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R E G I O N
Dla mieszkańców tzw. 
pasma pruszkowskiego 
awarie wodociągowe 
to codzienność. I trudno 
się dziwić, gdyż wodę 
do kilku miejscowości 
pod Warszawą, w tym do  
Pruszkowa, doprowadza 
tylko jedna magistrala.

O statnio do awarii 
wodociągu doszło 
w Pruszkowie na 
al. Niepodległości. 

Nagle mieszkańcy kilku bloków 
przy al. Niepodległości, al. Woj-
ska Polskiego oraz przy ul. Tom-
cia Palucha mieli suche krany. – Od 
6 rano nie mieliśmy wody. Spół-
dzielnia wywiesiła tylko kartki na 
drzwiach do klatek schodowych, 
że wody nie będzie do odwołania. 
A beczkowóz łaskawie ustawili 
nam koło południa – mówi Joanna. 
– Mieszkam na czwartym piętrze
 i za każdym razem, gdy jest jakaś, 
nawet drobna, awaria to w kranie 
mam sucho. Nie było chyba wakacji 
bez problemów z wodą – dodaje. 

Najbardziej dotkliwą tego typu 
awarię pruszkowianie przeżyli 
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CZYTAJ WIĘCEJ NA STR. 2

Oczekiwanie na drugą magistralę
dwa lata temu. Na początku 
sierpnia 2014 r. doszło do uszko-
dzenia zasuwy przewodu wo-
dociągowego na skrzyżowaniu 
al. Wojska Polskiego i ul. Koś-
ciuszki. Po usunięciu usterki po-
jawiła się kolejna. Prace się prze-
dłużały, przez co blisko połowa 
mieszkańców 60-tysięcznego 
Pruszkowa była pozbawiona wo-
dy przez trzy dni...

Wtedy też pojawiły się pyta-
nia dlaczego woda do Pruszko-
wa i okolicznych miejscowości 
–  Piastowa, Michałowic, Reguł, 
Opaczy czy stołecznego Ursusa – 
dociera tylko jedną i na dodatek 

aż 40-letnią magistralą. – Nie 
mamy instrumentów prawnych 
jako spółka do tego, aby kogoś wy-
właszczyć. To czy możemy ułożyć 
gdzieś przewód wodociągowy za-
leży od tego, czy zostaniemy na 
dany grunt wpuszczeni – powie-
dział trzy lata temu Grzegorz Wa-
silewski, członek zarządu MPWIK. 
– Pozyskanie praw do gruntów to 
jest droga przez mękę – dodawał. 

Przedstawiciele MPWiK twier-
dzili, że pracują nad rozwiąza-
niem tego problemu. Jak sytuacja 
wygląda dziś? 

Kino Letnie 
proponuje thriller
„Zanim zasnę”

Pruszkowskie Kino Letnie zaprasza 
na seans dla widzów o mocnych 
nerwach. W niedzielę, 21 sierpnia, 
zobaczymy thriller „Zanim zasnę”. 
Projekcja na pl. Jana Pawła II.  2



To przytrafi ło się podczas urlopu, teraz wicewójt jest na zwolnieniu. Ofi cjalnie nie dostałem 
żadnej informacji od policji i prokuratury. Na pewno będziemy musieli poważnie porozmawiać, 
ale póki co do miejsca pracy ofi cjalne zgłoszenie nie wpłynęło. Na razie traktuję to jako 
jego prywatną sprawę. Janusz Grzyb, wójt Nadarzyna, o swoim zastępcy Tomaszu M., podejrzanym o prowadzenie 
samochodu pod wpływem alkoholu
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P R U S Z K Ó W
W najbliższą niedzielę 
organizatorzy 
Pruszkowskiego Kina 
Letniego przygotowali 
coś dla widzów o mocnych 
nerwach – thriller 
psychologiczny 
„Zanim zasnę”.

C hristine (Nicole Kid-
man) budzi się obok 
mężczyzny. Nie wie 
gdzie jest i co się 

z nią dzieje. Nie zna człowie-
ka, który w trakcie snu otula ją 
ramieniem. Taka sytuacja po-
wtarza się każdego dnia. Chri-
stine zdaje sobie sprawę, że 
jest starsza niż pamięta. Co się
z nią stało? 10 lat wcześniej 
miała wypadek. Każdego ran-
ka budzi się pozbawiona wspo-
mnień z ostatnich dwudziestu 
lat. O tym kim jest i co się z nią 
dzieje przypominają jej zdję-
cia i karteczki z opisami. Tyl-
ko czy historie wpajane przez 
bliskich i nią samą są prawdą? 
Christine zaczyna prowadzić 
wideodziennik, w którym opi-
suje otaczający świat. Jednak 

jej „zapiski”odbiegają od tego, 
co słyszy od męża (Colin Firth). 
Postanawia odkryć praw-
dę o swojej przeszłości. Jaka 
była? I jaką rolę w tej pląta-
ninie wspomnień odgrywa 
dr Nasch (Mark Strong)? Jeśli 
chcecie poznać odpowiedzi na 
te pytania koniecznie wybierz-
cie się na niedzielny, 21 sierp-
nia, seans.

Na pokaz fi lmowy na pl. Ja-
na Pawła II  w Pruszkowie war-
to zabrać koc i ciepłą herbatę, 
choć fi lm „Zanim zasnę” za-
pewne skutecznie podgrzeje 
emocje. Start seansu o godz. 
20.30. Wstęp bezpłatny.

Na fi lmowe wieczory w let-
niej atmosferze zapraszają 
Prezydent Pruszkowa Jan Sta-
rzyński oraz Grupa Wpr Media. 
W tym roku sponsorem głów-
nym jest Odyssey – nowy sa-
lon marki Nissan w Pruszkowie. 
Partnerami projektu są: Auto 
Service Zalewscy, Decathlon 
Okęcie, Uczelnia Techniczno-
-Handlowa im. Heleny Chod-
kowskiej, Play Salon Pruszków, 
E. Leclerc, Factory, LongBridge, 
MTZ Clinical Research. [AS]

Kino Letnie proponuje
thriller „Zanim zasnę”
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Seanse Kina Letniego:
 21 sierpnia – Zanim zasnę
 28 sierpnia – Agentka
 11 września – Makbet – pokaz specjalny w ramach ARTE-

faktów – Pruszkowskiego Festiwalu Archeologicznego

nie składa broni. – Traktujemy tę 
inwestycję priorytetowo. W ra-
mach obowiązujących przepisów 

aglomeracji pruszkowskiej. 
Z tym, że od strony warszawskie-
go Bemowa – podkreśla Bugaj.

Okazuje się, że w temacie bu-
dowy nowej magistrali, która 
przez Ursus i Piastów docie-
rałaby do Pruszkowa, w ciągu 
ostatnich dwóch lat niewiele 
się zmieniło.

– Docelowym rozwiązaniem 
minimalizującym zasięg i skut-
ki potencjalnych awarii wodo-
ciągowych w Pruszkowie jest 
zapewnienie alternatywnego 
źródła zaopatrzenia w wodę 
aglomeracji. Inwestycja znajdu-
je się na etapie przygotowania, 
jednak obecna sytuacja praw-
na powoduje występowanie 
istotnych przeszkód w pozy-
skiwaniu gruntów pod inwe-
stycję – mówi Roman Bugaj, 
rzecznik prasowy Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji. – Problemem jest 
niepodejmowanie dialogu ze 
strony przeważającej części 
prywatnych właścicieli nieru-
chomości, położonych na blisko 
5-kilometrowej trasie projek-
towanego przewodu, przy jed-
noczesnym braku stosownych 
instrumentów administracyj-
nych mogących przyśpieszyć 
procedurę – dodaje.

W prostych słowach chodzi 
o to, że wodociągowcy nie ma-
ją takich narzędzi jak np. dro-
gowcy, które umożliwiałyby 
im wywłaszczenie prywatnych 
gruntów pod budowę nowe-
go wodociągu. Mimo to MPWiK 

Niebawem rozpoczną się pra-
ce związane z poszerzeniem 
Al. Jerozolimskich na wjeździe 
do centrum miasta. W ramach 
tej inwestycji przebudowany 
zostanie kolejny fragment ma-
gistrali dostarczającej do Prusz-
kowa wodę. MPWiK zapewnia, 
że roboty nie wpłyną na dostawy 
wody. – Wykonawca rozbudowy 
Al. Jerozolimskich jest zobo-
wiązany do prowadzenia prac 
w sposób umożliwiający zacho-
wanie ciągłości dostaw wody 
do odbiorców – mówi Roman 
Bugaj. – Należy podkreślić, że 
głównym celem przebudowy 
sieci wodociągowej jest po-
prawa jej stanu technicznego, 
co znacząco wpłynie na spadek 
awaryjności – zaznacza. 

Prawdopodobnie prace ma-
ją być prowadzone tak, aby 
stara magistrala działała aż do 
momentu przepięcia do no-
wego przewodu. Choć wo-
dociągowcy podkreślają, że 
takie przepięcie trwa zaledwie 
kilka godzin i jest wykony-
wane w nocy, to mieszkańcy 
wiedzą jak to się może skoń-
czyć. Podobne przepięcia były 
wykonywane w trakcie budo-
wy węzła Łopuszańska i wę-
zła Salomea. Zamiast kilku 
godzin bez wody całe pasmo 
pruszkowskie było pozbawio-
ne jej dostaw przez kilka dni. 
Miejmy nadzieję, że tym ra-
zem podobnych problemów 
nie będzie...

Na drugą magistralę 
trzeba poczekać

Wodociągowy problem pruszkowskiej aglomeracji
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

– W ramach obowiązujących przepisów 
prowadzimy rozmowy zmierzające 
do umożliwienia nam budowy drugiej 
magistrali, która będzie doprowadzała 
wodę do aglomeracji pruszkowskiej 
– mówi rzecznik prasowy MPWiK 
prowadzimy rozmowy zmierza-
jące do umożliwienia nam bu-
dowy drugiej magistrali, która 
będzie doprowadzała wodę do 

Mieszkańcy Pruszkowa i oko-
lic sami przyznają, że przygo-
towują się na kolejne awarie 
wodociągowe. I trudno się dziwić. 

Bo
lo

 S
ko

cz
yl

as

Stawy Walczewskiego nabierają kształtu
G R O D Z I S K  M A Z . 

Mieszkańcy Grodziska 
z niecierpliwością czekają 
na fi nał modernizacji 
Stawów Walczewskiego. 
Mają być gotowe 
w przyszłym roku, ale 
już dziś widać jak będą 
wyglądać zbiorniki wodne. 

S tawy Walczewskiego 
staną się miejscem re-
kreacji i wypoczynku 
grodziszczan. Moder-

nizacja Stawów ruszyła w grud-
niu ubiegłego roku. Przez wiele 
miesięcy na ich terenie praco-
wały koparki. W pierwszej ko-
lejności wykonawca zajął się 
pogłębieniem i wyprofi lowaniem 
pierwszego stawu, wykopał dru-
gi zbiornik oraz uregulował ko-
ryto Rokicianki. Dziś już widać, 
jaki kształt będą miały zbiorniki 
wodne. Gotowa jest też wysep-
ka dla ptaków. 

przepływać pod nim łódki i rowe-
ry wodne. Na niewielkim obszarze 
pojawi się wyłożony kostką plac, 
który będzie stanowił zaplecze 
dla łódek – mówi Grzegorz Be-
nedykciński, burmistrz Grodziska 
Mazowieckiego. – Poza wspo-
mnianymi elementami na Sta-
wach Walczewskiego nie będzie 
żadnych betonowych elementów. 
Nawet alejki parkowe zostaną wy-
konane z naturalnych materiałów. 
Nie chcemy zmieniać charakteru 
tych Stawów – podkreśla. 

W najbliższym czasie wyko-
nawca rozpocznie prace zwią-
zane z zagospodarowaniem 
terenu. Chodzi o wytyczenie 
alejek i ścieżek. Całość uzupeł-
nią ławki oraz oświetlenie. 

Przypomnijmy, że na terenie 
Stawów oprócz łódek i rowerów 
wodnych pojawi się kąpielisko. 
To nie wszystko. Powstanie też 
stok rekreacyjny, z którego będzie 
można korzystać zarówno latem, 
jak i zimą. Znajdzie się również 
miejsce na plac zabaw, siłownię 
plenerową oraz fontannę. 

Mieszkańcy Grodziska z przy-
gotowywanych atrakcji będą mo-
gli korzystać w przyszłym roku. 
Wielkie otwarcie zaplanowano 
na 1 czerwca. – Tego terenu nie 
uda się udostępnić wcześniej. Sa-
mo napełnianie stawów będzie 
trwało trzy miesiące. To miejsce 
będzie pełne zieleni. Nie ma się 
czego obawiać – twierdzi bur-
mistrz Benedykciński. [AS]

Mieszkańcy Grodziska obawia-
li się diametralnej zmiany tego 
miejsca. Do tej pory Stawy Wal-
czewskiego uchodziły bowiem za 
spokojną, zieloną enklawę mia-
sta. Po rozpoczęciu prac moder-
nizacyjnych wiele osób pytało, czy 
nie utracą swojego naturalnego 
charakteru. – Tam nie będzie nic 
betonowego. Jedyny beton, który 
musiał się tam pojawić to upusty 
wodne oraz dwie stopy betonowe 
pod mostek. Ten musi być nieco 
wyższy, aby bez problemu mogły 

ae
ro

na
ut

a.
pl

P R U S Z KÓ W
Pruszkowscy strażnicy 
miejscy odebrali 
mieszkańcowi Żbikowa 
psa. Jak zwierzę 
wyglądało można 
zobaczyć na zdjęciu...

C odziennie w kamie-
nicy było słychać 
przeraźliwe wycie 
czworonoga. Miesz-

kańcy postanowili zawiadomić 
Pruszkowskie Stowarzysze-
nie na Rzecz Zwierząt, które 
zwróciło się do straży miejskiej 
o pomoc. W akcję włączyli się 
też policjanci i administra-
cja kamienicy.

Funkcjonariusze ekopatro-
lu po skontrolowaniu sytuacji 

natychmiast odebrali psa wła-
ścicielowi. Zwierzę było skraj-
nie wyczerpane i wychudzone.

Na miejscu pojawił się le-
karz weterynarii, który prze-
jął czworonoga. Właściciel psa 
będzie pociągnięty do odpo-
wiedzialności prawnej za 
naruszenie ustawy o ochro-
nie zwierząt. [SD]

Pomoc w ostatniej chwili...
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18 – to liczba zdarzeń drogowych, do których doszło na terenie powiatów pruszkowskiego i grodziskie-
go w trakcie długiego weekendu. Kierowcy spowodowali 3 wypadki, w których łącznie ucierpiały 

trzy osoby, oraz 15 kolizji. Policjanci zatrzymali 15 kierowców, którzy wsiedli do samochodu lub na rower 
po spożyciu alkoholu. W całym kraju doszło do 373 wypadków, w wyniku których śmierć poniosło 37 osób. 18P i ą t e k ,  1 9  S I E R P N I A  2 0 1 6
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Ogłoszenie

wskazanego zakazu będzie wy-
dawana przez starostę, w drodze 
postanowienia, po uzgodnie-
niu z właściwym zarządcą in-
frastruktury kolejowej. Ustawa 
zastrzega, że odstąpienie od za-
kazu nie może powodować za-
grożenia bezpieczeństwa ruchu 
kolejowego, ani zakłócać działa-
nia urządzeń służących do pro-
wadzenia tego ruchu – czytamy 
w ofi cjalnej informacji na stro-
nie prezydenta RP. 

były w Grodzisku. W skali kraju ten 
zapis nie jest jednak idealny, ale 
nie będziemy już z tym walczyć. 
Cieszymy się, że temat wycinki 
drzew na WKD został zamknięty 
– mówi Joanna Kowalczyk z inicja-
tywy Kolej na Drzewa, która wal-
czyła o zachowanie drzewostanu 
na linii kolejki.

Co w tej sytuacji zrobi War-
szawska Kolej Dojazdowa?– Nie 
analizowaliśmy jeszcze szczegó-
łowych zmian, czekamy aż zaczną 

Ustawa ochroni drzewa

 EWELina LatosEk 

R E G I O N
W piątek, 19 sierpnia, zacznie 
obowiązywać ustawa, która 
pozwoli uchronić przed 
wycinką 2 tys. drzew 
wzdłuż torów Warszawskiej 
Kolei Dojazdowej.

T o szczęśliwy fi nał spra-
wy, która zbulwers-
owała wielu mieszkań-
ców naszego regionu. 

Przypomnijmy: nakaz wycin-
ki drzew i roślinności rosnącej 
w odległości mniejszej niż 15 me-
trów od osi torów wydał Urząd 
Transportu Kolejowego. Powo-
ływał się na rozporządzenie mi-
nistra infrastruktury z 2008 r. 
w którym mowa o bezpieczeń-
stwie prowadzenia ruchu kolejo-
wego i dopuszczalnej lokalizacji 
zieleni w pobliżu torów. W przy-
padku WKD zapis ten oznaczał 
wykarczowanie prawie 2 tys. 
drzew, od lat rosnących wzdłuż 
szlaku, dotąd nie stanowiących 
żadnego zagrożenia. 

Przeciw wycince zmobilizowali 
się mieszkańcy i samorządy. Ich 
opór przyniósł skutek najpierw 
w postaci przesunięcia termi-
nu, który UTK wyznaczył na za-
kończenie usuwania roślinności, 
a teraz w postaci zmiany pra-
wa i ustawy dopuszczającej od-
stępstwa od sztywno wytyczonej 
granicy 15 metrów od osi torowi-
ska. W lipcu projekt przegłosował 
sejm i senat, a 5 sierpnia ustawę 
podpisał prezydent. Po 14 dniach 
wchodzi ona w życie. 

– Ustawa wprowadza regula-
cję, która umożliwi ograniczenie 
zakazu zadrzewiania i zakrze-
wiania w odległości do 15 metrów 
od osi skrajnego toru kolejowego. 
Zgoda na odstąpienie od wyżej 

Finał sprawy wycinki wzdłuż torów
Warszawskiej Kolei Dojazdowej
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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

OBWIESZCZENIE STAROSTY 
GRODZISKIEGO  

zgodnie z art. 11f  ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych 
zasadach przygotowania  i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 

oraz art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego  
 

zawiadamiam o wydaniu przez Starostę Grodziskiego decyzji nr 1060/16 z dnia 
16.08.2016r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
polegającej na: budowie ulicy Okrężnej w Grodzisku Mazowieckim na odcinku od 
km 0+060,00 do 0+865,94  czyli od skrzyżowania z ulicą Królewską do skrzyżowania  
z ulicą Piaskową wraz z budową oświetlenia, kanalizacji deszczowej z pompownią wód 
opadowych, przebudową sieci wodociągowej, sieci NN i SN oraz sieci telekomunikacyjnej 
w ramach „Opracowania dokumentacji projektowej budowy ulicy Okrężnej (dł. ok. 2200m)  
w Grodzisku Mazowieckiem wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwes- 
tycji drogowej (ZriD)”
Inwestycja obejmuje działki nr ew.:
Obręb 0047  działki nr ew. 14/27 (14/146, 14/145), 12/2 (12/34, 12/33), 19 (19/2, 19/1), 9/4  
(9/6, 9/5), 21/4 (21/8, 21/7), 5/1 (5/4, 5/3), 8 (8/2, 8/1)
Obręb 0048 działki nr ew. 10/4 (10/6, 10/7), 27 (27/1, 27/2), 30 (30/1, 30/2), 7 (7/1, 7/2), 29  
(29/1, 29/2), 2/2 (2/3, 2/4)
Obręb 0052 działki nr ew. 118 (118/2, 118/1), 112 (112/2, 112/1), 99/3 (99/7, 99/6).
Obręb 0053 działki nr ew. 12/1 (12/16, 12/17), 5 (5/1, 5/2), 7/47 (7/145, 7/146), 7/9  
(7/143, 7/144), 9 (9/1, 9/2), 3/13
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.

Nieruchomości znajdujące się w  istniejącym pasie drogowym: 
Obręb 0047 działki nr ew. 7/4, 7/21, 14/97, 12/32, 14/103, 14/29, 13/2.
Obręb 0048 działki nr ew. 9/13, 33/1, 10/5, 6/2, 28, 26/1
Obręb 0052 działki nr ew. 105, 104, 119/3
Obręb 0053 działki nr ew. 2/2, 3/4, 3/11, 2/58, 2/1, 7/39, 7/46, 7/20, 7/8,  10/1, 10/10, 14, 6, 16, 1.

Numery działek przeznaczone pod przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej, 
niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego2):
Obręb 0047 działki nr ew. 7/4, 12/29, 12/4, 14/58, 14/64, 14/65, 14/66, 14/27 (14/145, 14/146).
Obręb 0052 działki nr ew. 118 (118/1, 118/2), 100.
Obręb 0053 działki nr ew. 11/18, 9 (9/1, 9/2), 7/49, 7/9 (7/143, 7/144), 7/47 (7/145, 7/146),
15/2, 7/20, 7/42
Obręb 0063 działki nr ew. 1, 75
Obręb 0064 działki nr ew. 12, 1/2.
2) W odniesieniu do działek pod  przebudowę istniejącej sieci uzbrojenia – działki ulegających 
podziałowi np. 126 (126/2) - przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, a w nawiasie 
numer działki po podziale (działka po podziale, zlokalizowana poza liniami rozgraniczającymi 
teren inwestycji ale w obszarze pod przebudowę istniejącej sieci uzbrojenia terenu).

Nieruchomości będące w zasięgu oddziaływania inwestycji (odprowadzenie wód opadowych              
do rzeki Rokitnicy):
Obręb 53 działka nr ew. 8
Obręb 49 działka nr ew.  30

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

– Cieszymy się, że temat wycinki drzew 
na WKD został zamknięty – mówi Joanna 
Kowalczyk z inicjatywy Kolej na Drzewa   

Zmianę prawa przyjęto 
w naszym regionie z ulgą, ale też 
z drobnym zastrzeżeniem. – Cie-
szymy się, ale uważamy, że za-
pis o tym, że starosta występuje 
o odstępstwo jest uzależniony od 
poglądów danego człowieka. Jeśli 
chodzi o starostę pruszkowskiego, 
to współpraca z nim była wzoro-
wa i nie mam żadnych wątpliwo-
ści, że o odstępstwo wystąpi. Nie 
mam też sygnałów, aby problemy 

obowiązywać. Zgodnie z ostatnią 
decyzją UTK mamy czas do po-
czątku 2018 r. na przeprowadzenie 
przeglądu drzewostanu i wyko-
nanie niezbędnych prac. Jest więc 
czas. Będziemy ograniczać ilość 
wniosków o wycinkę lub przycin-
kę całych drzew czy gałęzi tylko 
do tych, które w sposób bezpo-
średni zagrażają prowadzeniu ru-
chu kolejowego – mówi Krzysztof 
Kulesza, rzecznik prasowy WKD.

Wicewójt 
usłyszy 
zarzut

NADARZYN
Prokuratura rejonowa 
zamierza postawić 
zarzut Tomaszowi M., 
wicewójtowi 
Nadarzyna, którego 
przyłapano za 
kierownicą auta 
z 3 promilami 
alkoholu we krwi. 

J ak informowaliśmy 
przed tygodniem, do 
zatrzymania Tomasz M. 
doszło 3 sierpnia na 

ul. Osiedlowej w Ruścu. Po-
licję wezwał przypadkowy 
świadek, który zaalarmo-
wał o pijanym mężczyźnie 
za kierownicą auta. Bada-
nie krwi potwierdziło podej-
rzenia. Wicewójt Nadarzyna 
miał ponad 3 promile alko-
holu we krwi. 

Śledztwo w tej sprawie 
nadzoruje Prokuratura Re-
jonowa w Pruszkowie. – To-
masz M. nie został jeszcze 
przesłuchany. Jest podej-
rzany o kierowanie samocho-
dem w stanie nietrzeźwości, 
czyli o czyn z artykułu 178 A 

Zarzut jest już 
sporządzony, 
ale nie został 
jeszcze 
przedstawiony 
ze względu 
na zwolnienie 
lekarskie 
Tomasza M. 
paragraf 1 kodeksu karne-
go. Zarzut jest już sporzą-
dzony, ale nie został jeszcze 
przedstawiony ze względu 
na zwolnienie lekarskie To-
masza M. – mówi Andrzej 
Zwoliński, zastępca prokura-
tora rejonowego. 

Co o zachowaniu swojego 
zastępcy sądzi wójt Nadarzy-
na? – To przytrafi ło się pod-
czas urlopu, teraz wicewójt 
jest na zwolnieniu. Ofi cjalnie 
nie dostałem żadnej informa-
cji od policji i prokuratury. Na 
pewno będziemy musieli po-
ważnie porozmawiać, ale póki 
co do miejsca pracy ofi cjal-
ne zgłoszenie nie wpłynęło. 
Na razie traktuję to jako je-
go prywatną sprawę. Po ofi -
cjalnym powiadomieniu będę 
mógł zająć stanowisko – mó-
wi Janusz Grzyb.

Tomaszowi M. grozi ka-
ra grzywny, ograniczenia lub 
pozbawienia wolności do lat 2. 
Z wicewójtem nie udało nam 
się porozmawiać, mimo prób 
kontaktu telefonicznego. [EL]
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„Rok Henryka Sienkiewicza na Ma-
zowszu” to okazja do przypomnie-
nia twórczości znakomitego pisarza. 
3 września odbędzie się ogólnopol-
ska akcja Narodowe Czytanie, w któ-
rą planuje włączyć się Piastów. W tym 
roku obchodzimy 170. rocznicę uro-
dzin Sienkiewicza i 100. rocznicę jego 

śmierci. 3 września odbędzie się piąta 
edycja ogólnopolskiej akcji Narodo-
we Czytanie, podczas której miłośni-
cy dobrej książki pochylą się nad „Quo 
vadis”. – Czekamy na zgłoszenia miesz-
kańców naszego miasta do 22 sierpnia 
br. Zgłosić może się każdy, kto już po-
trafi  czytać! Swoje kandydatury należy 

Piastów zachęca 
do czytania

zgłaszać telefonicznie pod numerem 
723 65 54 lub mailowo na adres pro-
mocja.bibliotekapiastow@gmail.com. 
Z chętnymi osobami będziemy kon-
taktować się telefonicznie, aby ustalić 
fragment „Quo vadis” do zaprezento-
wania 3 września – zachęca piastow-
ski urząd.  [JM]  

R E G I O N
Do pierwszego dzwonka 
coraz bliżej! Nie wiesz jaką 
uczelnię wyższą wybrać? 
Rozważasz zmianę liceum 
lub profi lu klasy? A może 
chcesz wrócić do szkolnej 
ławki, aby poszerzyć 
swoje kwalifi kacje? 
Jeśli tak, to na decyzję 
masz niewiele czasu. 

W szystkim niezde-
cydowanym po-
może Dodatek 
Edukacyjny. Na 

łamach Gazety WPR i portalu 
WPR24.pl pojawi się już 26 sierp-
nia. Będziecie mogli zapoznać 
się z ofertą szkół ponadgimna-
zjalnych z naszego regionu oraz 
poznać kierunki proponowane 

przez uczelnie wyższe. Osoby, 
które myślą o zmianie kwalifi ka-
cji lub ich poszerzeniu sprawdzą 
propozycje szkół dla dorosłych. 

Nie zapomnieliśmy również 
o tych, którzy szukają ciekawych 
zajęć pozalekcyjnych. W naszym 
dodatku znajdą się propozycje 
m.in. kursów językowych czy 
korepetycji. Całość uzupełnią 
ciekawe materiały dotyczące 
popularnych ścieżek kształce-
nia, zawodów z przyszłością.

Dodatek Edukacja!

R E G I O N
Rafał Kosiec, były 
piłkarz Znicza Pruszków, 
jest sparaliżowany 
i walczy z ogromnym 
bólem. 29-latek prosi 
o pomoc. Gra 
najważniejszy mecz, 
którego stawką 
jest życie.

J eszcze kilka miesięcy te-
mu Rafał biegał po bo-
isku w koszulce Polonii 
Warszawa i walczył o każ-

dy centymetr boiska. Po raz 
ostatni pojawił się na placu gry 
w marcu. Dwie godziny po 
meczu leżał sparaliżowany 
w szpitalu. Schodząc z czwar-
tego piętra spadł ze schodów 
i stracił przytomność.

Prawdopodobnie powo-
dem upadku było zasłabnię-
cie 29-latka. Skutki są poważne 
– złamanie kręgosłupa w od-
cinku szyjnym. Operacja nie 

przyniosła rezultatu, pojawiły 
się kolejne dolegliwości. – Prze-
jechałem Polskę wzdłuż i wszerz 
i jak dotąd nikt nie był w stanie 
mi pomóc. Jestem sfrustrowa-
ny. Swoim zaangażowaniem na 
boisku przez 22 lata zawsze da-
wałem świadectwo tego, że nie 
poddaję się i walczę do 90 mi-
nuty plus czas doliczony. Pro-
szę pomóżcie mi w doliczonym 
czasie gry o moje życie – napisał 
Rafał w liście otwartym.

Cały czas poszukiwany jest 
specjalista, który będzie potra-
fi ł pomóc zawodnikowi. Rafał 
walczy, ale leki i kolejne wizy-
ty lekarskie to ogromne koszty. 
Kosiec liczy na wsparcie ludzi 
dobrej woli. Każdy gest się liczy!

Rafał Kosiec występował 
w barwach Znicza Pruszków 
w sezonie 2013/2014.

Datki wpłacać można na: Fun-
dacja Mistrzom Sportu; Nr konta: 
77 1020 1097 0000 7502 0292 7663; 
Tytuł wpłaty: Rafał Kosiec. [JM]

Najważniejszy mecz Rafała
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Po budynkach przemysłowych gigantów nie pozostało za wiele śladów

Dawna fabryczna 
świetność Pruszkowa

 EWELina LatosEk 

H I S TO R I A
Porcelit, „Ołówki”, 
Mechanicy – choć po 
niektórych z pruszkowskich 
fabryk i zakładów pozostało 
tylko wspomnienie, to 
jednak nadal są symbolem 
dawnej przemysłowej 
potęgi miasta. 

S tarsi mieszkańcy Prusz-
kowa doskonale pamię-
tają te miejsca i towa-
rzyszący im klimat. Albo 

sami pracowali w jednym z du-
żych zakładów, albo znali osobi-
ście kogoś tam zatrudnionego. 
Ci, którzy zamieszkali tu w ostat-
nich latach na pewno przynaj-
mniej raz usłyszeli wzmiankę 
o Porcelicie, „Ołówkach” czy Me-
chanikach. A dokładniej o Za-
kładach Porcelitu Stołowego, 
fabryce „Majewski St i S-ka” i Fab-
ryce Obrabiarek Mechanicy.

Po budynkach tych przemy-
słowych gigantów nie pozo-
stało zbyt wiele śladów. Część 
zabudowań związanych z ich 
działalnością zburzono, część za-
adoptowano na cele mieszkalne 

Tak jest w przypadku Pałacyku 
Porcelitu przy al. Armii Krajowej. 

Zabytek pochodzi z 1872 ro-
ku i początkowo służył jako re-
zydencja rodziny Teichfeldów, 
właścicieli fabryki fajansu. Na 
początku XX wieku w wytwór-
ni zatrudnionych było prawie 
200 osób. Wytwarzano tam 
serwisy stołowe, kawowe, na-
czynia kuchenne, kafl e majoliko-
we (kolorowe i bogato zdobione) 
a także ogniotrwałą cegłę i „gar-

metalowego. Fabrykę zlikwidowa-
no w 2000 r., a pofabryczne hale 
zniknęły cztery lata później. 

Więcej pamiątek pozostało po 
słynnej nie tylko w Pruszkowie fa-
bryce ołówków. Co więcej, fi rma 

nitury umywalniane”. Po II woj-
nie światowej fabrykę znacjo-
nalizowano i nadano jej naj-
pierw nazwę Zakładów Fajansu 

działa do dziś, ale już w innej czę-
ści miasta, przy ulicy Kredkowej. 
Zakład „Majewski St. i Ska” po-
wstał w 1889 roku. Działalność 
rozpoczęto od produkcji kre-
dek i ołówków, aby po kilku latach 
rozszerzyć asortyment o linijki, 
spinacze, stalówki i inne artyku-
ły biurowe. Uznanie i światową 
renomę przyniosło wyróżnienie 
dla technicznych ołówków Polo-
nia 340, przyznane na wystawie 
światowej w Paryżu w 1935 r. Po 
dawnych zabudowaniach fabryki 
pozostała ceglana kamienica przy 
ul. Obrońców Pokoju i zabytko-
wy budynek na Osiedlu Grafi to-
we. Nowoczesna siedziba fi rmy 
mieści się na Gąsinie.

Więcej pamiątek pozostało po słynnej 
fabryce ołówków. Co więcej, fi rma działa 
do dziś, ale już w innej części miasta
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czy usługowe. Te budynki i frag-
menty zabudowań, które prze-
trwały, przypominają jednak 
o ważnej części historii miasta. 

w Pruszkowie, a potem Zakładów 
Porcelitu Stołowego „Pruszków”. 
Fabrykę ostatecznie zlikwidowa-
no w 2001 r. po ogłoszeniu upa-
dłości. Jedyny zachowany po niej 
znak na mapie miasta to właśnie 

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
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Pałacyk Porcelitu. Obecnie jest 
on własnością jednej z dużych 
fi rm deweloperskich.

Śladem po innym dużym zakła-
dzie, pruszkowskich „Mechani-
kach”, jest obecnie wyłącznie plac 
ich imienia. W miejscu dawnych 
hal fabrycznych wyrosło nowo-
czesne osiedle. Tętni tam więc ży-
cie, ale już zupełnie inne niż przed 
laty. Fabryka przy ul. Sienkiewicza 
powstała w 1920 roku z inicjaty-
wy Stowarzyszenie Mechaników 
Polskich z Ameryki. W 1948 r. 
zmieniono jej nazwę na Zakłady 
Przemysłowe „1 Maja”. Produko-
wano frezarki i obrabiarki, a także 
działa przeciwpancerne. Działała 
tam szkoła zawodowa przemysłu 

Pałacyk Porcelitu przy al. Armii Krajowej

Dawny zakład „Mechaników”



Dodatkowo  
w trakcie zajęć 
z robotyki 
dzieci uczą się 
zagadnień  
z zakresu fizyki  
czy matematyki

Dodatek Przedszkolak
05

Artykuł sponsorowany

krótko przez rozpoczęciem wio-
sennej rekrutacji do publicz-
nych placówek, a zarówno te 

Od miesięcy trwało bowiem do-
stosowywanie pomieszczeń, 
programów i kadry do przyjęcia 

R E K R U T A C J A
Tegoroczny nabór do 
przedszkoli należy  
do wyjątkowo trudnych. 
Wszystko przez nagłą 
zmianę reguł i zniesienie 
obowiązku szkolnego  
dla sześciolatków.

T ak szybkiej wolty nie 
spodziewali się ani 
samorządowcy (pro-
wadzenie przedszkoli 

jest obowiązkiem gmin) ani wła-
ściciele prywatnych placówek. 
Kilkanaście tygodni po wygra-
nych przez Prawo i Sprawiedli-
wość wyborach, rząd postanowił 
o „cofnięciu” sześciolatków ze 
szkół. Nie był to przymus, rodzice 
mieli prawo zdecydować czy po-
ślą dziecko do pierwszej klasy czy 
do „zerówki”, jednak w prakty-
ce okazało się, że większość woli 
pozostawić pociechę na jeszcze 
jeden rok w przedszkolu. 

Sytuacja skomplikowała się 
tym bardziej, że decyzja o da-
niu takiej możliwości zapadła na 

Trudny tegoroczny nabór do przedszkoli
Zamieszanie z sześciolatkami

Wyniki tegorocznego naboru 
niestety potwierdziły obawy o brak 
miejsc dla trzylatków w publicznych 
przedszkolach 

dzieci trzyletnich, dla których 
sześciolatki miały zwolnić miej-
sce. Od miesięcy wydawało się 

gminne jak i prywatne od dłuż-
szego czasu przygotowywały się 
do zupełnie innego rozwiązania. 

Robotykę można 
pojąć już od małego

E D U K A C J A
Rodzicom wydaje się, że 
robotyka to dziedzina, którą 
dopiero nastolatkowie są 
w stanie pojąć. Nieprawda! 
Już w przedszkolu dzieci 
świetnie radzą sobie  
z budową robotów  
i ich programowaniem.

C zym jest robotyka? 
To dziedzina wiedzy, 
która łączy w sobie 
zagadnienia z zakre-

su matematyki, fizyki, mechaniki, 
elektroniki i informatyki. Dzięki 
specjalnym zestawom klocków  
i przyjaznemu oprogramowa-
niu komputerowemu już 5-latek 
jest w stanie stworzyć własnego  
robota i go uruchomić. 

W wielu przedszkolach, bi-
bliotekach miejskich czy do-
mach kultury organizowane są 
zajęcia z robotyki. W ich trakcie 
maluchy budują wskazane przez 
opiekuna konstrukcje. Mogą to 
być małe roboty zwierzątek lub 
„potężne” dźwigi z klocków. Gdy 
robot jest gotowy wystarczy 
go zaprogramować. Dla wielu 

z nas jest to czarna magia, ale 
oprogramowanie, które służy 
do uruchamiania robotów jest 
intuicyjne. Maluchy przy pomo-
cy obrazków układają program 
pracy robota. I gotowe. Dodat-
kowo w trakcie zajęć z robotyki 
dzieci uczą się zagadnień z za-
kresu fizyki czy matematyki. Co 
ciekawe, zrozumienie trudnych 
zasad przychodzi im często  
bez problemu. 

przecież, że te ostatnie obli-
gatoryjnie rozpoczną naukę 
w pierwszych klasach szko- 
ły podstawowej. 

Dla rodziców najmłodszych 
kandydatów na przedszkolaka 
często była to jedyna nadzieja na 
przyjęcie. Wobec trzylatków sa-
morządy nie mają bowiem obo-
wiązku objęcia wychowaniem. 
Inaczej jest w przypadku sze-
ścio- i pięciolatków oraz dzieci 
czteroletnich, których rodzice 
zadeklarują chęć posłania po-
ciechy do przedszkola. 

Wyniki tegorocznego nabo-
ru niestety potwierdziły oba-
wy o brak miejsc dla trzylatków 
w publicznych przedszkolach. 
Ratunku rodzice mogą szukać 
w placówkach prywatnych, któ-
re szybko zaadaptowały się do 
nagłych zmian w systemie i ofe-
rują ciekawe propozycje wycho-
wawcze, specjalne programy 
łączące edukację z zabawą, roz-
wój umiejętności artystycznych 
i talentów nawet u najmłod- 
szych dzieci. [EL] 
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Warto dodać, że branża infor- 
matyczna rozwija się dynamicz-
nie. Może właśnie robotyka sta-
nie się pasją waszego dziecka? 
Kto wie – może stanie się ono 
następcą Billa Gatesa? [AS] 

TUPTUŚ to brwinowska 
placówka oświatowa 
z 8-letnią tradycją, 
nastawiona na stały rozwój 
i doskonalenie wiedzy 
i umiejętności kadry 
pedagogicznej  
i wzbogacanie oferty. 

S topniowo poszerzając 
zakres współpracy ze 
specjalistami z różnych 
dziedzin oraz instruk-

torami w ramach realizacji za-
jęć dodatkowych wspierających 
umiejętności i zainteresowania 
dzieci wychodzi naprzeciw po-
trzebom środowiska lokalnego. 
Obecnie w ramach działalno-
ści placówka prowadzi również 
Niepubliczny Żłobek Tuptuś, 
zapewniając opiekę dzieciom  
w wieku 1-3 lat, także tymi z de- 
ficytami rozwojowymi. Nasza 
kadra posiada kwalifikacje do 
objęcia dzieci wczesnym wspo-
maganiem rozwoju, które opiera 
się na współpracy psychologa, 
logopedy, terapeuty SI, nauczy-
ciela korektywy oraz  doświad-
czonej kadry wychowawców. 
Ponadto pracujemy z dziećmi 
mającymi różny stopień zabu-
rzeń psychoruchowych i nie tyl-
ko. Każde dziecko objęte jest 
fachową opieką pedagogiczną, 
w tym diagnozą osiągnieć dzieci 
i ich możliwości rozwojowych. 

Przedszkole  i Żłobek Tuptuś z Brwinowa  
– wsparcie, pomoc i dobra zabawa

przygodę z przedszkolem/żłob-
kiem organizujemy zajęcia ada-
ptacyjne. Wiemy jak ważny dla 
rozwoju sfery poznawczej i spo-
łecznej jest kontakt ze środowi-
skiem przedszkolnym a nasze 
doświadczenie stanowi wspar-
cie dla każdego nowego, nieraz 
trudnego, kroku w przyszłość. 

Nasza siedziba to duży, no-
wocześnie wyposażony budy-
nek w pobliżu centrum miasta. 
Przestronny parking umożliwia 
rodzicom bezkolizyjne par-
kowanie. Otoczona zielenią, 
w sąsiedztwie Parku Miejskie-
go i z dala od ruchu ulicznego 

„pakietach” np. „Przedszkole 
za złotówkę”. W Tuptusiu dzieci 
mogą rozwijać swoje predyspo-
zycje i zainteresowania uczestni-
cząc w zajęciach dodatkowych, 
których oferta rokrocznie jest 
analizowana i wzbogacana. Dla 
dzieci, które dopiero rozpoczną 

Dzięki temu każdy rodzic otrzy-
muje pełną informację o roz-
woju dziecka w sferze fizycznej, 
psychicznej oraz emocjonalnej. 

Wychodząc naprzeciw róż-
norodnym potrzebom rodzi-
ców i ich dzieci oferujemy 
pobyt w przedszkolu w kilku 

placówka zapewnia podopiecz-
nym maksimum bezpieczeń-
stwa a rozległy plac zabaw 
- swobodną aktywność rucho-
wą. Budynek posiada 4 sale dy-
daktyczne z wyodrębnionymi 

łazienkami, salę zajęć specja-
listycznych i rekreacyjnych, 
świetlicę, szatnię oraz stołówkę 
z własną kuchnią. Sale są prze-
stronne, kolorowe, wyposażone 
w bogatą bazę dydaktyczną oraz 
sprzęt multimedialny. Ponadto 
placówka prowadzi świetlicę dla 
dzieci w wieku 7-12 lat, w której 
zapewniamy opiekę pedagogicz-
ną, pomoc w odrabianiu lekcji, 
udział w zajęciach z języka an-
gielskiego oraz wybranych za-
jęciach dodatkowych. 

Jesteśmy jedną z nielicznych 
placówek w Polsce posiadają-
cą w swojej ofercie możliwość 
transportu naszych podopiecz-
nych z domu do placówki i z pow- 
rotem do domu. Dzieci przewo-
żone są Kinderbusem TUPTUŚ 
wyposażonym w dostosowane do 
wieku dzieci foteliki samocho-
dowe. Dzięki tej opcji rodzice nie 
musza martwić się odległością 
do przedszkola oraz ryzykiem 
spóźnienia do pracy.

Niepubliczne Przedszkole  
i Żłobek Tuptuś, Świetlica Szkolna
ul. Dworska 5, 05-840 Brwinów
tel. 601 989 473
e-mail: biuro@tuptus.net.pl 

www.tuptus.net.pl
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Ż Y W I E N I E
Masz w domu małego 
niejadka? Nie wiesz jak 
zachęcić go do jedzenia? 
Łatwo nie będzie, ale są 
sposoby, by przekonać 
malucha do nowości 
na talerzu. 

R odzice chcieliby, aby 
ich pociechy odży-
wiały się zdrowo. 
Problem w tym, że 

wiele dzieci niechętnie sięga 
po nowe potrawy czy warzywa. 
Zdarza się, że karmiąc malucha 
pod plasterkiem ulubionej szy-
neczki próbujemy „przemycić” 
kawałek ogórka lub papryki. Nic 
z tego – próba kończy się nie-
powodzeniem. Podpowiadamy 
jak przekonać dziecko do pró-
bowania nowych potraw. 

Zachęć malucha, by wspól-
nie z tobą przygotował sałatkę. 
Może wymieszać składniki lub 
wrzucać pokrojone przez ciebie 
warzywa do miski. W ten sposób 
dziecko będzie mogło się z wa-
rzywami „obyć”. Początkowo po 
wspólnym gotowaniu nasza po-
ciecha może nie mieć ochoty na 

By niejadek zjadł obiadek 

wychodzi spod ich opiekuńczych 
skrzydeł. Dlatego tak ważne 
jest opanowanie naszych wła-
snych obaw, aby nie przenosić 
ich na pociechę. 

Poza opowiadaniem o nowym 
miejscu, warto je wcześniej od-
wiedzić. Wiele placówek orga-
nizuje dni otwarte dla nowych 
podopiecznych. To dobra oka-
zja nie tylko aby zobaczyć jak 
przedszkole wygląda od środ-
ka, ale też poznać panie i przy-
szłych kolegów.  

Co jeszcze mogą zrobić ro-
dzice? Z odpowiednim wyprze-
dzeniem wprowadzać zmiany 
w domowym trybie życia, aby 
uniknąć nerwowych sytuacji 
związanych np. z porannym 

W Y C H O W A N I E
Pójście do przedszkola 
to duża rewolucja w życiu 
malucha. Aby zniósł ją 
dobrze, warto dziecko 
przygotować do tej zmiany. 

D la kilkulatka, któ-
ry dotąd całe dnie 
spędzał w towarzy-
stwie mamy, taty lub 

innych bliskich osób, przedszko-
le oznacza wywrócenie dotych-
czasowego trybu do góry nogami. 
Nie musi być to wcale trudna 
zmiana, ale zdarza się, że dzie-
ci miewają kłopoty z adaptacją. 
W przedszkolu nowe są bowiem 
zwyczaje związane nie tylko z za-
bawą, obecnością rówieśników, 
ale nawet z jedzeniem czy spa-
niem. Na szczęście jest kilka spo-
sobów, aby dobrze przygotować 
pociechę na tę rewolucję. 

Po pierwsze rozmowa. Ale nie 
jedna i nie w atmosferze ogłasza-
nia czegoś dziecku. Już na kil-
ka tygodni przed pójściem do 
przedszkola warto z maluchem 
luźno rozmawiać o tym, co się 
zmieni, jak wygląda przedszkole, 
że to przyjazne miejsce, a dzie-
ci w pewnym wieku chodzą tam 
tak samo jak rodzice udają się do 
pracy. Pamiętajmy jednak, aby nie 
przesadzić z zachwalaniem za-
let nowego miejsca – chodzi o to, 
aby oszczędzić malcowi ewentu-
alnych rozczarowań. 

Cierpliwie odpowiadajmy na 
wszystkie pytania i pamiętaj-
my przy tym o powstrzymaniu 
nadmiernych emocji – zarów-
no hurraoptymizmu, jak i lęku. 
Bo posłanie szczególnie pierw-
szego dziecka do przedszkola 
bywa też trudnym momentem 
dla rodziców, ponieważ maluch 

Maluch idzie 
do przedszkola

Reklama

Z A B A W A
Dzieci lubią zabawę. Warto to wy-
korzystać, bowiem każdy jej rodzaj 
kształtuje zdolności, które przyda-
dzą się maluchowi w szkole. Zapewne 
i wy macie w domu najlepszą eduka-
cyjną zabawkę. To klocki! Rozwijają 
kreatywność, zdolność rozwiązy-
wania problemów oraz orientację 

w przestrzeni. Należy wymyślić kloc-
kową budowlę wspólnie – w ten 
sposób dziecko nauczy się nego-
cjacji. W trakcie budowy bierzcie 
w niej czynny udział. To nauczy ma-
lucha dzielenia się zabawkami oraz 
wspólnej zabawy. Klocki to jednak nie 
wszystko. Na rynku jest coraz więcej 

Wspólne tworzenie
budowli z klocków 

ciekawych gier edukacyjnych. Wie-
le z nich dedykowanych jest już dla 
czterolatków. Ale warto takie zabaw-
ki zaserwować nawet trzylatkom. Od 
czasu do czasu można zaproponować 
dziecku ciekawą grę, którą można 
zainstalować na tablecie. Ważne, by 
była interesująca i pouczająca.  [AS]  

Reklama

Jak przygotować dziecko do nowego otoczenia

Niepubliczne  
Przedszkole Montessori

ul. Bolesława Prusa 16, 
05-800 Pruszków

Tel. 22 728 50 50, 608 783 589

ZaPrasZaMy do PrZedsZkola 
Montessori w PrusZkowie

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

www.przedszkole-montessori.com

sałatkę. Jednak z czasem sama 
spróbuje składników. 

Jednym z rozwiązań pro-
blemu niejadka jest ketchup. 
Może się to wydawać dziwne, 
ale dzieci chętniej próbują no-
wych potraw gdy te okraszone 
są czerwonym sosem. Czasem 
warto zaryzykować i skropić 
ketchupem nawet brokuły. 
Może maluchowi zasmakuje?

Zdarza się, że dziecko, które 
trafi ło do przedszkola nie bę-
dzie chętne do jedzenia tego, co 
rówieśnicy. W tym przypadku 

potrzebny jest czas. Gdy nasz 
szkrab zobaczy, że inni spoży-
wają zupę czy brokuły sam też 
będzie chciał spróbować. Na-
wet jeśli zje tylko kilka łyżek 
lub małą brokułę to i tak bę-
dzie sukces. Zapewne później 
spożyje większą porcję. [AS]

Zachęć swoją 
pociechę, by 
wspólnie z tobą 
przygotowała 
np. sałatkę

Zasady ustal 
z pociechą

P O S T Ę P O W A N I E
Rodzice wprowadzanie 
zakazów i nakazów 
zostawiają do czasu, 
gdy maluch będzie 
miał około czterech 
lat. Tymczasem 
to może być zbyt 
późno na ustalenie 
pewnych zasad.

R ytuały dotyczące 
np. jedzenia głów-
nych posi łków 
o konkretnych go-

dzinach czy układania do snu 
należy wprowadzić jak naj-
wcześniej. To pozwoli na 
ułożenie planu dnia malucha 
i nadanie mu rytmu. Tego ty-
pu reguły można wprowadzić 
nawet u rocznego dziecka. Za-
sada, że w pierwszej kolejno-
ści jemy obiad, a później deser 
może wywołać początkowe 
niezadowolenie, ale maluch 
w końcu się przyzwyczai.

Dzięki zasadom 
dziecko zrozumie, 
że każdy 
domownik ma 
jakieś zadanie 
do wykonania

Nieco starsze dzieci mo-
żemy zacząć obarczać „obo-
wiązkami”. Nikt nie mówi, aby 
maluch zmywał naczynia czy 
odkurzał. Chodzi raczej o to, 
żeby dziecko samo sprzątało 
zabawki czy kredki. W trak-
cie jedzenia również może-
my ustalić zasady, że potrawy 
spożywamy tylko przy stole 
i przy użyciu sztućców. 

Dzięki prostym regułom 
wprowadzonym w począt-
kowym okresie życia dziecko 
będzie rozumiało, że w gronie 
domowników każdy ma jakieś 
zadania do wykonania. [AS]

Przygotowanie do przedszkola to trudny moment dla dziecka i również 
dla opiekunów. Rodzic w oczach dziecka jest wzorem i przykładem do 
naśladowania – superbohaterem. Od tego na ile rodzic czuje się bez-
piecznie i spokojnie zależy spokój dziecka. „Słoneczko” przygotowało 
i opracowało skuteczny model adaptacyjny z Przewodnikiem. Włącze-
nie się rodzica do zabaw i zajęć przedszkolnych w trakcie adaptacji jest 
najważniejsze. Jeśli rodzic poczuje się w przedszkolu dobrze i bezpiecz-
nie, tak samo zachowa się dziecko otrzymując wzorzec. Świadomy wy-
bór przedszkola odgrywa tu szczególną rolę. 

Maria Wolak, dyrektor przedszkola muzycznego „Słoneczko” w Prusz-
kowie, biuro@przedszkole.sloneczko.pl 

pośpiechem przed wyjściem 
do przedszkola i pracy. Powoli 
przyzwyczajajmy więc dziecko 
do regularnej pobudki o sta-
łej godzinie i kładzenia się spać 
o tej samej porze. Ważne, aby ra-
no był czas na spokojne zjedzenie 
śniadania, przytulenie się. W ten 
sposób unikniemy sytuacji stre-
sowych, które negatywnie odbi-
ją się na maluchu. 

I jeszcze jedna, koronna zasa-
da. Choć to w dzisiejszych czasach 
bardzo trudne, powinniśmy uni-
kać spóźniania się po odbiór dziec-
ka z przedszkola. Nasza pociecha 
musi mieć pewność, że rodzice jej 
nie zostawią, że po dniu spędzo-
nym z rówieśnikami bezpiecznie 
wróci z nimi do domu. [EL]
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N A U K A
Angielskie słówka dzieci poznają 
już w przedszkolu. Rodzice często 
zadają sobie pytanie czy nie zachę-
cić malca do nauki kolejnego języka. 
Wiele osób wysyła swoje pociechy 
na zajęcia językowe jak najwcze-
śniej. To dobry krok, bo dzieci chło-
ną nowe słowa w obcym języku jak 

„gąbeczki”. Pozostaje zatem pytanie: 
który język wybrać? Jeszcze kilka lat 
temu obok angielskiego obowiąz-
kową pozycją był niemiecki, francu-
ski lub rosyjski. Dziś te trendy nieco 
się zmieniły. Popularność zdoby-
wa hiszpański oraz języki używane 
w krajach skandynawskich. Warto 

Jaki język obcy
warto wybrać?

zastanowić się nad wysłaniem ma-
lucha na zajęcia z języka... chińskie-
go lub japońskiego. Oba azjatyckie 
kraje dynamicznie się rozwijają  
i podbijają światowe rynki. Obecnie 
znajomość któregoś z tych języków 
jest bardzo ceniona. Kto wie co bę-
dzie za kilka lat! [AS]  

Gromadzińska-Miszczak, wice-
dyrektor Poradni Psychologicz-
no-Pedagogicznej w Pruszkowie. 
– Zawsze na pierwszym miejscu 
musi być dobro dziecka – dodaje.

Jeśli maluch dotknięty zaburze-
niami całościowymi dobrze od-
najduje się w społeczeństwie, czyli 
np. posługuje się mową, można 
wysłać go do przedszkola inte-
gracyjnego a nawet publicznego.

Współpraca
Na podstawie orzeczenia o kształ- 
ceniu specjalnym placówka ma 
obowiązek zapewnić malucho-
wi zajęcia dodatkowe – rewali-
dacyjne (przywracające możliwie 
pełną sprawność). Ponadto zaję-
cia zgodne z podstawą programo-
wą powinny być dostosowane do 
jego możliwości. 

Jednak aby te działania były  
jak najlepiej dopasowane do kon- 
kretnego dziecka rodzice mu-
szą ściśle współpracować z ka-
drą pedagogów. [SD]

P O S T Ę P O W A N I E
Dzieci dotknięte autyzmem 
bądź zespołem Aspergera 
potrzebują oczywiście 
więcej uwagi. Dlatego wiele 
zależy od rodziców, ich 
przygotowania. To oni muszą 
zdecydować do jakiego 
typu przedszkola będzie 
uczęszczała ich pociecha. 

Z azwyczaj wiadomość  
o zaburzeniach dziecka 
spada na rodziców jak 
grom z jasnego nie-

ba. Jednak to nie powód aby się 
poddawać, tylko rozpocząć walkę 
o normalne życie pociechy. Dzieci 
z takimi zaburzeniami wymagają 
więcej zainteresowania i innych 
metod wychowawczych. Waż-
ne, żeby ich rodzicie wykorzy-
stywali każdą dostępną pomoc  
i wsparcie. Aby je otrzymać należy 
uzyskać odpowiednie dokumen-
ty, w tym orzeczenia np. o po- 
trzebie kształcenia specjalnego. 
Może to trwać nawet kilkanaście 
miesięcy, ale jest niezbędne do 
edukacji dziecka.

Odpowiedni wybór
Obydwa wymienione zaburze-
nia mają podobne objawy, ale 
nie identyczne. Dziecko z au-
tyzmem może wymagać więcej 
pracy, gdyż trudniej mu funkcjo-
nować w społeczeństwie niż ma-
luchowi z zespołem Aspergera. 
Ponadto autyzm może przybie-
rać skrajne formy, nawet takie, 

Wybór placówki dla malucha z autyzmem

Dzieci większej uwagi
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gdy dziecko nie nawiązuje kon-
taktu z otoczeniem i wymaga sta-
łej opieki. 

Zarówno zespół Aspergera jak 
i autyzm objawiają się m.in. im-
pulsywnością, brakiem hamo-
wania reakcji, skłonnością do 
powtarzania tych samych dzia-
łań. Dlatego takie dzieci wymagają 
odpowiedniej opieki i edukacji.

Przychodzi moment kiedy ro- 
dzice stoją przed wyborem przed- 
szkola (zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami to oni o tym 
decydują) dla swojej pociechy. 
Muszą mieć na uwadze to jak ich  
maluch radzi sobie z funkcjono- 
waniem w społeczeństwie. – Każ-
de dziecko z takimi zaburzeniami 
trzeba rozpatrywać indywidual-
nie. Po pierwsze, sprawdźmy 
co przedszkole może zaofero-
wać tj. jakie dodatkowe zaję-
cia, szczególnie z grupy pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej, 
a także specjalistyczne, mogą 
być realizowane – mówi Monika 

Reklama

nożna to nie tylko wślizgi i kontu-
zje, także dobra zabawa i szansa 
na wypracowanie kondycji. Zajęcia 
z tańca dają możliwość poznania 
ciekawych układów choreograficz-
nych, ale i kultury innych krajów.

Rodzice powinni pamiętać, że 
najważniejsze jest to, aby ich dzie-
ci realizowały swoje pasje. Zaję-
cia mają im dostarczać radości 

Z A J Ę C I A
Przedszkolaki mają 
ogromne pokłady 
energii i chcą poznawać 
świat. Swoje pasje mogą 
realizować dzięki zajęciom 
dodatkowym, jednak  
bywa, że rodzice mają  
nieco inne plany.

K ażdy chce, żeby jego 
dziecko było najlep-
sze i osiągało sukcesy. 
Wspieramy pociechy 

w dążeniu do realizacji marzeń, 
ale czasami nie zastanawiamy się 
nad ich potrzebami. Czy dotyczy 
to przedszkolaków? Oczywiście! 
Do kwestii zajęć dodatkowych 
dla swoich dzieci rodzice nie 
powinni podchodzić w sposób 
schematyczny. Czasami włącza 
się działanie na zasadzie „tego 
dziewczynka nie powinna robić” 
albo „to nie dla chłopca”. Niektó-
rzy powiedzą, że nie ma w tym 
nic złego. Może i tak, ale war-
to zastanowić się, co zyskujemy  
takim postępowaniem.

Z pewnością rodzice będą za-
dowoleni, że córeczka chodzi na 
zajęcia tańca, a synek gra w piłkę. 
W rzeczywistości dzieci chciałyby 
zamienić się rolami. Nie pozostaje 
im nic innego jak rozpocząć strajk 
i protestować. W ten sposób na 
ulicę wyległaby armia niezado-
wolonych przedszkolaków. Być 
może wtedy rodzicom zapaliła-
by się czerwona lampka, że zmu-
szają pociechy do zajęć, które nie 
sprawiają im specjalnej radości.

Przedszkolaki mają różne zainteresowania
Zajęcia drogą do sukcesów

pi
xa

ba
y.c

om

Niby dlaczego dziewczynka 
nie może grać w piłkę, a chło-
piec malować? Dzieci przejawia-
ją różne zainteresowania i warto 
zauważyć, że liczba dziedzin za-
rezerwowana dla konkretnej gru-
py się zawęża. Na przykładzie  
Igrzysk Olimpijskich w Rio de Ja-
neiro widać to doskonale. Niektó-
re z dyscyplin w wykonaniu pań 

3go Maja 38c, Grodzisk Maz.

Rodzice powinny pamiętać, że 
najważniejsze jest to, aby ich dzieci 
realizowały swoje pasje. Zajęcia  
mają im dostarczać radości  
cieszą się zdecydowanie większą 
popularnością niż w przypadku 
mężczyzn. W związku z tym warto 
dać dziecku szansę na przyszłość.

Często kierujemy się też stereo-
typami. Słyszymy karate i myśli-
my od razu o walce, złamaniach, 
siniakach. Rzeczywistość okazuje 
się inna. Karate stawia na opano-
wanie ciała, skupienie i dokład-
ną pracę nad szczegółami. A piłka 

i sprawiać przyjemność. Dziecko 
nie może odbierać dodatkowych 
warsztatów jako kary. Czasami 
wydaje się, że coś zarezerwowa-
ne jest do jednej płci. Kilka dni 
temu po złoty medal olimpijski 
w rzucie młotem sięgnęła Anita 
Włodarczyk. Spełniła marzenia 
swoje i bliskich, a także wszyst-
kich Polaków. Talenty rodzą się 
już w przedszkolach. [JM]
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Artykuł sponsorowany

Reklama

SZCZEGÓŁY NA STRONIE WWW.KROKODYLEK.EDU.PL, TEL. 509 804 440
Mieścimy się przy ulicy Żytniej 10 w Regułach.

Wjazd od ul. Regulskiej lub Al. Jerozolimskich, 5 min. Od Skoroszy
Dogodny dojazd z Michałowic, Pruszkowa, Piastowa i okolic. ZAPRASZAMY!

D N I  OT WA RT E  I  P RO M O C J E !
 

INFORMACJI SZUKAJ NA STRONIE WWW A NAJLEPIEJ DZWOŃ.
 

ZAWSZE CHĘTNIE SIĘ SPOTKAMY!
OSOBIŚCIE WĄTPLIWOŚCI  ROZWIEWAMY!

KROKODYLEK ZAPRASZA!
NAJMŁODSZE DZIECI DO ODDZIAŁU 
ŻŁOBKOWEGO A TROSZKĘ STARSZE  
DO PRZEDSZKOLA!

Twoje dziecko ma trudności w nauce? Nie radzi 
sobie w grach zespołowych na szkolnym boisku? 
A może boryka się z problemem dysgrafi i 
lub dysortografi i? Jeśli tak, to z pomocą 
przyjdą pedagodzy z Poradni Psychologiczno-
-Pedagogicznej Uśmiech. 

W spomniane problemy można zmniejszyć 
i zniwelować. Jednak wymaga to ogro-
mu pracy. Nie tylko ze strony dziecka, ale 
i rodziców. Im dziecko starsze tym trud-

niej jest pozbyć się „złych nawyków”. Jednak wszystko 
jest do zrobienia. Specjaliści z Poradni Psychologicz-
no-Pedagogicznej Uśmiech są w stanie poradzić sobie 
praktycznie z każdym problemem. W ofercie poradni 
znajdują się nie tylko zajęcia dla dzieci, ale i warszta-
ty dla rodziców. 

Warto tu wspomnieć, że pierwsze dysfunkcje u naszego 
dziecka pojawiają się już we wczesnym okresie. Dlate-
go tak ważna jest obserwacja naszego malucha. Łapa-
nie piłki, utrzymanie równowagi, rozróżnianie kształtów 
czy malowanie nie powinny sprawiać kłopotów malco-
wi. Jeśli jest inaczej pora zabrać się za ćwiczenia. Poja-
wia się jednak pytanie jak ćwiczyć?

Odpowiedź na to pytanie zdradzają pedagodzy z po-
radni Uśmiech. Ćwiczenia powinny być systematyczne 
i uzależnione od potrzeb malca. Poniżej prezentujemy 
kilka zestawów, które warto wykonać wspólnie z dziec-
kiem. Liczy się systematyczność i radość ze wspólnej 
zabawy. Korzyści przyjdą same!

Poradnia przyjazna maluchowi i rodzicom
PROPOZYCJE ĆWICZEŃ USPRAWNIAJĄCYCH 
MOTORYKĘ MAŁĄ:
  malowanie palcami (odciski dłoni, kropki palcami, smugi);
  nawlekanie koralików i guzików, zapinanie guzików, zgniata-

nie papieru o różnej sztywności i lepienie z mas plastycznych;
  wydzieranie, wycinanie po liniach prostych, falistych, 

łamanych;
  łączenie kropek według wzoru, kolorowanie według 

konturów, szlaczki;
  odpychanie się dłońmi od siebie (w parach).

PROPOZYCJE ĆWICZEŃ USPRAWNIAJĄCYCH 
SKUPIENIE UWAGI I SPOSTRZEGAWCZOŚĆ:
  układanki, dobieranie obrazków w pary, gra w memory;
  uzupełnianie pustych miejsc na obrazku odpowiednim 

fragmentem;
  grupowanie � gur geometrycznych w zbiory: według 

kształtu, wielkości, koloru;
  czym się różnią dwa obrazki, czyli wyszukiwanie różnic;
  wyszukiwanie w rozsypance wyrazowej dwóch takich 

samych obrazków.

PROPOZYCJE ĆWICZEŃ USPRAWNIAJĄCYCH 
MOTORYKĘ DUŻĄ:
  zabawy skoczne: klasy, skakanka, guma do skakania, pajacyk;
  chodzenie na rekach z trzymanymi w górze nogami dziecka;
  udział w zabawach sportowych z rówieśnikami, np. kto 

pierwszy dobiegnie;
  przeciąganie liny trzymanej przez druga osobę;
  zabawy kształtujące orientację w schemacie ciała: gdzie 

masz oczy, uszy, nos.

Chcesz wiedzieć jak pracować z dzieckiem? Twój maluch ma 
problemy? Starsze dziecko nie umie się skupić? Skontaktuj 
się z nami! Pomożemy!

Uśmiech, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Pływacka 16, Pruszków
mail: poradnia.usmiech@wp.pl; tel: 608 129 340
www.poradniausmiech.pl

Znajdziesz nas również na Facebooku
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Uśmiech”

Przegląd przedszkoli niepublicznych

Placówki dla dzieci w wieku żłobkowym

NAZWA PLACÓWKI DANE 
TELEADRESOWE

CENA 
CZESNEGO

GODZINY 
OTWARCIA WIEK PRZYJMOWANYCH DZIECI/ ZAJĘCIA W RAMACH CZESNEGO KUCHNIA/ CATERING ZAJĘCIA ADAPTACYJNE 

PŁATNE / BEZPŁATNE

Niepubliczne Przedszkole 
TUPTUŚ

 Świetlica szkolna 7-12 lat

Brwinów, ul. Dworska 5, 
tel. 601-989-473, 

www.tuptus.net.pl

Pakiet I 350 zł,  pakiet II 500 zł, 
pakiet III 850 zł

7:00-18:00 J. angielski codziennie, pediatra, korektywa, rytmika, szachy, 
logorytmika, logopeda, zajęcia plastyczne, kulinarne, teatralne

Własna kuchnia Płatne

Niepubliczny Integracyjny 
Punkt Przedszkolny 

z Oddziałami 
Terapeutycznymi 
TĘCZOWY DOMEK

 Grodzisk Mazowiecki, 3-go Maja 40c i 38c,
tel. 602-500-898,

sekretariat.teczowydomek@gmail.com,
www.spektrum.edu.pl,

www.teczowydomek.edu.pl – strona w budowie

Wpisowe 300 zł, 
 czesne 500-750 zł.

Wyżywienie 10zł/dzień
11zł/dzień – diety: 

bezglutenowa, bezmleczna, bezjajeczna

 6:30-17:30 Stała opieka psychologa, logopedy, terapeuty SI i fi zjoterapeuty, trening umiejętności społecznych; j. angielski – (native speaker), Metoda Ruchu 
Rozwijającego Weroniki Sherborne, Metoda „Dotyk i komunikacja” – CH. Knill, dogoterapia; rytmika, gimnastyka, fi zjoterapia, muzykoterapia, 

artterapia, logo rytmika, ceramika, teatrzyki, wycieczki, ogródek warzywno-owocowy. Dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia 
specjalnego w ramach czesnego: terapia behawioralna 5 dni w tygodniu, terapia pedagogiczna, logopeda 2 razy w tygodniu, 

zajęcia SI w zależności od zaleceń diagnosty, rehabilitacja ruchowa, ćwiczenia korekcyjne, terapia ręki

 Własna kuchnia 
cateringowa

 Bezpłatne. 
Po wcześniejszym 

kontakcie
 telefonicznym 
lub mailowym

Niepubliczne 
Przedszkole KOZIOŁKI

 Kanie, ul. Piłsudskiego 28, tel. 515-275-420  
kbrzeska@przedszkolekoziolki.pl, 

www.przedszkolekoziolki.pl

Wpisowe – 500 zł,
czesne – 1200 zł

7:00-18:00 Rytmika, korektywa, logorytmika, język angielski i francuski, opieka psychologa i logopedy, wycieczki, koncerty i teatrzyki Własna kuchnia Bezpłatne

Przedszkole  
POMARAŃCZOWA 

CIUCHCIA 
Piastów

Piastów, Rezydencja Warszawska,
ul. Warszawska 43, tel. 505-064-505, 

mail: piastow@pomaranczowa-ciuchcia.pl, 
www.pomaranczowa-ciuchcia.pl

500 zł – wpisowe,
1150 zł – opłata miesięczna 

(w tym  wyżywienie i zajęcia dodatkowe).
Preferencyjne ceny dla 

klientów Rezydencji Warszawska

7:00-18:00 Pakiet 10 zajęć: j. angielski codziennie (lektor polski, native speaker), rytmika z orkiestrą dziecięcą, gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami korektywy, 
warsztaty plastyczne, warsztaty ceramiczne, warsztaty naukowe, warsztaty psychologiczne, spotkania ze sztuką (koncerty muzyczne,

 wycieczki, spotkania z ciekawymi osobami), taniec i zabawy z baletem, warsztaty teatralne, klub sportowy

Własna, zdrowa kuchnia, 
system HACCP. 

Nadzór dietetyka. 
W cenie czesnego

Od września
 do czerwca 

bezpłatne zajęcia 
w soboty 

10:00-12:00

Przedszkole 
POMARAŃCZOWA 

CIUCHCIA Pruszków 
(także grupy integracyjne)

Pruszków, Osiedle Sunhouse, 
ul. Gałczyńskiego 31, tel. 730-300-454, 

mail: pruszkow@pomaranczowa-ciuchcia.pl,
www.pomaranczowa-ciuchcia.pl

500 zł – wpisowe,
1150 zł – opłata miesięczna

 (w tym  wyżywienie i zajęcia dodatkowe). 
Preferencyjne ceny dla klientów LW Development

7:00-18:00 Pakiet 10 zajęć: j. angielski codziennie (lektor polski, native speaker), rytmika z orkiestrą dziecięca, gimnastyka ogólnorozwojowa 
z elementami korektywy, warsztaty plastyczne, warsztaty ceramiczne, warsztaty naukowe, 

spotkania ze sztuką, taniec i zabawy z baletem, warsztaty teatralne, klub sportowy

Własna, zdrowa kuchnia, 
system HACCP. 

Nadzór dietetyka. 
W cenie czesnego

Od września do 
czerwca bezpłatne 

zajęcia w soboty 
10:00-12:00

Niepubliczne
 Muzyczne Przedszkole

 SŁONECZKO

Pruszków, ul. Promyka 49, 
tel. (22) 661-41-51, 504-411-677, 

mail: biuro@sloneczko.pruszkow.pl, 
www.sloneczko.pruszkow.pl

 V Programów:  mini – 320 zł, 
dobry start – 530 zł,  mały Muzyk – 740 zł, 

mały Artysta – 930 zł, Równe Szanse 
– indywidualny program terapeutyczny

6:30-18:00 J. angielski Metodą H. Doron,  III-etapowy plan doskonalenia  muzycznego (program rozszerzony MEN), dzwonki chromatyczne, 
zajęcia plastyczne i parateatralne, koncerty, wycieczki i teatrzyki, taniec i balet, zajęcia wspierające i doskonalące w Pracowni Muzykoterapii 

„Dźwiękowy Raj”, gimnastyka „twarda” i „miękka”

Własna kuchnia pod 
nadzorem dietetyka, system HACCP,  

specjalistyczne diety

Proces adaptacyjny 
z przewodnikiem 

w programach II, III, 
IV, V – bezpłatnie 

Pogodne 
Przedszkole 
Montessori

Pruszków, ul. Targowa 6 lok. 5 i 6 
(wejście od ul. Pogodnej), tel. 603-444-589, 

www.pogodneprzedszkole.pl

Wariant I 990 zł, wariant II 690 zł, 
wariant III 490 zł, wariant IV 349 zł; w cenie zajęcia 

dodatkowe, ubezpieczenie i wyżywienie

7:00-17:30 J. angielski, taniec, rytmika, gimnastyka korekcyjna,  logopedia, montessorialna praca własna dzieci realizowana w strefach: 
sensorycznej, językowej, matematycznej, dnia codziennego oraz kosmicznej

Catering Bezpłatne

Przedszkole 
Przyrodniczo-Sportowe 

KROKODYLEK 
Reguły

Reguły, ul. Żytnia 10,
tel. 509-804-440,

mail: info@krokodylek.edu.pl,
www.krokodylek.edu.pl

Wpisowe – 500 zł,
czesne – informacja na miejscu,

wyżywienie – 14,50 zł za dzień 
(zwrot za nieobecności)

7:00-18:00 Zajęcia w czesnym: j. angielski 4 dni w tygodniu, gimnastyka ogólnorozwojowa co dziennie, raz w tygodniu gimnastyka korekcyjna, rytmika, grupowa 
terapia ręki, raz w miesiącu szalony naukowiec, europejczyk, kuchcikowo, bajkowiska, badania logopedyczne, psychozabawy, wydarzenia specjalne (teatrzyki, 

koncerty muzyczne, spotkania z ciekawymi osobami, spotkania ze zwierzakami), na rozpoczecie i zakończenie roku pikniki/zawody sportowe dla rodzin. 
Warsztaty dla rodziców – dzielimy się wiedzą. Zajęcia dodatkowo płatne: judo, taniec z elementami zumby, szachy, eksperymenty, sensorki, ceramika, plastyka,

lego, robotyka, zajęcia umuzykalniające z elementami muzykoterapii, indywidualna terapia ręki, basen, wycieczki, terapia logopedyczna, psychologiczna

Świeża, zdrowa kuchnia od bardzo 
doświadczonej fi rmy kateringowej, 

dowożona dwa razy dziennie, nadzór 
dietetyka. Staramy się sprostać 

każdemu  wykluczeniu w diecie dziecka

Zajęcia 
adaptacyjne/dni 

otwarte 
– bezpłatnie

NAZWA PLACÓWKI DANE TELEADRESOWE CENA CZESNEGO GODZINY 
OTWARCIA WIEK PRZYJMOWANYCH DZIECI/ ZAJĘCIA W RAMACH CZESNEGO KUCHNIA/ CATERING ZAJĘCIA ADAPTACYJNE 

PŁATNE / BEZPŁATNE

Żłobek  TUPTUŚ Brwinów, ul. Dworska 5, tel. 601-989-473 pakiet I 800 zł, pakiet II 1000 zł 7:00-18:00 Od 1. roku Własna kuchnia Płatne

Niepubliczny Żłobek 
KOZIOŁKI

Kanie, ul. Piłsudskiego 28, tel. 515-275-420, 
www.przedszkolekoziolki.pl, kbrzeska@przedszkolekoziolki.pl

wpisowe – 500 zł      
czesne – 1200 zł

7:00-18:00 Od 1 do 3 lat. Zajęcia umuzykalniające prowadzone metodą Gordona, zajęcia  logopedyczne, zabawy z j. angielskim Własna kuchnia Bezpłatne

Żłobek
 POMARAŃCZOWA 

CIUCHCIA 
Piastów 

Piastów, Rezydencja Warszawska, 
ul. Warszawska 43, tel. 505-064-505, 

mail: piastow@pomaranczowa-ciuchcia.pl,
www.pomaranczowa-ciuchcia.pl

500 zł – wpisowe, 1310 zł – czesne, 
1170 zł – pół etatu, 820 zł – 10 dni. 
Preferencyjne ceny dla klientów 

Rezydencji Warszawska

7:00-18:00 Od 18. miesiąca życia. W ramach czesnego: pełne wyżywienie, rytmika, 
gimnastyka, plastyczna akademia malucha, spotkania ze sztuką. Dodatkowo opieka lekarza pediatry oraz psychologa

Własna, zdrowa kuchnia, 
system HACCP. 

Nadzór dietetyka. 
W cenie czesnego

Od września do czerwca 
bezpłatne zajęcia 

w soboty 10:00-12:00

Żłobek 
KROKODYLEK 

Reguły

Reguły, ul. Żytnia 10,
tel. 509-804-440,

mail: info@krokodylek.edu.pl,
www.krokodylek.edu.pl

Wpisowe – 500 zł,
czesne – informacja na miejscu,

wyżywienie – 14,50 zł za dzień
(zwrot za nieobecności)

7:00-18:00 Zajęcia w czesnym: j. angielski 4 dni w tygodniu, gimnastyka ogólnorozwojowa codziennie, raz w tygodniu 
gimnastyka korekcyjna, rytmika, grupowa terapia ręki, raz w miesiącu szalony naukowiec, 

europejczyk, kuchcikowo, bajkowiska, badania logopedyczne, psychozabawy, wydarzenia specjalne 
(teatrzyki, koncerty muzyczne, spotkania z ciekawymi osobami, spotkania ze zwierzakami), na rozpoczecie i zakończenie 

roku pikniki / zawody sportowe dla rodzin. Warsztaty dla rodziców – dzielimy się wiedzą. 

Świeża, zdrowa kuchnia od bardzo 
doświadczonej fi rmy kateringowej, 

dowożona dwa razy dziennie,nadzór 
dietetyka, staramy się sprostać 

każdemu  wykluczeniu w diecie dziecka

Zajęcia 
adaptacyjne/dni otwarte 

– bezpłatnie
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Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
Biuletyn przygotowywany i reDagowany przez UrzĄD MieJski w GroDzisku Mazowieckim. ReDakcJa WPR nie ponosi oDpowieDzialności za Jego treść.

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

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

60-lecie OSP Moszna

U roczystości odbędą się na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mosz-
nie, gdzie o godz. 15 zostanie odprawiona msza św. polowa w intencji 
strażaków. Zostaną też poświęcone nowe samochody. W programie 
obchodów są m.in. uroczysty apel, parada samochodów strażackich, 
poczęstunek oraz zabawa taneczna. (PR)

W sobotę 3 września 2016 r. odbędą się uroczystości 60-lecia 
reaktywacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Mosznie.

P R O M O C J A

Podczas gminnych 
dożynek, które 
odbędą się 28 sierpnia 
2016 r. na Stadionie 
Miejskim w Brwinowie, 
zostanie wystawione 
widowisko teatralno-
-muzyczne o Wacławie 
Kowalskim. Chętni 
mogą spróbować 
swoich sił na scenie.

Spektakl z udziałem miesz-
kańców Brwinowa i okolic 
zostanie wyreżyserowany 
przez Leszka Zdunia i wyko-
nany podczas tegorocznych 
dożynek w ramach obchodów 
Roku Wacława Kowalskiego 
w gminie Brwinów. 

Pierwsze spotkanie dla 
osób, które chcą wziąć udział 
w widowisku, odbędzie się 
w poniedziałek 22 sierpnia 
2016 r. o godz. 18 w Gmin-
nym Ośrodku Kultury (ul. Wil-
sona 2). Fundacja Akademia 
Profi l, która złożyła w kon-
kursie ofert swoją propozycję 
oprawy uroczystości, otrzy-
mała dotację z budżetu gminy 
Brwinów w ramach wspie-
rania działalności pożytku 
publicznego. (PR)

Zaproszenie do 
współtworzenia 
spektaklu

Prezes OSP Moszna
oraz

Burmistrz Gminy Brwinów
mają przyjemność zaprosić

na uroczyste obchody 
60-lecia reaktywacji 
Ochotniczej Straży

Pożarnej w Mosznie,

w dniu 3 września 2016 r.

Plan uroczystości:
14:45 Zbiórka pododdziałów na placu przy remizie OSP Moszna
15:00 Msza polowa w intencji Strażaków oraz poświęcenie nowych wozów bojowych
16:00 Uroczysty apel
18:15 Strażacka grochówka oraz zabawa taneczna przy muzyce połączona z możliwością 
zapoznania się z jednostką, nowymi samochodami i posiadanym wyposażeniem

Serdecznie zapraszamy !!!
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N A D A R Z Y N

Ogromny sukces Adriana Szeligi. 
Zawodnik GLKS Nadarzyn stanął 
na trzecim miejscu podium podczas 
Mistrzostw Świata Głuchych w teni-
sie stołowym rozegranych w Turcji. 
Szeliga rywalizował w turnieju gier 
mieszanych w parze z Iwoną Żyłą. 
Wywalczyli brązowe medale. Dla 

zawodnika z Nadarzyna to najwięk-
szy sukces w dotychczasowej karie-
rze. Od początku przygody z tenisem 
stołowym związany jest z klubem 
GLKS. – Adrian trafił do drużyny, 
gdy był w IV klasie szkoły podsta-
wowej. Teraz chodzi do liceum. Za-
czynał jako zawodnik pełnosprawny, 

Adrian Szeliga 
z brązowym medalem

ale z czasem wykryto u niego wadę 
słuchu – mówi Dariusz Zwoliński, 
dyrektor Gminnego Ośrodka Spor-
tu w Nadarzynie. Sukces odniesiony 
w Turcji jest o tyle ważny, że Adrian 
Szeliga po raz pierwszy stanął na 
podium w rywalizacji seniorskiej  
na tym poziomie.  [JM]  

OBWIESZCZENIE
StaroSty PruSzkowSkiego

o wydaniu decyzji o zezwoleniu  
na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z 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) zawiadamiam, że dnia 12.08.2016 r. została wydana 
decyzja nr 12/2016 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 zasypką piaskową, przebudowy ekranów – rozbiórki kolidujących 
fragmentów z inwestycją i budowy nowych ekranów akustycznych wzdłuż 
północnej i południowej granicy terenu kolejowego, rozbiórek: ogrodzenia wzdłuż 
ul. Błońskiej wraz 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 projektowaną inwestycją, 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 na działkach nr ew.: 
−	 106 (106/5, 106/6), 110 (110/1, 110/2) - obręb 14 w Pruszkowie,
−	 168/1, 335/9, 398/1, 399/1, 416/1, 416/2, 417, 418/1, 418/2, 419 (419/1, 

419/2), 420, 421, 424, 484 - obręb 15 w Pruszkowie,
−	 144/12, 218/62, 252, 254 - obręb 16 w Pruszkowie,
−	 7 (7/1, 7/2), 11/4, 14, 16, 24, 25, 31 (31//1, 31/2) - obręb 17 w Pruszkowie,
−	 54/10, 55, 63/2, 63/8, 63/9, 63/10, 236/1 (236/9, 236/10, 236/11), 596 - 

obręb 18 w Pruszkowie,
−	 18, 86/1, 89, 91/47 (91/49, 91/50), 91/48 (91/51, 91/52) - obręb 17 (wieś 

Parzniew), gmina Brwinów.

[Oznaczenia: w nawiasach – numery działek po podziale, tłustym drukiem – 
numery działek przeznaczone pod przejęcie dla inwestycji].

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z decyzją 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.

OBWIESZCZENIE
StaroSty PruSzkowSkiego 

o wydaniu decyzji o zezwoleniu  
na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z 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) 
zawiadamiam, że dnia 11.08.2016 r. została wydana decyzja 
nr 11/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
dotyczącej budowy ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych 
nr 2844W i 2842W w  Podolszynie Nowym w tym: budowy 
zjazdów, ścieków przykrawężnikowych, rowów, gazociągu, 
wodociągu, oświetlenia, rozbiórki ogrodzeń, wycinki, rozbiórki 
sieci wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej na działkach 
nr ew.: 76/4, 40/1, 43/1, 2 (2/1, 2/2), 36 (36/1, 36/2), 37 (37/1, 
37/2), 43/2 (43/5, 43/6), 4, 3, 44 – Podolszyn Nowy, gm. Raszyn.

[Oznaczenia: w nawiasach – numery działek po podziale, 
tłustym drukiem – numery działek przeznaczone pod przejęcie dla 
inwestycji].

 
Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z decyzją  
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.: 22 738-15-62. 

Ogłoszenie

Ogłoszenie

R E G I O N
Muzeum Dulag 121 
zaprasza na kolejny  
już spacer w ramach  
cyklu „Szlakiem 
powstańczej Warszawy”. 
Tym razem po 
stołecznym Mokotowie. 

Spacer „Mokotów wal-
czy” poprowadzi pa- 
sjonatów historii śla- 
dami walk prowa-

dzonych przez żołnierzy V 
Obwodu AK „Mokotów” oraz 
pułku AK „Baszta”. Spacer ruszy  
w niedzielę, 21 sierpnia, o godz. 
12 sprzed Sanktuarium św. An- 

drzeja Boboli, gdzie 2 sierpnia 
1944 roku Niemcy zamordowali 
60 osób. Na trasie przechadzki 
znajdą się również takie punkty 
jak: więzienie na Rakowieckiej, 
kamienica Melchiora Wańkowi-
cza czy dom w którym miesz-
kał „Rudy” ( Janek Bytnar, jeden  
z bohaterów książki Aleksan-
dra Kamińskiego „Kamienie na 
szaniec”). Spacer poprowadzi  
historyk Andrzej Komuda.

Zapisy: (22) 758 86 63. 696 591 
295 lub dulag@dulag121.pl

Chcesz wiedzieć o innych wy-
darzeń kulturalnych? Wejdź na 
portal WPR24.pl i odszukaj aktu-
alny Informator Kulturalny. [AS]

Spacer szlakiem 
powstańczej WarszawySkargi niektórych mieszkańców kamienicy przy ulicy Chopina 12

Bałagan i niedoróbki po remoncie?
 Anna Sołtysiak 

P R U S Z K Ó W
TBS „Zieleń Miejska”  
w Pruszkowie wyremontował 
kamienicę przy ul. Chopina 
12. Jednak zdaniem 
niektórych mieszkańców 
budynku prace wykonano 
„po najmniejszej linii  
oporu”. Emocje wzbudził  
też obowiązek 
uporządkowania piwnic. 

S tare, brudne i zanie-
dbane – tak kiedyś wy-
glądały kamienice przy 
ulicy Chopina w Prusz-

kowie należące lub zarządzane 
przez Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego. W ostatnich latach 
wszystkie budynki przeszły grun-
towne modernizacje, niedawno 
także kamienica oznaczona nr 12. 
Jej remont planowano już dwa lata 
temu. Finalnie wspólnota miesz-
kaniowa kredyt na sfinansowanie 
prac uzyskała w tym roku i roboty 
mogły ruszyć. Remont podzie-
lono na dwa etapy. W pierwszej 
kolejności wykonano renowa-
cję elewacji, odmalowano klatkę 
schodową, podwyższono balu-
strady na balkonowe oraz wy-
konano izolację fundamentów. 
Druga część prac obejmowała 
instalację centralnego ogrze-
wania i ciepłej wody. I pojawiły 
się problemy...

Remont w budynku przy  
ul. Chopina 12 dobiegł już końca, 

jednak niektórzy mieszkańcy nie 
kryją niezadowolenia. – Robot-
nicy zostawili po sobie ogrom-
ny bałagan. Do tego wszystkiego 
nie wstawiono szyby do drzwi na 
klatkę schodową, a przy odbiorze 
budynku wszystkie mankamen-
ty miały być poprawione – opi-
suje jedna z mieszkanek (prosi 
o anonimowość) kamienicy. – 
Największym problemem jest 
to, że TBS kazał opróżnić nam 

wymiana nie weszła w zakres 
remontu. Stare drzwi są w do-
brym stanie, a z uwagi na ogra-
niczoną ilość środków jakimi 
dysponowała wspólnota miesz-
kaniowa zrezygnowano z ich 
wymiany. Faktycznie w trakcie 
prac pękła szyba. Wykonawca 
zadeklarował, że ją wymieni. 
Z tego co wiem, czekają na do-
stawę szyby, a następnie przy-
stąpią do jej wymiany. Jednak 
podkreślam: wynika to z ini-
cjatywy wykonawcy – pod- 
kreśla Ostafin. 

Okazuje się, że problem po-
rządkowania piwnic został od-
notowany przez pracowników 
TBS. – Wiemy jak to jest z piw-
nicami. Ludzie gromadzą w nich 
wszystko i do tego w ogromnych 
ilościach. Sami zamawialiśmy 
kontenery, do których miesz-
kańcy mogliby wyrzucać śmieci 
z piwnic. Faktycznie w pewnym 
momencie doszło do sytuacji, że 
śmieci było tak dużo, iż miesz-
kańcy zaczęli zamawiać konte-
nery samodzielnie – wyjaśnia 
Renata Ostafin. – Nie jest jednak 
prawdą, ze zostawiliśmy miesz-
kańców samych sobie – dodaje. 

Prezes TBS Zbigniew Piotrz-
kowski zachęca mieszkańców do 
sygnalizowania wszelkich pro-
blemów przez punkt zgłoszeń. 
– Jeśli to nie wystarczy zawsze 
mogą przyjść do mnie. Wtedy 
wszystkie sprawy skonfrontu-
jemy z pracownikami i od ręki 
rozwiążemy problem – zaznacza.

Bo
lo

 S
ko

cz
yl

as
z piwnic. Wszystko trafiło więc 
na śmietnik. Administracji nie 
można doprosić o wywóz tych 
śmieci. Musieliśmy sami zamó-
wić kontener z MZO. Sami mu-
simy wszystko sprzątać, a jeden 
kontener to stanowczo za mało 
– dodaje rozżalona. 

Pytanie o przyczyny wyko- 
nania odbioru budynku z nie-
doróbkami oraz o brak pomocy  
mieszkańcom przy porządko- 

piwnice na potrzeby podłącze-
nia instalacji c. o. Niestety, nikt 
nie zapewnił nam kontenera 
na rzeczy, które wynosiliśmy 

waniu piwnic zadaliśmy Re-
nacie Ostafin z działu tech-
nicznego TBS. – Jeśli chodzi 
o wspomniane drzwi to ich 

Prezes TBS „Zieleń Miejska” 
zachęca mieszkańców budynku do 
sygnalizowania wszelkich problemów 
przez punkt zgłoszeń

G R O D Z I S K  M A Z .
Montaż kamer  
przed tunelem  
w ciągu ul. Bałtyckiej  
w Grodzisku to  
odpowiedź na niszczenie 
przez kierowców 
ograniczników  
wysokości.

J ak już pisaliśmy, zdaniem 
wielu kierowców przepra-
wa w ciągu ul. Bałtyckiej 
jest zbyt niska. Rzeczywi-

sta jej wysokość to nieco ponad 
trzy metry, natomiast ogra-
niczniki i znaki drogowe ze-
zwalają na wjazd pojazdom nie 
wyższym niż dwa i pół metra. 
Jednak nie wszyscy kierowcy 
stosują się do tych ograniczeń. 
Efekt? Zrywane są ograniczni-
ki wysokości, a gmina ponosi 
koszty ich naprawy.

Grodziscy urzędnicy wpa-
dli na pomysł, aby zainstalo-
wać przed tunelem kamery. 
Od niedawna wiszą czte-
ry, trwa ich podłączanie do 
monitoringu, który obsługuje 
straż miejska. Kiedy wszyst-
ko zacznie działać – jeszcze 
nie wiadomo.

Za pomocą nagrań z kamer 
grodziski magistrat zamierza 
wyciągać konsekwencje fi-
nansowe od kierowców, któ-
rzy uszkodzą ograniczniki. 
– Monitoring umożliwi nam 
zdobywanie wiedzy na temat 
popełnianych wykroczeń. Mie-
liśmy już sytuacje, kiedy uda-
ło się nam zewidencjonować 
samo zdarzenie, wówczas 
na miejscu pojawiał się pa-
trol policji i kierowca dosta-
wał mandat. Zdarzało się też 
tak, że pojazdy były uwięzione 
w bramkach. Za każdym razem 
w ciągu tygodnia otrzymywa-
liśmy od ubezpieczyciela pie-
niądze z polisy OC kierowcy 
– mówi Leszek Szczepaniak, 
naczelnik wydziału Zarządza-
nia Drogami Gminnymi.

A co w przypadku gdy kie-
rowca odjedzie z miejsca zda- 
rzenia? – Nagranie jest wy-
starczającym materiałem, aby 
policja skierowała sprawę do 
sądu. Mimo, że takie sprawy 
mogą długo trwać, to ewi- 
dentnie powinniśmy uzyskać 
odszkodowanie w wyniku ta-
kiego postępowania – pod- 
kreśla Szczepaniak. [SD]

Kamery przed tunelem
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Spacer szlakiem 
powstańczej Warszawy

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 12.08.2016 r. została wydana decyzja o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej: „rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Przeszkoda –Paszków  
o długości ok. 11.6 km.”
Inwestorem przedsięwzięcia jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Ww. decyzja posiada rygor natychmiastowej 
wykonalności. 
Działki usytuowania obiektu: 
- w projektowanym pasie drogowym, nienależące do Skarbu Państwa, do przejęcia pod inwestycję (tłustym drukiem – numery 
działek przeznaczone pod przejęcie dla inwestycji, w nawiasach numery działek po podziale):
gmina Żabia Wola:
obręb 0026 Przeszkoda, działki nr ew.: 23/1 (23/2, 23/3), 49 (49/1, 49/2), 50 (50/1, 50/2), 51 (51/1, 51/2), 52 (52/1, 52/2), 53  
(53/1, 53/2), 54 (54/1, 54/2), 55 (55/1, 55/2), 56/1 (56/2, 56/3), 57/4 (57/5, 57/6), 58 (58/1, 58/2), 59 (59/1, 59/2), 60 (60/1, 60/2), 
71/4 (71/5, 71/6), 72/4 (72/5, 72/6), 73/4 (73/5, 73/6), 79/4 (79/5, 79/6, 79/7), 80/8 (80/19, 80/20), 80/9 (80/21, 80/22), 80/16  
(80/17, 80/18), 85/7 (85/10, 85/11), 86/4 (86/5, 86/6), 93/4 (93/5, 93/6), 94/4 (94/5, 94/6), 99/4 (99/5, 99/6), 100/4 (100/5, 100/6), 
106/4 (106/5, 106/6), 107/4 (107/5, 107/6), 158/4 (158/5, 158/6);
obręb 0029 Siestrzeń, działki nr ew.: 10 (10/1, 10/2), 26 (26/1, 26/2), 61 (61/1, 61/2), 62 (62/1, 62/2), 67 (67/1, 67/2), 68/6 
(68/13, 68/14), 68/8 (68/15, 68/16), 68/11 (68/17, 68/18), 69/2 (69/4, 69/5), 75/1 (75/2, 75/3); 78 (78/1, 78/2), 80 (80/1, 80/2),  
82 (82/1, 82/2), 83 (83/1, 83/2), 85 (85/1, 85/2), 86/5 (86/7, 86/8), 88 (88/1, 88/2, 88/3), 89 (89/1, 89/2, 89/3), 93/2 (93/4, 93/5, 
93/6), 97/7 (97/8, 97/9), 98/4 (98/9, 98/10), 100 (100/1, 100/2), 110/8 (110/11, 110/12), 120 (120/1, 120/2), 122/1 (122/2, 122/3),  
126 (126/1, 126/2), 133 (133/1, 133/2), 136/1 (136/2, 136/3), 141 (141/1, 141/2), 143/2 (143/3, 143/4), 144 (144/1, 144/2), 145 
(145/1, 145/2), 147 (147/1, 147/2), 148 (148/1, 148/2), 149 (149/1, 149/2), 151, (151/1, 151/2), 152/4, (152/5, 152/6), 153 (153/1, 
153/2, 153/3), 157 (157/1, 157/2), 174 (174/1, 174/2), 175/1 (175/2, 175/3), 176 (176/1, 176/2), 177/4 (177/5, 177/6), 178 (178/1, 
178/2), 179/183 (179/185, 179/186), 185 (185/1, 185/2), 187/4 (187/5, 187/6), 190/11 (190/14, 190/15), 190/12 (190/16, 190/17), 
190/13 (190/18, 190/19), 191/1 (191/2, 191/3), 197/1 (197/6, 197/7), 197/3 (197/8, 197/9), 197/4 (197/10, 197/11), 198/1 (198/3, 
198/4), 198/2 (198/5, 198/6), 199/1 (199/2, 199/3, 199/4, 199/5), 200/3 (200/9, 200/10, 200/11), 200/6 (200/12, 200/13, 200/14), 
201/2 (201/3, 201/4), 202/2 (202/3, 202/4), 207/5 (207/10, 207/11), 207/6 (207/12, 207/13), 207/8 (207/14, 207/15, 207/16), 207/9  
(207/17, 207/18), 209/4 (209/5, 209/6, 209/7, 209/8), 213 (213/1, 213/2), 221/5 (221/6, 221/7), 223 (223/1, 223/2), 224/1  
(224/4, 224/5), 224/3 (224/6, 224/7), 225 (225/1, 225/2), 226/2 (226/4, 226/5), 226/3 (226/6, 226/7), 229 (229/1, 229/2), 230 
 (230/1, 230/2, 230/3), 237/2, (237/4, 237/5), 237/3 (237/6, 237/7), 238 (238/1, 238/2), 258/2 (258/9, 258/10), 258/4 (258/11, 258/12), 
258/6 (258/13, 258/14), 258/7 (258/15, 258/16), 261 (261/1, 261/2), 276/1 (276/8, 276/9), 276/2 (276/6, 276/7), 276/3 (276/4, 276/5);
gmina Nadarzyn:
obręb 0004 Kostowiec, działki nr ew.: 1/2 (1/6, 1/5), 2 (2/1, 2/2), 3/4 (3/14, 3/15), 3/5 (3/16, 3/17), 5 (5/1, 5/2, 5/3), 6/1 (6/2, 6/3),  
21/1 (21/4, 21/5), 22/5 (22/16, 22/17, 22/18, 22/19), 22/9 (22/13, 22/14, 22/15), 23/1 (23/2, 23/3); 
obręb 0001 Nadarzyn, działki nr ew.: 483/5 (483/19, 483/20), 484/2 (484/7, 484/8, 484/9), 484/6 (484/10, 484/11), 487/1 (487/2, 
487/3), 635/6 (635/18, 635/19), 635/7 (635/20, 635/21), 645/7 (645/9, 645/10), 651/4 (651/7, 651/8), 657/5 (657/6, 657/7), 668 
(668/1, 668/2), 669 (669/1, 669/2), 670/1 (670/5, 670/6), 670/2 (670/3, 670/4), 673 (673/1, 673/2), 674 (674/1, 674/2), 675 (675/1, 
675/2), 676 (676/1, 676/2), 677 (677/1, 677/2), 678 (678/1, 678/2), 679 (679/1, 679/2), 681 (681/1, 681/2), 682 (682/1, 682/2), 
683 (683/1, 683/2), 684 (684/1, 684/2), 685/1 (685/3, 685/4), 689/3 (689/5, 689/6), 690 (690/1, 690/2), 691 (691/1, 691/2), 692/1 
(692/5, 692/6), 692/2 (692/3, 692/4), 693 (693/1, 693/2), 694 (694/1, 694/2), 695/1 (695/2, 695/3), 696 (696/1, 696/2), 697/2 (697/4, 
697/5), 700/2 (700/13, 700/14), 700/3 (700/11, 700/12), 701 (701/1, 701/2), 702 (702/4, 702/6, 702/5, 702/7), 712/1 (712/2, 712/3), 
715 (715/1, 715/2), 742 (742/4, 742/5), 743 (743/1, 743/2), 744/3 (744/10, 744/11), 744/5 (744/12, 744/13), 750 (750/1, 750/2), 
780/2 (780/3, 780/4), 781 (781/1, 781/2), 783 (783/4, 783/3), 787 (787/1, 787/2), 788 (788/1, 788/2), 791/2 (791/3, 791/4), 792/4  
(792/7, 792/8), 793/4 (793/5, 793/6), 795/1 (795/2, 795/3), 796/9 (796/12, 796/13), 797/2 (797/7, 797/8), 797/3 (797/5, 797/6), 
798/5 (798/9, 798/10), 824/1, (824/2, 824/3, 824/4), 825/1 (825/2, 825/3), 828/1 (828/2, 828/3), 829/16 (829/17, 829/18), 830/3  
(830/4, 830/5), 841/1 (841/7, 841/8), 866 (866/1, 866/2), 867/1 (867/3, 867/4), 867/2 (867/5, 867/6), 868/1 (868/3, 868/4), 
868/2 (868/5, 868/6), 869 (869/1, 869/2), 871/3 (871/17, 871/18), 871/6 (871/19, 871/20), 871/13 (871/21, 871/22), 871/14  
(871/23, 871/24), 871/15 (871/25, 871/26), 871/16 (871/27, 871/28), 872/11 (872/16, 872/17), 873/3 (873/4, 873/5), 874  
(874/1, 874/2), 875/3 (875/5, 875/6), 876/6 (876/8, 876/9), 878/13 (878/14, 878/15), 884/3 (884/5, 884/6), 886/1 (886/8, 886/9), 
888/2 (888/3, 888/4), 889/3 (889/4, 889/5), 923/1 (923/2, 923/3), 924/2 (924/6, 924/7), 924/3 (924/4, 924/5), 962 (962/1, 962/2),  
964 (964/1, 964/2), 976 (976/1, 967/2), 977 (977/1, 977/2), 2023/4 (2023/5, 2023/6);
obręb 0003 Kajetany, działki o nr ew.: 1/1 (1/3, 1/4), 1/2 (1/9, 1/10, 1/11), 2 (2/6, 2/8, 2/7, 2/9), 3 (3/7, 3/9, 3/8, 3/10, 3/11), 4  
(4/1, 4/2), 5 (5/1, 5/2), 6 (6/1, 6/2), 7 (7/1, 7/2), 8 (8/1, 8/2), 9 (9/1, 9/2), 10 (10/1, 10/2), 11/3 (11/5, 11/6), 11/4 (11/7, 11/8), 12/5 
(12/11, 12/12), 13/3 (13/10, 13/11), 18 (18/1, 18/2), 19/1 (19/4, 19/5), 20 (20/1, 20/2), 21 (21/1, 21/2), 22 (22/1, 22/2), 23 (23/1, 23/2), 
24/2 (24/18, 24/19), 24/10 (24/14, 24/15), 24/11 (24/16, 24/17), 24/13 (24/20, 24/21), 25 (25/1, 25/2, 25/3), 36 (36/1, 36/3, 36/2),  
37/1 (37/14, 37/15), 37/4 (37/18, 37/16, 37/17, 37/19), 37/8 (37/10, 37/11), 37/9 (37/12, 37/13), 38 (38/1, 38/2), 40/1 (40/11, 40/12), 
40/3 (40/15, 40/16), 40/4 (40/13, 40/14), 40/8 (40/17, 40/18), 40/9 (40/19, 40/20), 41 (41/1, 41/2, 41/3), 42/1 (42/5, 42/6), 42/2 
(42/3, 42/4), 51 (51/1, 51/2), 69 (69/1, 69/2), 70/1 (70/3, 70/4), 71/2 (71/13, 71/14), 71/3 (71/11, 71/12), 71/4 (71/9, 71/10) 71/5 
(71/8, 71/7), 127 (127/1, 127/2), 128/1 (128/43, 128/44), 128/3 (128/45, 128/46), 128/29 (128/47, 128/48), 128/30 (128/49, 128/50), 
128/32 (128/51, 128/52), 212 (212/1, 212/2), 214/2 (214/21, 214/20), 214/6 (241/16, 214/18, 214/19, 214/17), 214/7 (214/22, 
214/23, 214/24), 214/9 (214/29, 214/28), 214/10 (214/31, 214/30, 214/32), 214/11 (214/25, 214/27, 214/26), 215 (215/1, 215/2), 217  
(217/1, 217/2), 218 (218/1, 218/2), 219/3 (219/38, 219/39), 219/5 (219/34, 219/35), 219/9 (219/36, 219/37), 220 (220/1, 220/2),  
222 (222/1, 222/2), 224 (224/1, 224/2), 230/1 (230/9, 230/10), 230/2 (230/5, 230/6), 235/2 (235/9, 235/10), 235/3 (235/7, 235/8), 
235/4 (235/5, 235/6), 236/2 (236/8, 236/9), 236/3 (236/6, 236/7), 398/3 (398/8, 398/9);
obręb 0015 Urzut, działki nr ew.: 56/3 (56/21, 56/20), 56/4 (56/23, 56/22), 56/18 (56/25, 56/24), 56/19 (56/27, 56/26), 57/2  
(57/36, 57/35), 57/10 (57/38, 57/37), 57/11 (57/40, 57/39), 57/14 (57/42, 57/41), 57/19 (57/44, 57/43), 57/32 (57/46, 57/45), 57/34 
(57/48, 57/47), 63 (63/2, 63/1), 64/2 (64/28, 64/27), 64/4 (64/30, 64/29), 65/19 (65/22, 65/21), 65/20 (65/24, 65/23), 66 (66/2, 
66/1), 72 (72/2, 72/1), 173 (173/2, 173/1), 181 (181/2, 181/1), 182/1 (182/4, 182/3), 182/2 (182/6, 182/5), 183 (183/2, 183/1), 184 
(184/2, 184/1), 185/4 (185/26, 185/25), 185/24 (185/28, 185/27), 186/4 (186/6, 186/5), 187/9 (187/12, 187/11), 187/10 (187/14, 
187/13), 188/6 (188/15, 188/14), 189/9 (189/12, 189/11), 189/10 (189/14, 189/13), 190/11 (190/14, 190/13), 190/5 (190/9, 190/8), 
192/1 (192/10, 192/9), 192/4 (192/12, 192/11), 193/3 (193/8, 193/7), 193/6 (193/10, 193/9), 194 (194/2, 194/1), 195 (195/2, 195/1), 
217/11 (217/14, 217/13), 217/12 (217/15, 217/17, 217/16), 218/2 (218/7, 218/9, 218/8), 218/4 (218/11, 218/10), 218/5 (218/12, 
218/15, 218/13, 218/14), 219 (219/1, 219/2), 220 (220/2, 220/1), 222/3 (222/5, 222/6), 222/4 (222/7, 222/8), 223 (223/1, 223/2), 
224 (224/1, 224/2), 225 (225/1, 225/2), 226 (226/1, 226/2), 227/1 (227/4, 227/3), 227/2 (227/6, 227/5), 228/1 (228/4, 228/3), 228/2 
(228/6, 228/7, 228/5), 229 (229/2, 229/1), 231/2 (231/3, 231/4), 232 (232/1, 232/2), 233 (233/1, 233/2), 234/1 (234/3, 234/4), 235/3 
(235/8, 235/9), 236/3 (236/7, 236/8), 237/1 (237/5, 237/6), 237/3 (237/7, 237/8), 237/4 (237/9, 237/10), 238/1 (238/3, 238/4), 
238/2 (238/5, 238/6), 239/1 (239/5, 239/6), 239/3 (239/11, 239/12), 239/4 (239/9, 239/10), 242 (242/3, 242/4), 243 (243/3, 243/4),  
244 (244/3, 244/4), 246/3 (246/36, 246/37), 246/5 (246/38, 246/39), 246/7 (246/40, 246/41), 246/33 (246/44, 246/45), 246/34 
(246/46, 246/47), 246/35 (246/48, 246/49), 252 (252/3, 252/4), 272/9 (272/12, 272/11), 272/10 (272/14, 272/13), 273 (273/2, 273/1), 
276 (276/2, 276/1);
obręb 0011 Rusiec, działki nr ew.: 78/1 (78/6, 78/7), 78/2 (78/8, 78/9), 78/3 (78/10, 78/11), 78/4 (78/12, 78/13), 78/5 (78/14, 
78/16, 78/15, 78/17), 79/1 (79/6, 79/7), 79/2 (79/4, 79/3, 79/5), 80 (80/1, 80/2), 81 (81/1, 81/2), 82/5 (82/7, 82/8), 82/6 (82/9, 
82/10), 83/1 (83/5, 83/6), 83/2 (83/3, 83/4), 84/1 (84/10, 84/11), 84/6 (84/8, 84/9), 85 (85/1, 85/2), 86 (86/1, 86/2), 87/1 (87/17, 
87/18), 87/2 (87/19, 87/20), 87/3 (87/21, 87/22), 87/4 (87/23, 87/24), 87/6 (87/31, 87/32), 87/12 (87/25, 87/26), 87/13 (87/27, 
87/28), 87/14 (87/29, 87/30), 88/1 (88/6, 88/7), 88/5 (88/8, 88/9), 89/3 (89/6, 89/7), 89/4 (89/8, 89/9), 89/5 (89/10, 89/11), 
90 (90/1, 90/2), 107 (107/1, 107/2), 109/1 (109/5, 109/6), 109/2 (109/3, 109/4), 110 (110/1, 110/2), 111 (111/1, 111/2), 112 
(112/3, 112/4), 132/1 (132/2, 132/3), 159 (159/1, 159/2), 160 (160/1, 160/2), 161 (161/1, 161/2), 162/1 (162/5, 162/6), 162/2 
(162/3, 162/4), 163/1 (163/5, 163/6), 163/2 (163/3, 163/4), 164 (164/1, 164/2), 165 (165/1, 165/2), 166 (166/1, 166/2), 167/2 
(167/4, 167/5), 167/3 (167/6, 167/7), 168/1 (168/5, 168/6), 173/2 (173/11, 173/12), 173/5 (173/7, 173/8), 173/6 (173/9, 173/10), 
174 (174/1, 174/2), 176 (176/1, 176/2), 177 (177/1, 177/2), 179 (179/1, 179/2), 182 (182/1, 182/2), 183 (183/1, 183/2), 184 
(184/1, 184/3, 184/2), 200/1 (200/2, 200/3), 201/1 (201/2, 201/3), 202/3 (202/15, 202/16), 202/4 (202/9, 202/10), 202/7 (202/11, 
202/12), 202/8 (202/13, 202/14), 203/3 (203/6, 203/5), 204/2 (204/20, 204/19), 204/3 (204/22, 204/21), 204/4 (204/23, 204/24), 
204/6 (204/25, 204/26), 204/7 (204/27, 204/28), 384/1 (384/8, 384/9), 384/2 (384/6, 384/7), 385/4 (385/23, 385/24), 385/8 
(385/15, 385/16), 385/11 (385/21, 385/22), 385/12 (385/17, 385/18), 385/13 (385/19, 385/20), 386/34 (386/45, 386/46), 583 
(583/1, 583/2), 670 (670/1, 670/2);
obręb 0006 Młochów, działki nr ew.: 135 (135/1, 135/2), 136 (136/1, 136/2, 136/3), 137 (137/2, 137/1), 139 (139/1, 139/2), 142 
(142/1, 142/3, 142/2), 143 (143/1, 143/3, 143/2), 144 (144/1, 144/2), 145 (145/1, 145/3, 145/2, 145/4), 168 (168/1, 168/2), 169/1 
(169/2, 169/3);
obręb 0012 Stara Wieś, działki nr ew.: 123 (123/2, 123/1), 125/2 (125/20, 125/22, 125/19, 125/21), 125/3 (125/32, 125/31), 
125/7 (125/24, 125/23), 125/8 (125/25, 125/26), 125/9 (125/28, 125/27), 125/10 (125/30, 125/29), 126 (126/2, 126/4, 126/1, 
126/3), 127/2 (127/13, 127/15, 127/12, 127/14), 127/5 (127/8, 127/7, 127/9), 127/6 (127/11, 127/10), 128/1 (128/7, 128/8), 128/2 
(128/9, 128/10), 128/3 (128/11, 128/12), 128/6 (128/13, 128/14), 129/3 (129/5, 129/6), 129/4 (129/7, 129/8), 130 (130/1, 130/2), 
131 (131/1, 131/2), 132 (132/1, 132/2), 133/4 (133/26, 133/27), 133/7 (133/30, 133/31), 133/25 (133/28, 133/29), 222 (222/1, 
222/2), 223/5 (223/24, 223/25), 223/9 (223/26, 223/27), 223/10 (223/28, 223/29), 223/14 (223/30, 223/31), 223/18 (223/32, 
223/33), 223/19 (223/34, 223/35), 227/2 (227/6, 227/7), 227/4 (227/8, 227/9), 227/5 (227/10, 227/11, 227/12), 228/1 (228/4, 
228/5), 228/3 (228/6, 228/9, 228/7, 228/8), 229/3 (229/8, 229/7, 229/9), 229/4 (229/11, 229/10), 230 (230/2, 230/1), 231 (231/2, 
231/1), 232 (232/2, 232/1), 233 (233/2, 233/1), 234 (234/2, 234/1), 235 (235/2, 235/1), 236 (236/2, 236/1), 237 (237/2, 237/1), 
238 (238/2, 238/1), 239 (239/2, 239/1), 240/3 (240/31, 240/30), 240/38 (240/41, 240/40), 243/1 (243/4, 243/3), 243/2 (243/6, 
243/5), 244/1 (244/4, 244/3),  244/2 (244/6, 244/5), 246/4 (246/6, 246/5), 247/2 (247/11, 247/10), 248/2 (248/41, 248/40), 
248/13 (248/39, 248/38), 250/1 (250/9, 250/8), 251/1 (251/10, 251/9), 252/1 (252/4, 252/3), 252/2 (252/6, 252/5), 253/1 (253/5, 

253/4), 253/3 (253/7, 253/6), 271 (271/2, 271/1), 272/7 (272/10, 272/9), 272/8 (272/12, 272/11), 276 (276/2, 276/1), 278 (278/2, 
278/1), 289 (289/2, 289/1), 291 (291/2, 291/1), 292 (292/2, 292/1), 293 (293/2, 293/1);
- w pasie drogowym, położone w całości w liniach rozgraniczających teren inwestycji należące do Skarbu Państwa:
gmina Żabia Wola:
obręb 0026 Przeszkoda, działki nr ew.: 166/1, 166/2, 166/3, 166/4, 166/5, 166/6, 166/7, 166/8, 166/9, 166/10, 166/11, 166/12, 166/13, 
166/14, 166/15, 166/16, 166/17, 166/18, 166/19, 166/20, 166/21, 166/30, 166/31, 166/32, 166/33;
obręb 0029 Siestrzeń, działki o nr ew.: 109/1, 207/3, 259, 260, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271;
gmina Nadarzyn:
obręb 0004 Kostowiec, działki nr ew.: 4/1,
obręb 0001 Nadarzyn, działki o nr ew.: 821, 831, 819/1;
obręb 0015 Urzut, działki nr ew.: 221;
obręb 0012 Stara Wieś, działki nr ew.: 134/1.
- w projektowanym pasie drogowy, do przejęcia w całości pod inwestycję:
gmina Żabia Wola: 
obręb 0026 Przeszkoda, działki nr ew.: 61, 63, 68, 69, 70/4, 162
obręb 0029 Siestrzeń, działki nr ew.: 68/10, 68/12, 77, 81, 92, 97/1, 97/5, 99, 116/3,  118/4, 134/4, 135, 154/4, 177/3, 179/184, 181/4, 
182/4, 184/4, 186/4, 188/4, 189/5, 189/6, 190/10, 190/7, 190/8, 190/9, 200/8, 214, 226/1, 228/5, 234, 258/5;
gmina Nadarzyn:
obręb 0001 Nadarzyn, działki nr ew.:500/3, 645/8, 651/5, 667/1, 667/2, 697/3, 699, 700/6, 744/6, 744/8, 744/9, 748, 749, 784/12, 789, 
820, 822, 832, 870, 875/4, 876/7, 963, 978;
obręb 0003 Kajetany, działki o nr ew.: 11/1, 11/2, 24/3, 71/6, 213, 214/5, 221;
obręb 0015 Urzut, działki nr ew.: 56/6, 222/2,
obręb 0011 Rusiec, działki nr ew.: 113/1, 167/1, 181, 185/4, 202/5, 202/6, 203/4;
obręb 0006 Młochów, działki nr ew.: 134, 138, 140, 141; 
obręb 0012 Stara Wieś, działki nr ew.: 223/23, 228/2, 229/6, 245/2, 245/3, 245/4, 248/15, 248/19;
- działki stanowiące tereny wód płynących, położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji niewymagające podziału i 
niepodlegające przejęciu pod inwestycję:
gmina Żabia Wola: 
obręb 0026 Przeszkoda, działki nr ew.: 19, 166/34, 65/1, 67/1;
obręb 0029 Siestrzeń, działki nr ew.: 93/3, 97/6, 98/5;
gmina Nadarzyn:
obręb 0001 Nadarzyn, działki nr ew.: 720/2;
obręb 0003 Kajetany, działki o nr ew.: 237.
Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowi podstawę do dokonania wpisów w księdze wieczystej i katastrze 
nieruchomości – art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003  r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  
w zakresie dróg publicznych .
Jednocześnie informuje się, że w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej 
decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal 
oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wydaniu decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej posiadającej rygor natychmiastowej wykonalności - wysokość odszkodowania 
powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.
Ponadto tutejszy organ wyjaśnia, iż zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4g  ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych: „jeżeli decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nadany został rygor natychmiastowej 
wykonalności, decyzje ustalająca wysokość odszkodowania wydaje się w terminie 60 dni od dnia nadania decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności.”
Jeśli wykazują Państwo gotowość do wydania nieruchomości, w celu udokumentowania powyższego faktu winni Państwo wysłać 
oświadczenie do inwestora.
Numery działek przeznaczone pod przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej i  dróg innej kategorii, niewchodzące  
w skład projektowanego pasa drogowego (tłustym drukiem - numery działek po podziale przeznaczone pod przebudowę):
gmina Żabia Wola:
obręb 0026 Przeszkoda, działki nr ew.: 52 (52/1, 52/2), 48, 112/4, 
obręb 0029 Siestrzeń, działki nr ew.: 191/1 (191/2, 191/3), 156, 76/1, 221/5 (221/6, 221/7), 226/3 (226/6, 226/7), 224/3 (224/6, 
224/7), 226/2 (226/4, 226/5), 197/1 (197/6, 197/7), 199/1 (199/2, 199/3, 199/4, 199/5), 191/1 (191/2, 191/3), 258/2 (258/9, 258/10), 
276/1 (276/8, 276/9), 177/4 (177/5, 177/6), 156, 153 (153/1, 153/2, 153/3), 152/4 (152/5, 152/6), 151 (151/1, 151/2), 149 (149/1, 
149/2), 146, 148 (148/1, 148/2), 147 (147/1, 147/2), 136/1, 133 (133/1, 133/2), 97/7 (97/8, 97/9), 89 (89/1, 89/2, 89/3), 98/4 (98/9, 
98/10), 93/2 (93/5, 93/6), 93/3, 86/6, 86/5 (86/7, 86/8), 88 (88/1, 88/2, 88/3), 76/1, 69/2 (69/4, 69/5), 68/8 (68/15, 68/16), 68/6 
(68/13, 68/14), 68/11 (68/17, 68/18), 10 (10/1, 10/2);
gmina Nadarzyn:
obręb 0004 Kostowiec, działki nr ew.: 1/1, 5 (5/1, 5/3), 6/1 (6/2, 6/3), 22/5 (22/16, 22/17, 22/18, 22/19), 23/1 (23/2, 23/3), 22/5 
(22/16, 22/17, 22/18, 22/19), 22/9 (22/13, 22/14, 22/15),
obręb 0015 Urzut, działki nr ew.: 220 (220/1, 220/2), 217/11 (217/13, 217/14), 217/12, 218/5 (218/12, 218/13, 218/14, 218/15), 195 
(195/1, 195/2), 185/21, 185/22, 192/4 (192/11, 192/12), 183 (183/1, 183/2), 182/1 (182/3, 182/4), 173 (173/1, 173/2), 56/19 (56/26, 
56/27), 56/4 (56/22, 56/23), 56/3 (56/20, 56/21), 57/34 (57/47, 57/48), 57/31, 64/4 (64/29, 64/30), 64/2 (64/27, 64/28), 63 (63/1, 
63/2), 276 (276/1, 276/2), 222/3 (222/5, 222/6), 222/1, 222/4 (222/7, 222/8), 223 (223/1, 223/2), 229 (229/1, 229/2), 231/2 (231/3, 
231/4), 232 (232/1, 232/2), 237/3 (237/7, 237/8), 237/1 (237/5, 237/6), 238/2 (238/5, 238/6), 238/1 (238/3, 238/4), 239/1 (239/5, 
239/6), 239/3 (239/11, 239/12), 243 (243/3, 243/4), 246/33 (246/44, 246/45), 246/3 (246/36, 246/37), 246/35 (246/48, 246/49), 
246/6, 247, 72 (72/1, 72/2), 195 (195/1, 195/2), 185/21, 185/22, 184 (184/1, 184/2), 173 (173/1, 173/2), 220 (220/1, 220/2), 185/1, 
73, 172/7, 192/4 (192/11, 192/12), 193/3 (193/7, 193/8), 63 (63/1, 63/2), 72 (72/1, 72/2)
obręb 0010 Rozalin, działki nr ew.: 56/3;
obręb 0006 Młochów, działki nr ew.: 168 (168/1, 168/2), 135 (135/1, 135/2), 137 (137/1, 137/2), 136 (136/1, 136/2, 136/3), 139 
(139/1, 139/2), 142 (142/1, 142/2), 143 (143/1, 143/2, 143/3), 145 (145/1, 145/2, 145/3, 145/4), 169/1 (169/2, 169/3), 146/2, 169/1 
(169/2, 169/3), 168 (168/1, 168/2),
obręb 0011 Rusiec, działki nr ew.: 78/1 (78/6, 78/7), 78/2 (78/8, 78/9), 79/2 (79/3, 79/4, 79/5), 80 (80/1, 80/2), 78/5 (78/14, 78/15, 
78/16, 78/17), 83/1 (83/5, 83/6), 84/6 (84/8, 84/9), 84/1 (84/10, 84/11), 85 (85/1, 85/2), 86 (86/1, 86/2), 87/6 (87/31, 87/32), 89/4 
(89/8, 89/9), 89/5 (89/10, 89/11), 91, 106, 132/1 (132/2, 132/3), 185/2, 185/3, 184 (184/1, 184/2), 204/1, 204/2 (204/19, 204/20), 
204/5, 202/4 (202/9, 202/10), 202/7 (202/11, 202/12), 202/8 (202/13, 202/14), 204/7 (204/27, 204/28), 204/4 (204/23, 204/24), 
384/3, 384/2 (384/6, 384/7), 384/1 (384/8, 384/9), 385/13 (385/19, 385/20), 385/12 (385/17, 385/18), 204/3 (204/21, 204/22), 203/3 
(203/5, 203/6), 385/8 (385/15, 385/16), 203/1; 132/1 (132/2, 132/3), 384/1 (384/8, 384/9), 384/2 (384/6, 384/7), 204/4 (204/23, 
204/24), 204/5, 385/12 (385/17, 385/18), 106,
obręb 0003 Kajetany, działki nr ew.: 235/2 (235/9, 235/10), 237, 224 (224/1, 224/2), 222 (222/1, 222/2), 220 (220/1, 220/2), 219/3 
(219/38, 219/39), 219/9 (219/36, 219/37), 217 (217/1, 217/2), 214/9 (214/28, 214/29), 214/10 (214/31, 214/32), 215 (215/1, 215/2), 
212 (212/1, 212/2), 128/32 (128/51, 128/52), 128/25, 128/1 (128/43, 128/44), 214/7 (214/22, 214/23, 214/24), 128/3 (128/45, 128/46), 
127 (127/1, 127/2), 71/2 (71/13, 71/14), 71/5 (71/7, 71/8), 71/4 (71/9, 71/10), 70/1 (70/3, 70/4), 69 (69/1, 69/2), 68, 51 (51/1, 51/2), 
40/9 (40/19, 40/20), 36 (36/1, 36/2, 36/3), 38 (38/1, 38/2), 39/1, 41 (41/1, 41/2, 41/3), 37/2, 40/1 (40/11, 40/12), 42/1 (42/5, 42/6), 
42/2 (42/3, 42/4), 25 (25/1, 25/2, 25/3), 24/13 (24/20, 24/21), 23 (23/1, 23/2), 19/1 (19/4, 19/5), 18 (18/1, 18/2), 13/3 (13/10, 13/11), 
11/4 (11/7, 11/8), 3 (3/7, 3/8), 2 (2/1, 2/2, 2/3), 1/2 (1/5, 1/6), 127 (127/1, 127/2), 51 (51/1, 51/2), 212 (212/1, 212/2), 18 (18/1, 18/2),
obręb 0012 Stara Wieś, działki nr ew.: 128/1 (128/7, 128/8), 128/6 (128/13, 128/14), 129/4 (129/7, 129/8), 130 (130/1, 130/2), 133/4 
(133/26, 133/27), 133/11, 133/25 (133/28, 133/29), 133/22, 125/2 (125/21, 125/22), 292 (292/1, 292/2), 291 (291/1, 291/2), 289 
(289/1, 289/2), 123 (123/1, 123/2), 91/1, 181/2, 227/3, 227/4 (227/8, 227/9), 227/5 (227/10, 227/11, 227/12), 229/3 (229/7, 229/8, 
229/9), 228/1 (228/4, 228/5), 229/4 (229/10, 229/11), 229/5, 228/3 (228/6, 228/7, 228/8, 228/9), 222 (222/1, 222/2), 227/1, 231 
(231/1, 231/2), 232 (232/1, 232/2), 233 (233/1, 233/2), 234 (234/1, 234/2), 235 (235/1, 235/2), 236 (236/1, 236/2), 237 (237/1, 237/2), 
238 (238/1, 238/2), 239 (239/1, 239/2), 240/38 (240/40, 240/41), 243/1 (243/3, 243/4), 243/2 (243/5, 243/6), 244/1 (244/3, 244/4), 
245/1, 246/4 (246/5, 246/6), 250/1 (250/8, 250/9), 251/1 (251/9, 251/10), 252/1 (252/3, 252/4), 282, 270, 276 (276/1, 276/2), 91/1,
obręb 0001 Nadarzyn, działki o nr ew.: 841/1 (841/7, 841/8), 839, 483/11, 483/16, 866 (866/1, 866/2), 867/1 (867/3, 867/4), 867/2 
(867/5, 867/6), 483/17, 483/14, 483/8, 869 (869/1, 869/2), 868/2 (868/5, 868/6), 871/6 (871/19, 871/20), 871/13 (871/21, 871/22), 
871/14 (871/23, 871/24), 871/15 (871/25, 871/26), 977 (977/1, 977/2), 974, 976 (976/1, 976/2), 975, 829/16 (829/17, 829/18), 824/1, 
685/1 (685/3, 685/4), 684 (684/1, 684/2), 683 (683/1, 683/2), 682 (682/1, 682/2), 681 (681/1, 681/2), 679 (679/1, 679/2), 666, 532/3, 
500/4, 500/5, 488/4, 484/2 (484/7, 484/8, 484/9), 484/6 (484/10, 484/11), 487/1 (487/2, 487/3), 483/5 (483/19, 483/20), 720/1, 744/3 
(744/10, 744/11), 742 (742/4, 742/5), 750 (750/1, 750/2), 796/9 (796/12, 796/13), 794/4, 794/10, 795/1 (795/2, 795/3), 793/4 (793/5, 
793/6), 2023/3, 2092/3, 2096. 839, 483/5 (483/19, 483/20), 483/17, 750 (750/1, 750/2), 500/4, 500/5, 488/4, 780/1, 2096, 666.
Do ograniczeń, o których mowa powyżej stosuje się odpowiednio przepisy art. 124 ust. 4-7 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 t.j.).
Od ww. 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.
Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Infrastruktury  Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Warszawie (Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 609, w godzinach 13-16 – pon. 8-12 – śr. i piąt.).
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OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
 o wydaniu decyzji 

      

O G Ł O S Z E N I E



Ogłoszenia Zamów: 22 758 77 88
reklama@wprmedia.pl                

Pruszków
ul. Niecała 10/2

P i ą t e k ,  1 9  S I E R P N I A  2 0 1 612

 ► 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 piekarza 
do małej rodzinnej 
piekarni. Pruszków 
tel. 609775601

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

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 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 

Nieruchomości – inne

 ► Zamienię mieszkanie kwaterunkowe 
39 m2, dwa pokoje z kuchnią na 
większe lub o podobnym metrażu, 
może być zadłużone lub do 
remontu. Mieszkanie znajduje się 
w centrum Pruszkowa z małym 
czynszem. Tel. 664-647-613 lub 
662-291-133 

Sprzedam

 ► Sprzedam po modernizacji kotłowni: 
kocioł gazowy, termę i piec CO. 
Tel. 796 573 006 

Usługi

 ► Anteny nowocześnie solidnie 
montaż serwis 603 375 875 

 ► Brukarstwo meritumbruk@o2.pl 
696 437 501 

 ► Czyszczenie skórzanej tapicerki 
samochodowej, 505 076 331 

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

 ► Dachy papą, 605 606 914 

 ► DOCIEPLANIE BUDYNKÓW 
TEL:795 96 96 96 

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

 ► Domofony, videodomofony 
603 375 875 

 ► Glazura łazienka 518 970 605 

 ► Hydraulik, 535 872 455 

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

 ► Protezy zębowe 450 zł, 508 357 334.

Dam pracę

 ► Agencja Pracy Tymczasowej 
Adecco Poland Sp. z o.o. (nr 346) 
poszukuje osób do pracy na 
produkcji, magazynie i stanowiska 
specjalistyczne. Zgłoś się do nas! 
Al. Wojska Polskiego 16a lok. 44, 
05-800 Pruszków, tel. 22 738 88 20 

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

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

 ► Serwis w Otrębusach zatrudni 
samodzielnego mechanika 
samochodowego z możliwością 
bezpłatnego zakwaterowania 
794 794 500. 

 ► Tłocznia profi li aluminiowych 
Alufl am Extrusion zatrudni 
pracowników produkcji. Umowa 
o pracę. Moszna Parcela 29, 
Tel.:22 266 89 58 lub 
kariera@alufl am-extrusion.com. 

 ► 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 

Różne

 ► Pani, lat 60, pozna pana w podobnym 
wieku, zmotoryzowanego, celem 
wspólnej przyjaźni 693 151 868 

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

Gimazjum Społeczne  

•  Wysokie kwalifikacje kadry pedagogicznej
•  Życzliwa atmosfera oraz opieka pedagoga, bezpieczeństwo
•  Nauczanie w zespołach klasowych – do 18 osób
•  Zwiększona ilość godzin z matematyki i języka polskiego
•  Język angielski w wymiarze rozszerzonym
•  Dodatkowo w liceum od 1 do 3 przedmiotów w wymiarze 

rozszerzonym – do wyboru
•  Zajęcia dodatkowe: warsztaty dziennikarskie; koło literackie; 

klub malarstwa, rzeźby i projektowania; klub filmowy; koła przedmiotowe
•  Indywidualne konsultacje z każdego przedmiotu
•  Własna biblioteka, stypendia naukowe, wyjazdy krajowe i zagraniczne
•  Zajęcia sportowe (w tym na krytym basenie), taniec, koło strzeleckie, siłownia

Pruszków, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 10
Sekretariat 9.00-14.00, tel.: 022 758 76 80

e-mail: slo23_pruszkow@o2.pl

Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 23  

UPRAWAWA NIENIAMI 
SZKOŁY PUBLICZNEJ
OD 1991

ZUPRAWAWA NIENIAMI
SZKOKOK ŁYŁYŁ PUBLICZNEJ

OD2004

www.slo23.edu.pl

30% 
ZNIŻKI CZESNEGO DLA 

RODZEŃSTWA

Nawet w 24 godziny!
POŻYCZKA

Twoje pieniądze

660 487 898 *
*koszt połączenia zgodny 

z taryfą operatora 

www.warszawa.proficredit.pl

szybko i uczciwie
do 25 000 zł

 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

Duża firma ochroniarska zatrudni od zaraz osoby 
na stanowisko 

KONWOJENT
Wymogiem koniecznym jest wpis na listę 

pracowników kwalifikowanych, pozwolenie na broń.
Praca na terenie Warszawy i okolic.  

Wynagrodzenie wynosi od 11,50 zł netto/godz. 
Konkurs „Moja zaradność” kierowany jest do klientów, którzy w czasie trwania konkursu zawrą umowę pożyczki  

i wyślą zgłoszenie konkursowe. Konkurs trwa w okresie od 16.08.2016 r. do 11.09.2016 r.  Regulamin konkursu dostępny jest  
na stronie www.optima.pl i u przedstawicieli terenowych. Nagrody w konkursie: 4 x10 000 zł oraz 50 nagród rzeczowych  

do wyboru, o wartości do 500 zł każda. Optima Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-244), ul. Grunwaldzka 82,  
KRS 0000355315, NIP 5833101093.

500 600 370
ZADZWOŃod 500 do 12 000 zł i WygrAj 

W KONKUrSiE nawet

Weź
pożyczkę

lub nagrody rzeczowe! 10 000 zł   

AKCJA JESIEŃ  
NAJWIĘKSZY WYBÓR CEBUL

(TULIPANY, KROKUSY,
HIACYNTY, NARCYZE I INNE
ORAZ NA WOZY JESIENNE)

SKLEP OGRODNICZY  
W PRUSZKOWIE, ul. Pogodna 7

www.hurtownia-ogrodnicza.pl

OBWIESZCZENIE WOJEWODY 
MAZOWIECKIEGO 

Działając na podstawie art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28  marca 2003 r. o transporcie 
kolejowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1297, z późn. zm.), w związku z art. 10 § 1 ustawy  
z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r.,  
poz. 23,t.j.) – dalej Kpa oraz art. 72 ust. 6 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., 
poz. 353, z późn. zm.) informuję, że na wniosek spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, w dniu 5 sierpnia 2016 roku, została wydana decyzja 
Wojewody Mazowieckiego nr 275/III/2016 o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: 
„Modernizacja Linii Kolejowej Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki – Prace 
Przygotowawcze” 3. Stacja Pruszków od km 14,893 do km 18,011. Przebudowa układu 
torowego oraz odwodnienia powierzchniowego. Budowa i przebudowa odwodnienia 
wgłębnego podtorza, dróg, stacji i przystanków za pomocą drenów, drenokolektorów 
oraz kolektorów. Rozbiórka oraz budowa nowego peronu. Rozbiórka kiosku handlowego. 
Remont wiaty peronowej. Budowa dojść do przejść podziemnych. Remont i przebudowa 
istniejącego przejścia podziemnego. Przebudowa urządzeń sterowania ruchem 
kolejowym. Budowa urządzeń zasilania obiektów stacyjnych i oświetlenia zewnętrznego 
na terenie inwestycji. Budowa i przebudowa urządzeń telekomunikacji kolejowej. Budowa 
i przebudowa sieci trakcyjnej. Usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną”;
roboty budowlane będą realizowane na działkach ewidencyjnych (oznaczonych jako 
dz. ew., przy czym (cz. dz.) oznacza część wymienionej działki, wskazaną na mapie  
w projekcie zagospodarowania terenu) zlokalizowanych na terenie:    
miasta Pruszków, powiat pruszkowski:
obręb 0012 dz. ew. nr: 75/34 (cz. dz.), 75/32, 75/35, 75/36, 75/37 (cz. dz.),
obręb 0016 dz. ew. nr: 218/62 (cz. dz.), 
gminy Brwinów, powiat pruszkowski:
obręb 0017 Parzniew dz. ew. nr: 89 (cz. dz.), 88 (cz. dz.), 18 (cz. dz.).
Stosownie do treści przywołanych na wstępie przepisów informuję, o możliwości 
zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w Wydziale 
Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 
00-950 Warszawa, pokój 606.
Doręczenie niniejszego obwieszczenia, zgodnie z art. 49 ww. ustawy Kodeks postępowania 
administracyjnego, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego 
ogłoszenia. 
Od przedmiotowej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Głównego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa, za pośrednictwem organu 
wydającego decyzję, w terminie 14 od dnia doręczenia obwieszczenia o jej wydaniu. 

WI-III.7840.7.44.2015.JS

O G ŁO S Z E N I E
Burmistrz Gminy Brwinów podaje do publicznej 
wiadomości, że na tablicach ogłoszeń w budynkach 
Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12  
i ul. Kościuszki 4A, został wywieszony „Wykaz nie-
ruchomości stanowiących  własność Gminy Brwi-
nów przeznaczonych do wydzierżawienia”, – działka 
nr ew. 274 obręb 16 w Brwinowie.

MIEJSCE
NA TWOJĄ
REKLAMĘ


