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 EweLina Latosek 

P R U S Z K Ó W
Na pruszkowskiej 
ulicy Długiej w końcu 
dojdzie do tragedii 
– ostrzegają mieszkańcy. 
Ich zdaniem kierowcy 
jeżdżą tamtędy 
zbyt szybko, co zagraża 
bezpieczeństwu 
pieszych i uczniów 
pobliskiej szkoły. Ostatnio 
na Długiej dachowały 
dwa samochody.

O ulicy Długiej pisali-
śmy wielokrotnie na 
łamach „Gazety WPR” 
i portalu WPR24.pl. 

Zazwyczaj w kontekście kolizji, wy-
padku lub potrącenia. Tym razem 
o poruszenie tematu „rajdów” ja-
kie urządzają tam kierowcy, któ-
rym spieszy się do pracy lub do 
domu poprosili nas mieszkańcy 
tej części Pruszkowa. – To droga 
nierówna, ma zagłębienia, których 
nie widać, asfalt jest zużyty. Jadąc 
szybko samochody nagle podska-
kują i niewiele trzeba, żeby takie 
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Sprawa bezpieczeństwa na pruszkowskiej ulicy

CZYTAJ WIĘCEJ NA STR. 2

Skończyć z „rajdami” ulicą Długą
auto wybiło na chodnik, którym 
chodzi połowa uczniów pobli-
skiej szkoły. Druga połowa chodzi 
ul. 3 Maja, gdzie wcale nie jest le-
piej. W tych miejscach jeździ się 
za szybko. Ostatnio na ul. Długiej 
mieliśmy dwa dachowania. Tak 
się kończy połączenie prędkości 
ze stanem tej drogi – mówi Paweł 
Pławiak, mieszkaniec Pruszkowa.

W ostatnich tygodniach na ulicy 
Długiej faktycznie dwukrotnie do-
szło do dachowania samochodów 
osobowych. Wcześniej, w sierp-
niu tego roku, kierowca volkswa-

gena potrącił rowerzystę i uciekł 
z miejsca wypadku. Pod infor-
macjami o tych zdarzeniach na 
portalu WPR24.pl wywiązała się 
żywiołowa dyskusja. – Ulicą wra-
cają dzieciaki z podstawówki. Czy 
z uwagi na dużą liczbę skrzyżo-
wań przy tej ulicy nie można by 
zbudować dużych progów zwal-
niających przy większych skrzy-
żowaniach? Takich z kostki na 
całe skrzyżowanie – napisał je-
den z czytelników. 

Informator 
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Gorący spór
o inwestycje drogowe   4



– Myślę, że pierwszy raz ktoś wyraźnie powiedział, że starostwo 
musi zmienić nastawienie. Na pewno nie ustąpię. Artur Tusiński, burmistrz Podkowy 
Leśnej, o sporze z grodziskim starostwem powiatowym w kwestii inwestycji drogowych w Podkowie  
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P R U S Z K Ó W
W miniony poniedziałek 
doszło do tragicznego 
odkrycia w Szpitalu 
Tworkowskim. Po godz. 
21 znaleziono zwłoki 
mężczyzny. Prokuratura 
wszczęła śledztwo.

Przypomnijmy. Na portalu 
WPR24.pl informowali-
śmy, że 24 października 
w Mazowieckim Specja-

listycznym Centrum Zdrowia im. 
Prof. Jana Mazurkiewicza odkry-
to zwłoki 27-letniego mężczyzny. 
Według nieofi cjalnych doniesień 
był to pacjent szpitala, który le-
czył się na depresję. Miał popeł-
nić samobójstwo wieszając się. 
Jego zwłoki rzekomo odnalazła 

pielęgniarka.– Zostały sporządzo-
ne na miejscu dokumentacje pro-
cesowe. A okoliczności i przyczyny 
tej śmierci będą wyjaśniane w to-
ku prowadzonego śledztwa. Był to 
mężczyzna lat 27. Nie mogę nic wię-
cej na chwilę obecną powiedzieć 
– mówiła nam „na gorąco” st. asp. 
Marzena Dąbrowska z Komendy 
Powiatowej Policji w Pruszkowie.

Zwróciliśmy się więc do prusz-
kowskiej prokuratury rejonowej 

Śmierć na terenie szpitala. Samobójstwo?
z prośbą o dalsze informacje w tej 
sprawie. Usłyszeliśmy, że na tę 
chwilę trudno jest określić w jaki 
sposób doszło do zgonu. Natomiast 
żadna z przyczyn śmierci nie jest 
wykluczona. – Prowadzimy w tej 
sprawie śledztwo, by wyjaśnić przy-
czyny tego zdarzenia. Na razie cze-
kamy na wyniki sekcji zwłok. Nie 
możemy wykluczyć, że było to sa-
mobójstwo. Dopiero po sekcji bę-
dziemy znali przynajmniej wstępne 
przyczyny zgonu – wyjaśnia Iwo-
na Ilcewicz-Kołodziejczyk, pro-
kurator rejonowy w Pruszkowie.

Dowiedzieliśmy się też, gdzie 
dokładnie odkryto zwłoki. – Cia-
ło znaleziono na terenie jednego 
z oddziałów szpitala psychiatrycz-
nego, w toalecie – mówi prok. 
Ilcewicz-Kołodziejczyk. [SD] 

pruszkowskiego, bo to one są za-
rządcą tej drogi. – Wydział Infra-
struktury i Ochrony Środowiska 
otrzymywał sygnały dotyczą-
ce przekraczania prędkości na 
ul. Długiej w Pruszkowie. Wszyst-
kie zgłoszenia były przekazywane 
do Komendy Powiatowej Policji 

w Pruszkowie z prośbą o zwięk-
szenie ilości patroli w omawianym 
rejonie – wyjaśnia Krzysztof Bu-
kowski ze starostwa powiatowe-
go w Pruszkowie.

Jednocześnie jak ustaliliśmy, po-
wiat nie zamierza stawiać na Dłu-
giej progów zwalniających. – Nie 
umieszcza się progów zwalnia-
jących na obiektach mostowych 
i w tunelach, nad konstrukcjami 
inżynierskimi, takimi jak przepu-
sty, przejścia podziemne, komo-
ry instalacji wodociągowych i c. o. 

oraz w odległości mniejszej niż 
25 metrów od nich ze względu na 
niszczący wpływ wstrząsów powo-
dowanych przejeżdżaniem pojaz-
dów – zaznacza Bukowski. 

Takie tłumaczenie nie satysfak-
cjonuje mieszkańców. – Niewie-
le trzeba, żeby doszło do tragedii. 

W końcu to się stanie i dopiero 
wtedy będziemy mądrzy, że moż-
na było temu zapobiec – mówi 
Paweł Pławiak. 

Cała nadzieja w pruszkowskiej 
policji, która potwierdza, że od 
starostwa otrzymała informację 
o niebezpiecznym zachowaniu 
kierowców na ul. Długiej. – Spra-
wa trafi ła do Wydziału Ruchu Dro-
gowego, w okolice ul. Długiej będą 
kierowane patrole – mówi st. asp. 
Marzena Dąbrowska z Komendy 
Powiatowej Policji w Pruszkowie.

Podobnych głosów czytelników 
i mieszkańców jest więcej. – Po-
trzebna jest sygnalizacja świetlna 
na skrzyżowaniach Długa-Zdziar-
skia oraz Długa-Mostowa a także 
przejścia dla pieszych z sygnali-
zacją na wysokości ul. Ludowej 
i Granitowej, w ten sposób droga 
stanie się bezpieczna a prędkość 
pojazdów znacznie spadnie – czy-
tamy w komentarzu na portalu 
WPR24.pl. W innym: – Rajdowcy 
na Długiej to nagminne, codzien-
nie wszystkim się spieszy a tam 
chodzą tłumy dzieci. 

– Moim zdaniem najprościej by-
łoby postawić tam progi zwalniają-
ce, to magiczna rzecz, która zawsze 
działa. Najszybciej jednak zadziała-
łoby pojawienie się patrolu policji. 
Niech chłopaki „suszą”. Podobnie na 
3 Maja. Wszyscy tamtędy chodzimy. 
W pobliżu oprócz szkoły są jesz-
cze przedszkola – zaznacza Paweł 
Pławiak, mieszkaniec Pruszkowa. 

Czy z obaw o bezpieczeństwo 
w tej części miasta zdaje sobie 
sprawę policja? – Na ulicy Długiej 
w ostatnim czasie mieliśmy dwa 
dachowania i wypadek, czyli po-
trącenie rowerzysty – mówi st. asp. 
Marzena Dąbrowska z Komendy 
Powiatowej Policji w Pruszkowie.  

Dodajmy, że w wyniku wspo-
mnianych dachowań, nikomu na 
szczęście nic się nie stało. Dużo 
poważniejsze konsekwencje mia-
ło potrącenie 51-latka na rowerze. 
„Rajd” kierowcy czarnego volkswa-
gena, który wjechał w rowerzystę, 
zarejestrowała kamera prywatne-
go monitoringu. Na nagraniu wi-
dać jak sprawca z dużą prędkością 
i w miejscu niedozwolonym wy-
przeda inne pojazdy. Niestety do-
tąd nie udało się ustalić kto siedział 
za kierownicą samochodu. 

O bezpieczeństwo na ulicy Dłu-
giej zapytaliśmy władze powiatu 

Skończyć z „rajdami” 
ulicą Długą

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
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 – Niewiele trzeba, żeby doszło do 
tragedii. W końcu to się stanie 
i dopiero wtedy będziemy mądrzy, 
że można było temu zapobiec – mówi 
jeden z mieszkańców

B R W I N Ó W
MZDW przygotowuje 
się do przebudowy 
ul. Pszczelińskiej 
w Brwinowie. Przetarg 
w tej sprawie ma zostać 
ogłoszony jeszcze 
w tym roku. 

25października pod-
czas obrad sejmiku 
województwa ma-

zowieckiego wygospodarowano
fundusze na przebudowanie 
drogi wojewódzkiej nr 720 „bieg-
nącej” przez gminę Brwinów. 
Będzie to kontynuacja prac roz-
poczętych w 2014 r. kiedy re-
montowano fragment ul. Pszcze-
lińskiej od ronda im. Wacława 
Kowalskiego do ul. Pedagogicz-
nej. – Zapewne jeszcze w listo-
padzie Mazowiecki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Warszawie 

ogłosi przetarg, a w grudniu wy-
bierze wykonawcę przebudowy 
tej drogi, który na początku 2017 r.
załatwi wszelkie formalności po-
przedzające rozpoczęcie budowy 
– pisze na swojej stronie facebo-
okowej Arkadiusz Kosiński, bur-
mistrz Brwinowa.

Czy rzeczywiście jeszcze w li-
stopadzie tego roku uda się ogłosić 
przetarg. – Myślę, że nie powinno 
być żadnego zagrożenia, by udało 

nam się ogłosić przetarg w tym 
roku. Po jego rozstrzygnięciu zo-
stanie zakończona cała procedura 
przetargowa. Później jest termin 
związania z umową i wprowadze-
nie wykonawcy na budowę. Jeżeli 
pozwolą na to warunki pogodowe 
to wybrany w przetargu wyko-
nawca powinien rozpocząć roboty 
po nowym roku. Może zdarzyć się 
tak, że przetarg rozstrzygniemy 
nieco później wówczas wszyst-
ko przesunie się w czasie. Na-
tomiast z pewnością inwestycja 
zostanie zrealizowana w przy-
szłym roku i najszybciej jak to 
będzie możliwe – wyjaśnia Mo-
nika Burdon, rzecznik MZDW.

Jaki zakres prac przewidziano? 
– Pierwszy etap realizowaliśmy 
w 2014 r. W przyszłym zamie-
rzamy wykonać drugi, czyli od 
ul. Miodowej do Torfowej (odci-
nek 650 m) oraz trzeci, do skrzy-

żowania z drogą wojewódzką nr 
719. Mamy zabezpieczoną kwotę 
na zrealizowanie tego celu, jest 
to ok. 6 mln zł. W zakres obydwu 
etapów wejdzie m.in. wzmocnie-
nie konstrukcji, wymiana podbu-
dowy, budowa drogi, chodników, 
zjazdów do nieruchomości i za-
tok autobusowych – odpowia-
da Burdon. Niestety ze względu 
na brak miejsca nie powstanie 
ścieżka rowerowa. [SD]

Przebudowa Pszczelińskiej
w przyszłym roku

G R O D Z I S K  M A Z .
Grodziski magistrat 
ogłosił przetarg na 
wykonanie projektu 
przebudowy ważnego 
skrzyżowania
– ul. Okulickiego 
i 3-go Maja. Szykują 
 się duże zmiany.  

T o jedno z ważniej-
szych skrzyżowań 
w całym Grodzi-
sku Mazowieckim. 

Ul. Okulickiego znajduje się 
w ciągu drogi wojewódzkiej 
nr 579, natomiast ul. 3-go Ma-
ja jest drogą powiatową. Na 
każdym z czterech „wlotów” 
wyodrębnione są po dwa pa-
sy ruchu: do jazdy na wprost 
lub w prawo oraz lewoskrę-
ty. Codziennie przejeżdża 
przez to miejsce bardzo du-
ża liczba pojazdów. W efekcie 
często tworzą się korki. Jed-
nak miasto planuje przebu-
dować to skrzyżowanie tak, 
aby usprawnić ruch.

Jakie zmiany są przewidy-
wane? – Na ul. 3-go Maja od 
strony Milanówka planujemy 
wybudować prawoskręt. Po-
dobnie będzie od strony jak 
się zjeżdża z wiaduktu, tu-
taj również powstanie nowy 
prawoskręt. Czyli są to takie 
rzeczy, które bardzo utrud-
niają kierowcom życie, po-
nieważ muszą oni stać w kor-
kach. Chcemy to zmienić – 
mówi Grzegorz Benedyk-
ciński, burmistrz Grodzis-
ka Mazowieckiego.

Jak informuje włodarz jest 
już wstępna zgoda właścicieli 
gruntów jeżeli zajdzie potrze-
ba poszerzenia jezdni. Kiedy 
inwestycja będzie zrealizo-
wana? – Chcemy to zrobić 
w przyszłym roku – podkre-
śla Benedykciński. W ramach 
zamówienia projektant wy-
kona dwa warianty przebu-
dowy skrzyżowania. [SD]

Będą zmiany 
na skrzyżowaniu 
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– Z pewnością inwestycja zostanie 
zrealizowana w przyszłym roku 
i najszybciej jak to będzie możliwe 
– wyjaśnia Monika Burdon

C Y T A T02

Jak ustaliliśmy, powiat nie zamierza stawiać na Długiej 
progów zwalniających
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10miesięcy – tyle czasu ma trwać poszerzanie „wąskiego gardła” w Al. Jerozolimskich w Pruszkowie. Prace 
budowlane na odcinku pomiędzy ulicami Bohaterów Warszawy a Partyzantów rozpoczną się w nocy z 2 na 

3 listopada. Kierowcy muszą przygotować się na zmiany w organizacji ruchu w tym rejonie miasta. Przebudowa 
800-metrowego odcinka ma zakończyć się w sierpniu 2017 r. Za roboty odpowiedzialna jest firma Strabag, która za 
wykonanie prac zainkasuje 20 mln zł. 10P i ą t e k ,  2  W R Z E Ś N I A  2 0 1 6
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GABINET PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ
Dr n. med. JAN OSYTEK

Adiunkt, specjalista II st. protetyki stomatologicznej

KOMORÓW, UL. BURSZTYNOWA 13               TEL.  506 194 417, 506 194 415

 pełen zakres uzupełnień protetycznych  bezpłatna konsulta-
cja  przygotowanie do protezowania  GWARANCJA/CERTFIKAT

 Pełen zakres usług 
 Bezpłatna konsultacja

 Natychmiastowa naprawa protez
 Gwarancja i certyfikat

Ostatnie szlify przed 
przyjęciem lokatorów

 Anna Sołtysiak 

G R O D Z I S K  M A Z . 
Budynki komunalne przy 
ul. Traugutta w Grodzisku 
są już gotowe i czekają na 
przyjęcie mieszkańców. 
Wiemy już, kiedy wprowadzą 
się do nich lokatorzy. 
– Zasiedlanie zacznie się  
w połowie listopada  
– zdradza nam burmistrz 
Grzegorz Benedykciński.

D wa domy komunal-
ne przy ul. Traugutta 
to jedna ze sztan-
darowych inwesty-

cji grodziskiego magistratu. Ale 
w trakcie budowy nie obyło się 
bez kłopotów. Pierwotnie bloki 
miały być gotowe jeszcze przed 
wakacjami. Niestety konieczność 
zmiany wykonawcy w trakcie pro-
wadzonej inwestycji odbiła się 
również na terminach. Władze 
Grodziska Mazowieckiego pod-
kreślały jednak, że budowa mu-
si zakończyć się w październiku.  
W przeciwnym razie urząd mu-
siałby zwrócić dotację zewnętrz-
ną, którą otrzymał na stawianie 
tych domów. Dziś już wiadomo, 
że termin zostanie dotrzyma-
ny. Prace budowlane dobiegły 

podziemny i... szkoła. Wizję takie-
go wykorzystania terenu przed-
stawię radnym. Warto byłoby 
przeznaczyć to miejsce na stwo-
rzenie liceum i szkoły muzycznej 
– zdradza. Co ciekawe, nowa pla-
cówka oświatowa byłaby prowa-
dzona właśnie przez gminę, a nie 
starostwo. Dziś zgodnie z prze-
pisami obowiązek kierowania 
szkołami ponadgimnazjalnymi 
spoczywa na barkach powiatów. 
Gmina może, ale nie musi powa-
dzić takiej szkoły.

Burmistrz Benedykciński za-
znacza, że projekt nowej placów-
ki oświatowej ma powstać w 2017 
roku. – Budowa mogłaby ruszyć 
w 2018 r. po zakończeniu innych 
inwestycji, czyli hali sportowej 
i Mediateki. Ostateczną decyzję 
w tym temacie podejmą jednak 
radni – podkreśla.

końca. Do zrobienia pozostały 
tylko drobne roboty. – Oba bu-
dynki są już po odbiorach tech-
nicznych. W niektórych lokalach 
musimy jeszcze zamontować licz-
niki energii elektrycznej. Bez tego 
nie możemy przekazać lokali na-
jemcom – mówi nam burmistrz 
Grzegorz Benedykciński. – Zasie-
dlanie budynków przy ulicy Trau-
gutta rozpocznie się w połowie 
listopada. Na 15 listopada zapla-
nowaliśmy małą uroczystość ofi-
cjalnego oddania tych bloków do 
użytkowania – dodaje.

Do nowych lokali przeniosą się 
mieszkańcy starych kamienic. 
Dzięki temu zniszczone i szpe-
cące krajobraz Grodziska budynki 
zaczną powoli znikać. – Wyburza-
nie budynków już trwa. Obecnie 

rozbieramy kamienice przy uli-
cach Obrońców Getta, Hynka 
i na Placu Zygmunta. W kolej-
ce są również budynki przy ul. 
Harcerskiej – informuje Bene-
dykciński. 

Pojawiają się zatem pytania: 
Co stanie się z działkami, które 
po zakończeniu rozbiórek zosta-
ną uporządkowane? Czy gmina 
ma już pomysł na ich zagospo-
darowanie? Okazuje się, że tak. 
– Część odzyskanych w ten spo-
sób działek będziemy sprzeda-
wać. Pozostałe zagospodarujemy 
w inny sposób – zaznacza bur-
mistrz. 

Grodziski włodarz ma już plany 
na wolny teren, który powstanie 
przy Placu Zygmunta. –  Chciał-
bym, żeby powstały tam parking 

Sesja pod wysokim napięciem 
R E G I O N

24 października sesja 
sejmiku województwa 
mazowieckiego była 
burzliwa – do radnych 
apelowali mieszkańcy  
gmin, przez które ma przejść 
linia 400 kV. Chodzi  
o wykonanie uchwały  
o przystąpieniu do zmiany 
planu zagospodarowania 
przestrzennego Mazowsza.

T o kolejna już odsłona 
protestów 13 gmin: 
Ożarowa, Brwinowa, 
Grodziska, Jaktorowa, 

Kuklówki-Radziejowice, Żabiej 
Woli, Tarczyna, Promnej, Grójca, 
Jasieńca, Białobrzegów, Stromca 
i Głowaczowa. W ubiegłym tygo-
dniu kilkaset osób pikietowało 
przed warszawską siedzibą Prawa 
i Sprawiedliwości, teraz przed-
stawiciele mieszkańców pojawili 
się na sesji sejmiku województwa.

– Nie pozwolimy, aby wysokie 
na 80 metrów słupy wkroczyły 
na nasz teren. Nie pozwolimy tu 
wejść. Nie było konsultacji spo-
łecznych, zostaliśmy zaskocze-
ni – mówił do radnych jeden 
z przedstawicieli społecznego 

Uczciwość nakazuje powiedzieć, 
że obowiązujący plan zagospoda-
rowania przestrzennego został 
przyjęty jednogłośnie i zgodnie 
z procedurami przewidzianymi 
przez prawo – stwierdził. – Ro-
zumiemy wasz niepokój i rozgo-
ryczenie, mamy świadomość, że 
boicie się o stan zdrowia, bliskich, 
mienie, ale pretensje adresujecie 
pod niewłaściwy adres. Komunikat 

PSE to nie komunikat samorzą-
du województwa – dodał Struzik.

Mieszkańcy od radnych wo-
jewództwa domagają się przy-
stąpienia do zmiany planu 
zagospodarowania przestrzen-
nego Mazowsza. Uchwałę w tej 
sprawie radni przyjęli kilka mie-
sięcy temu pod wpływem spo-
łecznych protestów przeciw linii 
400 kV, jednak do prac jak dotąd 
nie przystąpiono. [EL]

komitetu protestacyjnego. – 
Przecież my żyjemy z tej ziemi, 
jesteśmy pracownikami roli. Je-
śli ta linia zabierze nam grun-
ty, zbankrutujemy. W niektórych 
przypadkach to całe gospodar-
stwa przeznaczone do wysiedle-
nia – dodawał.

Marszałkowi Adamowi Stru-
zikowi wypomniano otrzymanie 
tytułu „zasłużonego dla gminy 

Wiskitki”, która walczyła o po-
wrót do przebiegu linii 400 kV 
zgodnego z planem zagospodaro-
wania przestrzennego Mazowsza. 
– Czy to przypadek, czy nagroda 
za ocalenie tych terenów – do-
pytywali mieszkańcy.

Na ten zarzut zareagował 
„wywołany do tablicy” marsza-
łek Struzik. – Nie personalizujmy 
tego sporu, sugerując mój osobisty 
wpływ na decyzję w tej sprawie. 

Nowe domy komunalne przy ulicy Traugutta są już gotowe

– Nie pozwolimy, aby wysokie  
na 80 metrów słupy wkroczyły 
na nasz teren – mówił do radnych 
jeden z przedstawicieli społecznego 
komitetu protestacyjnego  
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– Nadzór nad organizacją ruchu 
sprawuje wojewoda. I ewentualnie 
do niego powinna trafić skarga. 
Tylko dlaczego nie trafiła? Ja się 
tylko domyślam – mówi starosta 
grodziski Marek Wieżbicki

N A D A R Z Y N
Kierowcy z przyjemnością mogą po-
konywać ul. Brzozową w Walendo-
wie. Odcinek drogi w kierunku Łaz  
zmienił się nie do poznania. Duży krok  
w stronę przebudowy Brzozowej 
wykonano we wrześniu, kiedy to w 
pruszkowskim starostwie powiato-
wym podpisano umowę z firmą, która  

w postępowaniu przetargowym przed-
stawiła najkorzystniejszą ofertę. Pra-
ce na drodze powiatowej nr 2845W 
ruszyły 5 września. – Zakres robót 
obejmował przebudowę drogi na od-
cinku od skrzyżowania z drogą 2860W  
– ul. Nad Utratą (łącznie ze skrzyżo-
waniem) do granicy powiatu. Łącznie  

Nowa jakość
ulicy Brzozowej

1121 metrów – mówi Krzysztof Bu-
kowski ze starostwa powiatowego 
w Pruszkowie. Teraz widać, że Brzo-
zowa to już inny standard: nowa na-
wierzchnia, a z myślą o pieszych na 
odcinku blisko 300 m pojawił się 
chodnik. Realizacja całego zadania  
pochłonęła ponad 670 tys. zł. [JM]  

Reklama

P R U S Z K Ó W
Kolejny krok w kierunku 
budowy tunelu w ciągu 
ulic Działkowej i Błońskiej 
w Pruszkowie. Miasto 
uzyskało zezwolenie na 
realizację inwestycji.

O sprawie mówi się 
od kilku lat. Pow- 
stanie tunelu ma 
ogromne znacze-

nie dla komunikacji drogowej 
w Pruszkowie. Okazuje się, 
że dwie przeprawy – wiadukt 
nad torami PKP w ciągu ul. Po-
znańskiej oraz przejazd kole-
jowy wzdłuż ul. Przejazdowej 
– to obecnie zbyt mało.

W związku z planowanym 
remontem linii podmiejskiej 
sprawa nabrała kształtów. Bli-
sko rok temu PKP Polskie Li-
nii Kolejowe zaakceptowały 
koncepcję tunelu pod torami 
w ciągu ulic Błońskiej i Dział-
kowej. Zadaniem miasta było 
przygotowanie dokumenta- 

cji projektowej, zaś za budo-
wę przeprawy odpowiadają 
już kolejarze.

Uzyskanie decyzji ZRID jest 
ważnym punktem na drodze do 
realizacji zadania. Niezbędne 
dokumenty zostały już przeka-
zane do inwestora. Co dalej? 
PKP prowadzi obecnie proce-
durę związaną z wyłonieniem 
wykonawcy prac. Planowany 
termin podpisania umowy to 
marzec 2017 roku.

Mieszkańcy Pruszkowa z nie-
cierpliwością czekają na tunel. 
Dzięki niemu możliwe będzie 
odkorkowanie centrum miasta. 
Finał inwestycji przewidzia- 
no na koniec 2018 roku. Warto 
podkreślić, że w związku z bu-
dową tunelu w ciągu ulic Błoń-
skiej i Działkowej powstanie 
przedłużenie ul. Bryły, a tak-
że drogi dojazdowe do posesji 
po obu stronach torów. Pla-
nowane jest również wykona-
ne chodnika dla pieszych oraz  
ścieżki rowerowej. [JM]

Jest zezwolenie 
na budowę tunelu 
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ze względu na dokonany wpis 
do rejestru zabytków, rozwią-
zaniem wskazanym jest pro-
wadzenie robót budowlanych 
polegających na przebudowie 
drogi. (...) W przypadku dróg są 
dopuszczalne zmiany charakte-
rystycznych parametrów w za-
kresie niewymagającym zmiany 
granic pasa drogowego”.

Była też mowa o tym, że jeśli 
istnieje droga, ale jest w złym 
stanie i należy ją przebudo-
wać, to można to zrobić bez 
zmiany szerokości pasa. Co na 
to starosta? – Jeżeli jest mowa 
o przebudowie, a droga jest za 

wąska to, nie mogę jej poszerzyć 
z własnego widzimisię. Nato-
miast jeśli droga jest gruntowa 
i w ogóle nieurządzona to nie 
możemy mówić o przebudowie. 
A tego typu wnioski wpływały. 
Nie ulega wątpliwości, że nikt 
w Podkowie nie poszerzy ulic 
tam, gdzie jest starodrzew wraz 
zabytkami. Ponadto ja też mu-
szę dbać o swoje bezpieczeń-
stwo przed odpowiedzialnością, 
przed kodeksem karnym za 
takie czy inne działanie, któ-
re ewentualnie mogłoby kogoś 

narazić na jakąś szkodę – wyja-
śnia Marek Wieżbicki, starosta 
powiatu grodziskiego.

Teoria starosty
Starosta grodziski ma swoją teo-
rię na całą tę sytuację. – Oczy-
wiście pan burmistrz napisał 
pismo do ministra, w którym 
podnosił specyfikę Podkowy 
i dostał odpowiedź. Absolutnie, 
z zabytkowym charakterem tego 
miasta trzeba się zgodzić. Tyl-
ko z pisma wynika, że nie ma 
żadnych specjalnych przepisów 
dla tego typu miast. Są przepi-
sy ogólnie obowiązujące. Moim 

zdaniem przesłanie tego typu 
dokumentów do państwa redak-
cji było potrzebne tylko po to, by 
zrobić „zadymę”, a nie załatwić 
sprawę merytorycznie. Nadzór 
nad organizacją ruchu sprawuje 
wojewoda. I ewentualnie do nie-
go powinna trafić skarga. Tylko 
dlaczego nie trafiła? Ja się tyl-
ko domyślam. Po pierwsze to, 
co już powiedziałem, żeby robić 
zadymę, a po drugie to w dwóch 
przypadkach udało mi się na-
kłonić projektanta działające-
go na zlecenie burmistrza żeby 

 Seweryn Dębiński 

R E G I O N
Podkowa Leśna  
zarzuca Starostwu  
Powiatowemu w Grodzisku  
Mazowieckim nienależyte  
wykonywanie obowiązków.  
Problem dotyczy  
inwestycji drogowych,  
a dokładnie uzyskania  
uzgodnień projektów.  
Starostwo zasłania  
się przepisami. 

P odkowa Leśna z ca-
łym układem urbani-
stycznym w 1981 roku 
została wpisana do 

rejestru zabytków. W związ-
ku z tym ingerencje we wspo-
mniany układ (m.in. istniejących 
dróg) są niedozwolone. Ozna-
cza to, że nie można zmieniać  
np. szerokości pasa drogi. War-
to dodać, że na 42 km wszyst-
kich ulic w Podkowie, aż 13 km  
z nich ma szerokość jezdni 
mniejszą niż 8 metrów, ponad 
25 km nie przekracza 10 metrów. 
Burmistrz Podkowy walczy, aby 
zabytkowy charakter miasta zo-
stał zachowany. Według niego 
grodziskie starostwo skutecz-
nie mu to utrudnia przedłużając 
procedury uzyskania uzgod- 
nień projektów.

Ostatnio głośną sprawą by-
ło namalowanie znaków tzw. 
rowerków na jednej z jezdni 
w Podkowie Leśnej. Starostwo 
powiatu grodziskiego uznało, 
że oznakowanie jest „niezgod-
ne z obowiązującymi projektami 
stałej organizacji ruchu”. Pisali-
śmy o tym 30 września na łamach 
„Gazety WPR”.

Temat zaszedł daleko
Teraz temat zaszedł tak da-
leko, że Artur Tusiński, bur-
mistrz Podkowy, postanowił 
napisać w całej sprawie pi-
smo do ministra infrastruktu- 
ry i budownictwa. 

W odpowiedzi minister za-
uważa, że: „W przypadku, gdy nie 
ma możliwości innego podzia-
łu nieruchomości gruntowych, 

Gorący spór 
o inwestycje drogowe

napisał do wojewody. W tych 
dwóch przypadkach wojewo-
da przyznał rację staroście 
– mówi starosta Wieżbicki.

W Podkowie Leśnej padły po-
mysły, aby wybudować w kilku 
miejscach tzw. skrzyżowa-
nia wyniesione. Odpowiedzi 
ze strony starostwa brzmiały: 
„proponowane rozwiązanie 
z wyniesionym skrzyżowa-
niem dróg i na projektowanym 
na tym wyniesieniu przejściem 
dla pieszych jest rozwiązaniem 
nieuzasadnionym i zbędnym” 
(mowa o skrzyżowaniu ul. Bu-
kowej i Wschodniej – red.). 
W dalszej części pisma mogli-
śmy przeczytać, że: „wynie- 
sione skrzyżowanie z całą pew- 
nością nie podniesie pozio- 
mu bezpieczeństwa na tym  
ciągu komunikacyjnym”.

Do Podkowy dotarło też na-
stępne pismo ze strony ministra. 
– Myślę, że pierwszy raz ktoś 
wyraźnie powiedział, że staro-
stwo musi zmienić nastawienie. 
Na pewno nie ustąpię. W kolej-
ny oficjalnym piśmie minister 
budownictwa dał wykładnię, 
że starosta powinien działać 
zawsze w interesie inwestora. 
Odstępstwo jest dopiero osta-
tecznością – mówi burmistrz 
Artur Tusiński. – W kolejnym 
dokumencie minister wyraźnie 
napisał, że na staroście leży obo-
wiązek oceny całego materiału 
dowodowego – dodaje.

Kolejnym przykładem może 
być zwykłe przejście dla pie-
szych, a w zasadzie wymalowa-
nie zebry. Starostwo odmówiło. 
Dlaczego? „Przywołując się na 
krajowe dane statystyczne do-
tyczące wypadków drogowych 
można jednoznacznie stwierdzić, 
iż 70 proc. wszystkich potrąceń 
pieszych ma miejsce właśnie na 
przejściu dla pieszych” – twier-
dzi starostwo powiatowe.

– To nie jest jakakolwiek 
dbałość, działanie w intere-
sie kogokolwiek tylko po pro-
stu beznadziejne sprawowanie 
urzędu przez pana starostę. I bę-
dę to głośno mówił – twierdzi 
Artur Tusiński.
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Burmistrz Podkowy kontra starostwo powiatowe
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Do 12 lat pozbawienia wolności gro-
zi mężczyźnie, który w okolicy dwor-
ca PKP w Piastowie dokonał rozboju 
przy użyciu noża. 28-latek zaczepił 
jednego z przechodniów i przystawił 
mu nóż do klatki piersiowej żądając 
telefonu oraz portfela. Otrzymał to 
czego chciał. Ofiara poinformowała 

o napadzie policję. Funkcjonariusze 
wraz z pokrzywdzonym udali się  
na poszukiwanie napastnika. Oka-
zało się, że 28-latek skierował się do 
sklepu spożywczego. Wykorzystał 
kartę płatniczą pokrzywdzonego, 
aby zapłacić za zakupy. Miał pecha, 
gdyż natknął się na policjantów. 

Rozbój z nożem
w okolicach dworca

Funkcjonariusze znaleźli przy męż-
czyźnie przedmioty należące do 
pokrzywdzonego. Brakowało tylko 
telefonu. Sprowadzono przewodnika 
z psem, ale bez efektu. Skradzione-
go aparatu nie odzyskano. 28-latko- 
wi postawiono zarzut rozboju z uży-
ciem niebezpiecznego narzędzia. [JM]  

PRZYCHODNIA
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P R U S Z K Ó W
Pruszkowskie starostwo 
powiatowe zmaga się  
z awarią infrastruktury 
informatycznej wydziału 
geodezji i gospodarki 
nieruchomościami. 
Mieszkańcy obawiali się, 
że może dojść do wycieku 
danych osobowych.

N a naszą skrzynkę mailową 
kontakt@wpr24.pl nade-
szło wiele wiadomości na 

ten temat. – W pruszkowskim 
starostwie uszkodził się system 
informatyczny. Nie można uzy-
skać m.in. wypisów z ewidencji 

budynków i gruntów. Ale mniej-
sza o to... Czy nasze dane oso-
bowe są bezpieczne? Czy nic nie 
wycieknie do internetu? – pyta 
jeden z czytelników. 

Starostwo informuje, że miesz-
kańcy mogą spać spokojnie. – Sy-
tuacja z jaką się zmagamy dotyczy 
awarii zasobów dyskowych, na 
których znajduje się część danych 
Wydziału Geodezji i Gospodar-
ki Nieruchomościami Starostwa 
Powiatowego w Pruszkowie. Tym 
samym nie było i nie ma jakie-
gokolwiek zagrożenia wycie-
ku danych z urzędu. W wyniku 
awarii jaka miała miejsce byliśmy 
zmuszeni uruchomić procedurę 

Awaria informatyczna w starostwie
przywracania części utraconych 
danych – mówi Krzysztof Bu-
kowski ze Starostwa Powiato- 
wego w Pruszkowie.

 Zatem co oznacza sama awa-
ria i kiedy będzie usunięta? – Sa-
ma awaria i jej przebieg oznacza 
utrudnienia w dostępie do części 
danych, a w praktyce dla miesz-
kańców może oznaczać dłuższy niż 
zazwyczaj czas oczekiwania na do-
kumenty, np. wypisy z gruntów, 
mapy etc. Intensywnie pracuje-
my nad pełnym przywróceniem 
danych i ich weryfikacją. O kom-
pletnym przywróceniu funkcjonal-
ności poinformujemy niezwłocznie 
– podkreślał Bukowski. [SD]

P R U S Z K Ó W
Termin rozpoczęcia 
przebudowy „wąskiego 
gardła  w Al. Jerozolimskich 
przesunięto na noc z 2 na  
3 listopada. Problem w tym, 
że tego samego dnia zmieni 
się organizacja ruchu  
na remontowanym odcinku 
al. Wojska Polskiego.

W poprzednim nu- 
merze gazety in-
formowaliśmy, 
że z 26 na 27 paź- 

dziernika miał zostać za-
mknięty pruszkowski fragment  
Al. Jerozolimskich na odcin-
ku od ul. Bohaterów Warsza-
wy do ul. Partyzantów. Jednak 
tak się nie stało. Po interwen-
cji Jana Starzyńskiego, prezy-
denta Pruszkowa, w ostatniej 
chwili zmieniono decyzję  
w tej sprawie. Wszystko po to, 
aby kierowcy nie musieli zma-
gać się z dużymi utrudnienia- 

mi na drodze w dniu Wszyst-
kich Świętych.

– Chodzi wyłącznie o to, żeby 
w nadchodzące święto możliwy 
był swobodny przejazd. A i tak 
w te dni wolne od pracy nie by-
łyby prowadzone tam zaawanso-
wane roboty – mówi Andrzej Ku- 
rzela, wiceprezydent Pruszkowa.

Termin zamknięcia „wąskie-
go gardła” przesunięto na noc 
z 2 na 3 listopada. Ale dokładnie 

Nadchodzi bardzo trudny 
czas dla kierowców...
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od 2 listopada będzie zmieniona 
organizacja ruchu w al. Wojska 
Polskiego. Zamknięta zosta-
nie prawa jezdnia (Warszawa – 
Grodzisk Maz.) Przypominamy, 
że w tym czasie przejazd przez 
skrzyżowania w al. Wojska Pol-
skiego na odcinku od ul. Miry 
Zimińskiej-Sygietyńskiej do 
Powstańców będzie niemoż-
liwy. Prace będą prowadzone  
w godzinach 6 – 22. [SD, AS]

Szykuje się rewolucja 
w komunikacji

 Seweryn Dębiński 

B R W I N Ó W
Od 1 stycznia przyszłego 
roku w Brwinowie zacznie 
funkcjonować odmieniona 
komunikacja miejska. 
Gmina właśnie ogłosiła 
przetarg w tej sprawie.

T emat ten poruszyliśmy 
już w lipcu, kiedy Ar-
kadiusz Kosiński, bur-
mistrz Brwinowa wraz 

z Zenonem Reszką, burmistrzem 
Błonia podpisali 3-letnie poro-
zumienie dotyczące organizacji 
trzech linii autobusowych: Brwi-
nów Rynek – Rokitno – Błonie 
PKP, Brwinów Rynek – Milęcin  
– Błonie PKP oraz Brwinów Ry-
nek – Rokitno – Brwinów Rynek. 
Na tym nie koniec. Cała komu-
nikacja w Brwinowie zostanie 
zmieniona. Ogłoszono już prze-
targ, trwa przyjmowanie ofert.

Które ze zmian będą najistot-
niejsze? – Można powiedzieć, że 
stajemy się takim silnym regio-
nalnym przewoźnikiem, ponie-
waż nasze linie autobusowe będą 
kursowały w trzech powiatach 
i łącznie pięciu gminach. Autobu-
sy będą jeździć do Błonia, Prusz-
kowa, Podkowy Leśnej, między 
częściami przemysłowymi naszej 
gminy czyli Moszną, Domanie-
wiem, Parzniewem. Dodatkowo 
poprowadzimy linię autobuso-
wą z Brwinowa przez Otrębusy, 
Nadarzyn do osiedla Słoneczne 
w Kaniach. Generalnie będzie 
10 linii, które obsłuży przewoź-
nik wybrany na trzy lata – mówi 
nam Arkadiusz Kosiński, bur-
mistrz Brwinowa.

Włodarze pomyśleli też o oso-
bach pracujących w częściach 
przemysłowych gminy. – Zro-
biliśmy wywiad, o których go-
dzinach są zmiany w firmach. 

Niektórzy zaczynają prace od 
godz. 6, a kończą o 14, inni od  
8 do 16, a jeszcze inni dopiero o 22. 
Pod wszystkie te godziny rozpo-
częcia pracy dostosowaliśmy au-
tobusy, zatem jesteśmy gotowi do 
dowożenia pracowników. Jeżeli 
okaże się, że jakieś linie nie będą 
uczęszczane to, zostaną wycofa-
ne. Jeśli zaś będzie większe zain-
teresowanie to zwiększymy kursy. 
Wszystko zależy od pasażerów  
– wyjaśnia Kosiński.

Brwinowski magistrat wziął 
pod uwagę remont linii kolejo-
wej nr 447. Jak wiadomo ma zo-
stać wprowadzone całkowite jej 
zamknięcie dla ruchu pocią-
gów. W tym czasie mieszkańcy 
Brwinowa będą mogli skorzystać 
z możliwości transportu kole-
ją z Warszawy do Błonia, a na-
stępnie autobusem z Błonia do 
Brwinowa. – Po zamknięciu linii 
kolejowej zostanie zwiększona 
częstotliwość przejazdu autobu-
sów na tych trasach w zależności 
od zainteresowania pasażerów. 
Dzisiaj nie sposób określić do-
kładnie jak wiele osób przesiądzie 
się na zastępczą komunikację au-
tobusową zorganizowaną przez 
PKP (autobus wzdłuż linii łączący 
wszystkie przystanki oraz waha-
dło Brwinów-Warszawa Zachod-
nia), ilu zechce skorzystać z WKD, 
ilu zdecyduje się na przejazd 

koleją do Błonia i stąd autobusa-
mi do Brwinowa, a ilu przesiądzie 
się do samochodów – podkreś- 
la burmistrz Brwinowa.

Cena za normalny bilet jedno-
razowy będzie wynosić 3 zł, za 
ulgowy 1,5 zł. Mieszkańcy mają 
zapłacić tylko złotówkę. Dzieci 
oraz dorośli, którzy nie ukończy-
li 26 roku życia, a wciąż się uczą 
będą mogli skorzystać z przejaz-
dów za darmo (tylko ci będący 
mieszkańcami gminy Brwinów). 
Ten ostatni warunek dotyczy wy-
łącznie studentów uczęszczają-
cych na studia dzienne.

Oto planowane linie na 2017 r.: 
Linia nr B1 Brwinów Rynek  
– Rokitno – Brwinów Rynek; linia 
nr B2 Brwinów Rynek – Rokitno – 
Błonie PKP; linia nr B3 Brwinów 
Rynek – Milęcin – Błonie PKP; li-
nia nr B4 Brwinów Rynek –  Do-
maniew – Brwinów Rynek; linia 
nr B5 Brwinów Rynek – Moszna 
– Domaniew – Pruszków Waryń-
skiego; linia nr B6 Brwinów Ry-
nek – Parzniew – Pruszków PKP; 
linia nr B7 Brwinów Rynek  Otrę-
busy – Nadarzyn – Kanie; linia 
nr B8 Brwinów Rynek – Podko-
wa Leśna – Żółwin – Owczarnia  
– Brwinów Rynek; linia nr B9 
Żółwin – Owczarnia – Żółwin; 
linia nr B10 Moszna - Domaniew  
- Pruszków Waryńskiego – Parz-
niew św. Jerzego – Moszna.
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Generalnie będzie 10 linii, które obsłuży 
przewoźnik wybrany na trzy lata 
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Spalać w piecach nie wolno m.in. 
plastikowych pojemników i butelek 
po napojach, zużytych opon, 
odpadów z gumy, pozostałości farb  

06
M I L A N Ó W E K

W Milanówku rozpoczęły się dzia-
łania zmierzające do przygotowa-
nia koncepcji zagospodarowania 
przestrzeni publicznej oraz tere-
nów zielonych. Koncepcją zajmą 
się studenci (piąty rok studiów 
magisterskich) z Katedry Sztuki 
Krajobrazu SGGW. Wszystko w ra-

mach ćwiczeń pod nazwą „Projek-
towanie Krajobrazu Miasta w Mila-
nówku”. Włodarze zorganizowali 
już warsztaty studyjne, w których 
wzięło udział 40 studentów. Za-
poznali się oni z charakterem mia-
sta-ogrodu. Wykłady, które popro-
wadzili mieszkańcy Milanówka 

Zagospodarowanie
przestrzeni publicznej

dotyczyły historii, kultury, zieleni 
i architektury. Na koniec semestru 
studenci mają przedstawić swoje 
koncepcje, które zostaną ocenio-
ne przez mieszkańców Milanówka. 
Prace będą wstępem do dyskusji 
o zagospodarowaniu przestrze-
ni publicznej.  [SD]  

Reklama

R E G I O N
Każdego roku temat 
wraca jak bumerang. 
Przypominamy 
o zakazie palenia śmieci 
w domowych piecach 
i kotłowniach.

Z azwyczaj gdy nadcho-
dzi jesień zaczynamy 
włączać ogrzewanie.
I tutaj pojawia się pro-

blem, ponieważ nie wszyscy do-
rzucają do pieca to, co powinni. 
Gdy widzimy jak z domowego 
komina leci ciemny i nieprzy-
jemny w zapachu dym może-
my mieć pewność, że spalane 
są odpady. Na taki krok często 
decydują się osoby, które pod 
uwagę biorą oszczędności. Nie-
stety są one pozorne i trwają 
do pewnego czasu (np. plasti-
kowe odpady niszczą piece jak 
i przewody kominowe). Po kilku 
latach trzeba będzie wymienić 
uszkodzone elementy i wydać 
zaoszczędzoną kwotę. W skraj-
nych przypadkach dochodzi do 
pożarów w wyniku uszkodzo-
nej instalacji. Kolejną sprawą 

jest to, że po prostu szkodzi-
my środowisku...

Warto dodać, że spalanie śmie-
ci jest też niezgodne z prawem. 
Wiele osób nie zdaje sobie spra-
wy, że grożą za to dotkliwe ka-
ry fi nansowe. Sprawdzenia pieca 

może dokonać straż miejska, a za 
palenie śmieci grozi mandat do 
500 zł, a jeśli osoba ukarana go 
nie przyjmie sprawa może trafi ć 
do sądu, gdzie grozi grzywna, ale 
już do... 5 tys. zł (Zgodnie z ustawą 

Nie pal śmieci w piecu

o opadach z 14 grudnia 2012 r. i art. 
191. „kto termicznie przekształca 
odpady poza spalarnią odpadów 
lub współspalarnią odpadów pod-
lega karze aresztu albo grzywny”).

Zatem czego nie wolno spalać? 
Przede wszystkim: plastikowych 

pojemników i butelek po napojach, 
zużytych opon, odpadów z gumy, 
przedmiotów z tworzyw sztucz-
nych, sztucznej skóry, pozostałości 
farb i lakierów, papieru z nadru-
kiem farb kolorowych. [SD]

Reklama w radiu 
Bogoria 94,5 FM

>>>>>>>>>>
Dział Promocji i Reklamy
tel.: 603 589 233, 605 838 751
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JESTESMY Z WAMI OD 18 LAT

P I A S T Ó W
Generał Elżbieta Zawacka 
w czasie II wojny światowej 
służyła Polsce. Jej 
poświęcenie doceniono 
w Piastowie, odbyła
się tam uroczystość 
uroczystość poświęcona 
kurierce Komendy 
Głównej Armii Krajowej. 

O braz takiej postaci 
jest wzorem dla mło-
dych ludzi. W trak-
cie studiów Elżbieta 

Zawacka wstąpiła do Organiza-
cji Przysposobienia Kobiet do 
Obrony Kraju. Pracowała jako 
nauczycielka w szkole średniej, 
kiedy wybuchła II wojna świato-
wa. Odznaczyła się tam ogromną 
odwagą. We wrześniu 1939 r. wal-
czyła w obronie Lwowa. Rok póź-
niej trafi ła do wydziału łączności 
Armii Krajowej. Przewoziła pocz-
tę między Warszawą a Berlinem, 
organizowała też szlaki dla kurie-
rów zmierzających do Londynu.

Warto wspomnieć o tym, że 
jako jedyna kobieta przeszła po-
myślnie trening i służyła w sze-
regach Cichociemnych. W lutym 
1943 roku ruszyła do Londynu, 
aby zapewnić lepszą koordynację 
szlaków przesyłowych i przed-

stawić żądania gen. Stefana Ro-
weckiego dotyczące uprawnień 
żołnierek AK. Z misji wróciła we 
wrześniu zrzucona ze spado-
chronem we wsi Osowiec (po-
wiat grodziski). Brała udział 
w Powstaniu Warszawskim. Po 
kapitulacji trafi ła do Szwajcarii, 
jednak szybko wróciła do kra-
ju. Zajęła się pracą w szkolnic-
twie. W 1965 r. uzyskała doktorat, 

wraz z upływem czasu związa-
ła się z Uniwersytetem Mikoła-
ja Kopernika w Toruniu.

W 2006 r. Elżbieta Zawacka 
została awansowana do stop-
nia generała brygady. Zwią-
zana jest z naszym regionem. 
W listopadzie 2008 r. nadano 
jej tytuł Honorowego Obywa-
tela Miasta Piastowa. Elżbie-
ta Zawacka zmarła 10 stycznia 
2009 roku.

W Piastowie odbyły się uro-
czystości poświęcone bohater-
ce. Dzięki temu młodzież miała 
okazję poznać życiorys tej nie-
zwykłej kobiety. Podczas konfe-
rencji w sali kinowej Miejskiego 
Ośrodka Kultury prelekcję na 
temat Zawackiej wygłosiła Ka-
tarzyna Minczykowska, autorka 
książki „Cichociemna. Generał 
Elżbieta Zawacka „Zo”. Zgroma-

dzeni mieli okazję zapoznać się 
z fi lmem „Miała wspaniałe ży-
cie”, w którym wypowiadała 
się bohaterka.

W ramach uroczystości zło-
żono kwiaty przy pomniku 
Generała Leopolda Okulickie-
go. W alei dębów Honorowych 
Obywateli Miasta Piastowa po-
sadzono drzewo upamiętniają-
ce gen. Elżbietę Zawacką. [JM]

Upamiętnili 
niezwykłą kobietęProjekt e-usługi ułatwi

życie mieszkańcom
Finał projektu ma nastąpić pod koniec 2017 r.
 JakUb Małkiński 

G R O D Z I S K  M A Z .
Załatwić sprawę w urzędzie 
bez wychodzenia z domu – 
czy to możliwe? Okazuje się, 
że niebawem tak. Grodzisk 
Mazowiecki realizuje projekt 
e-usługi, który ma ułatwić 
życie mieszkańcom gminy.

W ystarczy kliknąć 
i gotowe. Grodzis-
ki urząd rozpoczął 
pracę nad projek-

tem „E-usługi w gminie Grodzisk 
Mazowiecki”. Na jakie udogod-
nienia mogą liczyć mieszkań-
cy? – Przede wszystkim zostaną 
wprowadzone e-usługi, które bę-
dą realizowane na czterech po-
ziomach. Zaczynając od takich, 
gdzie mieszkańcy będą mogli 
pobrać elektroniczny formu-
larz kończąc na takich, dzię-
ki którym sprawę będziemy 
mogli załatwić od początku do 
końca bez wychodzenia z domu. 
E-usługi dotyczyć będą nastę-
pujących sektorów: gospodarka 
nieruchomościami, kształtowa-
nie ładu przestrzennego, zarzą-
dzanie infrastruktura drogową, 
ochrony środowiska, ochro-
na zabytków i gospodarka ko-
munalna – wylicza Katarzyna 
Nowak z Urzędu Miejskiego 
w Grodzisku Mazowieckim.

Grodziszczanie będą mogli też 
zgłaszać za pomocą sieci nie-
pokojące ich sprawy. Urząd za-
dba również o kwestię edukacji 
w obsłudze e-usług. – Utworzona 
zostanie aplikacja, dzięki której 

mieszkańcy będą mogli zgła-
szać zdarzenia mające miejsce 
na terenie gminy z możliwością 
uzyskania natychmiastowej in-
formacji zwrotnej, np. czas na-
prawy niedziałającej lampy. Na 
wirtualnym urzędzie pojawi się 
również e-learning dla miesz-
kańców, krok po kroku będzie-
my mogli uczyć się jak korzystać 

z nowo wdrożonych e-usług 
– wyjaśnia Nowak.

Urząd projekt będzie realizo-
wał etapami. Dotychczas udało 
się nabyć sprzęt komputerowy, 
który ma zapewnić niezawod-

ność e-usług. Urzędnicy pracu-
ją nad dokumentacją przetargową 
dla kolejnych zadań. Na efek-
ty trzeba poczekać. – Zgodnie 
z wnioskiem o dofi nansowanie 
zakończenie realizacji projektu, 
w tym całe jego wdrożenie, ma się 
zakończyć 31 grudnia 2017 roku 
– podaje przedstawicielka gro-
dziskiego urzędu.
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M I L A N Ó W E K
Naddawki, Podgórna 
i Chopina – to ulice
w Milanówku, które 
zyskały nową nawierzchnię.
Jak zapowiada 
burmistrz miasta-
-ogrodu jeszcze w tym 
roku kilka dróg będzie 
wyremontowanych. 

D obrze skomuniko-
wane miasto ce-
chują drogi, które 
są nie tylko odpo-

wiednio zaplanowane i roz-
rysowane na mapach, ale mu-
szą być też w dobrym stanie. 
W każdej miejscowości znaj-
dziemy te lepsze i te gorsze, 
często z przewagą tych dru-
gich... Dlatego mieszkańców 
cieszy każda nowa nawierzch-
nia. W Milanówku kilka ulic 
zmieniło swoje oblicze.

– Stan dróg w Milanówku 
jest różny, ale staramy się cią-
gle go poprawiać – tak swój 
wpis na Facebooku rozpoczęła 
Wiesława Kwiatkowska, bur-
mistrz Milanówka. Z dalszej 
jego części możemy się dowie-
dzieć, że remonty nawierzchni 
ulic trwają w najlepsze, pomi-
mo jesiennej aury.

Niedawno włodarze odebra-
li po naprawie ulice Naddaw-
ki, Podgórną i Chopina. To nie 
koniec. – Jeszcze w tym roku 
nakładki asfaltowe pojawią się 
na ul. Piasta (od ul. Dworcowej 
do ul. Podgórnej), Dworcowej 
i Nadarzyńskiej – natomiast 
w przyszłym roku poprawimy 
kolejne nasze ulice – napisa-
ła burmistrz Milanówka. [SD]

Ulice z nową
nawierzchnią
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W listopadzie 2008 roku 
gen. Elżbiecie Zawackiej nadano
tytuł Honorowego Obywatela 
Miasta Piastowa 

Grodziszczanie będą mogli 
też zgłaszać za pomocą sieci 
niepokojące ich sprawy

Jeszcze w tym 
roku nakładki 
asfaltowe
pojawią się m.in. 
na ul. Piasta  
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P R U S Z K Ó W

Przed świętami wszyscy myślimy 
o zakupie prezentów dla najbliższych. 
Doskonałą okazją do tego będzie ko-
lejny Kiermasz Świąteczny w Hali 
Znicz. Wystawcy przygotowali bar-
dzo duży wybór tekstyliów, biżute-
rii, rękodzieł, dekoracji do wnętrz, 
kosmetyków, przysmaków, ozdób 

i wiele innych rzeczy. Nie sposób wy-
mienić wszystkich. Dla dzieci przygo-
towany zostanie specjalny, magiczny 
kącik z niespodziankami. Jednak Kier-
masz Świąteczny to nie wyłącznie za-
kupy, będzie można razem z rodziną 
spędzić niepowtarzalne chwile. Bożo-
narodzeniowy klimat gwarantowany! 

Przygotowania do  
Kiermaszu Świątecznego

Wystawcy mogą jeszcze zgłaszać swój 
udział. Organizator prosi o kontakt 
pod adresem mailowym: eventydtm@
gmail.com lub nr tel.: 535 33 30 34. 
Start imprezy 11 grudnia (niedziela), 
godz. 10– 17, Hala Znicz w Prusz-
kowie, ul. Bohaterów Warszawy 4. 
Wstęp wolny.  [AS]  

Bank w tarapatach
Sprawa Banku Spółdzielczego w Nadarzynie
 Seweryn Dębiński 

N A D A R Z Y N
21 października Komisja 
Nadzoru Finansowego 
zawiesiła działalność Banku 
Spółdzielczego w Nadarzynie. 
To nie wszystko... KNF 
postanowiła wystąpić do sądu 
z wnioskiem o ogłoszenie 
upadłości tej placówki. 

B ank wyjaśnia, że stop-
niowa utrata płyn-
ności rozpoczęła się 
w kwietniu. Miały się 

przyczynić do tego doniesienia 
medialne. – W kwietniu 2016 r., po 
informacjach medialnych o nie-
korzystnej sytuacji Banku Spół-
dzielczego w Nadarzynie, z banku 
nastąpił niekontrolowany odpływ 
depozytów. W okresie od 15 do 
21 kwietnia 2016 r. stan bazy de-
pozytowej obniżył się o 72,1 mln 
złotych, z 239,9 mln złotych do 
167,8 mln złotych – napisano 
w komunikacie Banku Spół-
dzielczego w Nadarzynie.

Nie bez echa pozostała też gło-
śna afera związana z wyłudzenia-
mi kredytów. Mowa o milionach 
polskich złotych... Sprawę opisa-
liśmy już wcześniej. 

Przez to wszystko baza depo-
zytowa znów została zmniejszo-
na. – Pod koniec września 2016 r. 
pojawiły się publiczne informa-
cje o zatrzymaniu przez organy 
ścigania byłych członków zarządu 
Banku Spółdzielczego w Nadarzy-
nie. W okresie od 27 września do 
19 października 2016 r. nastąpiło 
dalsze zmniejszenie bazy depo-
zytowej o 22,6 mln złotych, z 163,2 
mln złotych do 140,6 mln złotych 
– czytamy dalej.

Łączne obniżenie bazy depo-
zytowej wyniosło 99,3 mln zł, co 
doprowadziło do utraty płyn-
ności banku. Czego efektem 
jest upadłość. Żaden z banków 

działających na Mazowszu nie 
zdecydował się na przejęcie BS 
w Nadarzynie. Również SGB-
-Bank SA udzielający od kwietnia 
tego roku pomocy płynnościo-
wej nadarzyńskiej placówce nie 
znalazł rozwiązania problemu. 
– Jednak ze względu na dalszy 
odpływ depozytów, nasilające 
się negatywne reakcje klientów 
i brak możliwości ustanowienia 

na rzecz SGB–Banku SA dodat-
kowych efektywnych zabezpie-
czeń kredytu, bank zrzeszający 
nie znalazł formuły dalszego 
zwiększenia pomocy płynnościo-
wej do poziomu odpowiadającego 
wypłatom środków przez depo-
nentów – informuje w komuni-
kacie BS w Nadarzynie.

Nie wydano też decyzji o wsz-
częciu przymusowej restruktury-
zacji banku, ze względu na „brak 
spełnienia przesłanki interesu 
publicznego, tj. spełnienia co 
najmniej jednego z celów przy-
musowej restrukturyzacji, czyli 
utrzymania stabilności fi nanso-
wej, ograniczenia zaangażowania 

funduszy publicznych, zapewnie-
nia kontynuacji realizowanych 
przez podmiot funkcji krytycz-
nych, ochrony deponentów lub 
ochrony środków powierzonych 
podmiotowi przez jego klientów”.

Jak informuje BS w Nadarzy-
nie wypłaty środków gwaranto-
wanych przez Bankowy Fundusz 
Gwarancyjny powinny być doko-
nane w ciągu siedmiu dni robo-

czych od dnia złożenia wniosku 
o ogłoszenie upadłości (nastąpi-
ło to 24 października). – W całości 
gwarantowane są przez BFG de-
pozyty łącznie do równowartości 
w złotych 100 000 euro, niezależ-
nie od liczby rachunków posiada-
nych przez deponenta w danym 
banku, z wyłączeniami wskazany-
mi w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 10 
czerwca 2016 r. o BFG, systemie 
gwarantowania depozytów oraz 
przymusowej restrukturyzacji. 
W przypadku rachunku wspól-
nego każdemu ze współposiadaczy 
przysługuje odrębny limit środ-
ków gwarantowanych – informu-
je nadarzyński bank.

bs
na

da
rz

yn
.p

l

Reklama

G R O D Z I S K  M A Z .
Zawodnik Bogorii 
Grodzisk Mazowiecki 
Daniel Górak 
w parze z Jakubem 
Dyjasem wywalczyli 
wicemistrzostwo 
Europy w tenisie 
stołowym. To największy 
sukces w karierze 
popularnego „Góry”. 

D o Budapesztu za-
wodnik Bogorii je-
chał z nadziejami. 
Górak może być 

zadowolony ze swojej postawy 
podczas europejskiego czem-
pionatu. W grze pojedynczej 
awansował do najlepszej szes-
nastki turnieju. Na drodze do 
ćwierćfi nału Polakowi stanął 
Benedek Olah z Finlandii.

W deblu Górak wraz z Ja-
kubem Dyjasem szli jak bu-
rza. Na początek trafili na 
parę Samuel Walker – Hunor 
Szocs. Trzy sety były zacięte, 
jednak w dwóch kolejnych 
Polacy zupełnie dominowa-
li. W następnym spotkaniu 
na biało-czerwonych czekali 

Mikhali Paikov i Alexey Liven-
tsov. Górak z Dyjasem nie po-
zostawili rywalom szans i wy-
grali pewnie 4:0, co dało im 

przepustkę do półfinału. Tam 
czekali mocni Portugalczycy. 
Joao Geraldo i Tiago Apolo-
nia postawili trudne warunki, 

Sukces Daniela Góraka

Su
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spotkanie było bardzo wyrów-
nane. Zwycięsko z niego wy-
szli Polacy, którzy wygrali 4:2. 

Finał z Patrickiem Franzi-
ską i Jonathanem Grothem był 
pełen emocji. Polacy byli bli-
sko wyrównania przy stanie 
2:3. W szóstym secie prowa-
dzili 10:7, jednak rywale mie-
li świetny fi nisz. Zdobyli pięć 
punktów z rzędu i cieszyli się 
z tytułu mistrzów Europy.

Wicemistrzostwo Europy 
w grze podwójnej to największy 
sukces w karierze 33-letnie-
go Daniela Góraka. W 2007 r. 
zawodnik Bogorii wywalczył 
brąz w drużynie. [JM]

W deblu 
Daniel Górak 
wraz z Jakubem 
Dyjasem szli 
jak burza

Żaden z banków działających 
na Mazowszu nie zdecydował się 
na przejęcie BS w Nadarzynie  

N A D A R Z Y N
Zawieszenie działalności 
Banku Spółdzielczego 
w Nadarzynie niesie ze sobą 
poważne konsekwencje. 
Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej wstrzymał 
wypłatę świadczeń na konta 
klientów tego banku. 

W związku ze wstrzy-
maniem przez 
Komisję Nadzo-
ru Finansowego 

działalności Banku Spółdziel-
czego w Nadarzynie Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
informuje, iż w miesiącu paź-
dzierniku wstrzymuje wypłatę 
świadczeń na konta bankowe 

klientów Banku Spółdzielcze-
go w Nadarzynie. Prosimy o jak 
najszybszą zmianę numeru kon-
ta i powiadomienie Gminnego 

Świadczenia w formie gotówki
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Nadarzynie o dokonanej zmia-
nie – podał Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Nadarzynie 
na swojej stronie internetowej.

Korzystający z pomocy fi nan-
sowej zostali postawieni w trud-
nej sytuacji. Udało się jednak 
znaleźć rozwiązanie. – Świadcze-
nia za miesiąc październik wy-
płacone będą w formie gotówki 
w Banku Spółdzielczym w Tar-
czynie Oddział w Nadarzynie ul. 
Mszczonowska 7B od 26 paździer-
nika 2016 roku – informuje GOPS.

Z kolei klub GLKS Nadarzyn 
zwrócił się z prośbą o wstrzy-
manie się z wpłacaniem składek 
członkowskich na dotychczaso-
we konto bankowe. [JM]
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05-800 Pruszków Al. Jerozolimskie 451 
tel: 795-569-659, www.pitstopserwis.eu

WYMIANA OPON 

SPRZEDAM 
DZIAŁKĘ 

BUDOWLANĄ
KOMORÓW GMINA 

MICHAŁOWICE  
ul. STARA DROGA  

Z M.P.Z.P 1688 M. KW.  

TEL. 694 545 840

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

Reklama

R E G I O N
Policjanci z komendy 
stołecznej zatrzymali 
mężczyzn, którzy 
planowali atak na 
kobietę przebywającą 
na terenie powiatu 
grodziskiego. 

D o całego zajścia mia-
ło dojść na przeło-
mie lipca i sierpnia 
2014 roku. Kobieta 

miała zostać oblana kwasem sol-
nym, co spowodowałoby obra-
żenia twarzy i oczu. W rezulta-
cie oszczepecenie...

– Zatrzymany został 54-letni 
Waldemar G., któremu proku-

rator przedstawił zarzut nakła-
niania do spowodowania cięż-
kiego uszczerbku na zdrowiu 
kobiety – czytamy na stronie 
KSP. I dalej: – Z materiałów 
zgromadzonych przez funk-
cjonariuszy wynika, że męż-
czyzna podjął się dostarczenia 
substancji żrącej, wskazał czas 
i miejsce, w którym kobieta 
miała zostać oblana, a w zamian 
za przyjęcie zlecenia oferował 
10 tysięcy złotych.

Drugi zatrzymany mężczyzna 
to 31-letni Adrian C. W trakcie 
śledztwa próbował on zmusić 
przemocą jednego ze świad-
ków do zmiany zeznań obciąża-
jących Waldemara G. [SD]

Planowali atak...Hala zgodnie z harmonogramem
 JakUb Małkiński 

B R W I N Ó W
W listopadzie ubiegłego roku 
ruszyły prace przy budowie 
hali sportowej przy Zespole 
Szkół nr 1 w Brwinowie. 
Wielu zastanawia się, 
czy roboty uda się skończyć 
w terminie. Burmistrz 
zapewnia, że wszystko 
idzie zgodnie z planem.

Uczniowie brwinowskiej 
placówki już zaciera-
ją ręce. Hala sportowa 
będzie idealnym miej-

scem do rekreacji. Obiekt zostanie 

wyposażony w boisko z możli-
wością podziału na trzy części. 
Pojawią się też siłownia, sala re-
kreacyjna oraz widownia na ponad 
200 miejsc. Warto dodać, że bu-
dynek zostanie wykonany w tech-
nologii pasywnej, dzięki czemu 
możliwe będzie wykorzystywanie 

różnych źródeł ciepła. Koszt inwe-
stycji to ponad 9 mln zł.

Przy okazji budowy hali gmina 
postanowiła zająć się gimnazjum 
wchodzącym w skład Zespołu 
Szkół. – We wrześniu oddaliśmy 
do użytkowania przebudowane 
gimnazjum. Wykonano prace przy 

Na podstawie art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:
1. „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszków - obszar Żbików IV.” 

– ponowne wyłożenie;
2. „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszków - 

Akacjowa” – pierwsze wyłożenie;
3. „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszków - 

Stalowa” – pierwsze wyłożenie.
Wyłożenie projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszków - obszar 
Żbików IV.” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się od dnia 7 listopada 2016 r. 
do 28 listopada 2016 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie w pokoju  
nr 70 w godzinach: poniedziałki: 11:00 – 18:00, wtorki, środy, czwartki, piątki: 10:00 – 15:00.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona w dniu  
14 listopada 2016 r. Zebranie odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie, w pokoju nr 21. Początek 
zebrania o godz. 16:00.
Wyłożenie projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta 
Pruszków - Akacjowa” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się od dnia 7 listopada 
2016 r. do 6 grudnia 2016 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie 
 w pokoju nr 70 w godzinach: poniedziałki: 11:00 – 18:00, wtorki, środy, czwartki, piątki: 10:00 – 15:00.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona w dniu 
21 listopada 2016 r. Zebranie odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie, w pokoju nr 21. Początek 
zebrania o godz. 16:00
Wyłożenie projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta 
Pruszków - Stalowa” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się od dnia 7 listopada 
2016 r. do 6 grudnia 2016 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie  
w pokoju nr 70 w godzinach: poniedziałki: 11:00 – 18:00, wtorki, środy, czwartki, piątki: 10:00 – 15:00.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona w dniu  
21 listopada 2016 r. Zebranie odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie, w pokoju nr 21. Początek 
zebrania o godz. 17:00
Ponadto projekty planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko udostępnione zostaną także na 
stronie internetowej http://pruszkow.bip.gmina.pl/ patrz Architektura i Urbanistyka  OGŁOSZENIA/
OBWIESZCZENIA Miejscowe Plany zagospodarowania Przestrzennego   ROK 2016.    
Uwagi do wymienionych planów zagospodarowania należy składać do Prezydenta Miasta Pruszkowa  

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy,  w nieprzekraczalnym terminie:

1. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszków - obszar Żbików IV.”   
- do 12 grudnia 2016 r.;

2. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszków  
- Akacjowa” – do 20 grudnia 2016r.;

3. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszków - Stalowa” 
– do 20 grudnia 2016r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu jest Prezydent Miasta Pruszkowa.
Uwagi można składać w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miejskiego, pocztą na adres:  
05-800 Pruszków ul. Kraszewskiego 14/16, ustnie do protokołu w Wydziale Architektury, Urbanistyki 
i Zagospodarowania Przestrzennego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres 
prezydent@miasto.pruszkow.pl. 
Uwagi za pomocą elektronicznej  skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 
2005 r.o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r.  
poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579): opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo 
opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) 
zwanej dalej ustawą, wymienione wyżej, projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału 
społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy-należy 
wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie:

1. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszków - obszar Żbików IV.”  
 - do 12 grudnia 2016 r.;

2. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszków  
- Akacjowa” – do 20 grudnia 2016r.;

3. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszków - Stalowa” 
– do 20 grudnia 2016r.

   Prezydent Miasta Pruszkowa mgr Jan Starzyński

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA PRUSZKOWA

przebudowie dachu, fos przy bu-
dynku oraz uruchomiono win-
dę zapewniającą dostęp osobom 
niepełnosprawnym – informu-
je Arkadiusz Kosiński, burmistrz 
gminy Brwinów.

Roboty przy budowie hali spor-
towej postępują. Nie ma opóźnień. 
– Teraz trwają prace związa-
ne z budową samej hali: monta-
żem okien, wykonaniem elewacji 
od strony podwórka, montażem 
instalacji wewnętrznych oraz 
tynkowaniem tam gdzie już są 
instalacje. Budowa hali sporto-
wej przy brwinowskiej „jedynce” 
idzie zgodnie z harmonogramem 
– podaje Kosiński.

B Ł O N I E
W miejscowości Bramki (gm. Bło-
nie) przy dk 92 znaleziono ciało męż-
czyzny. Zauważyła je kobieta, która 
podróżowała samochodem. Infor-
mację na ten temat otrzymaliśmy 
od czytelnika. – Na tzw. starej dro-
dze do Poznania podobno znaleziono 
w rowie zwłoki. Na miejscu znajduje 

się policja – napisał w mailu wysła-
nym na adres kontakt@wpr24.pl. Do 
tragicznego odkrycia doszło 27 paź-
dziernika nad ranem. – Potwierdzam, 
że w miejscowości Bramki przy dro-
dze krajowej nr 92 ujawniono zwło-
ki. Kobieta, która rano przejeżdżała 
samochodem zauważyła, że w rowie 

W rowie znaleziono
zwłoki mężczyzny

znajduje się prawdopodobnie ciało 
człowieka. Postanowiła się zatrzy-
mać i to sprawdzić. Okazało się, że 
przy poboczu znajdowały się zwłoki 
mężczyzny. Na tę chwilę nie znamy je-
go tożsamości – mówił „na gorąco”st. 
asp. Piotr Świstak z zespołu prasowe-
go Komendy Stołecznej Policji.  [SD]  

Ogłoszenie
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Na ul. Piłsudskiego w Piastowie 
20 października nietrzeźwy kie-
rowca uderzył w tył pojazdu, którym 
podróżował mężczyzna z 5-letnią 
dziewczynką. – W zdarzeniu brały 
udział volkswageny passaty. Oby-
dwa poruszały się ul. Piłsudskie-
go od ul. Sowińskiego w kierunku 

ul. Wysockiego. Pierwszy z pojaz-
dów kierowany był przez 39-letnie-
go mężczyznę. W aucie znajdowało się 
dziecko, 5-letnia dziewczynka. Męż-
czyzna zamierzał skręcić w ul. Pułas-
kiego, niestety w tym momencie w jego 
pojazd uderzył volkswagen passat 
kierowany przez 68-latka. Starszy 

Nietrzeźwy kierowca 
spowodował kolizję

kierowca był pod wpływem alko-
holu, został zatrzymany – informo-
wała st. asp. Marzena Dąbrowska 
z pruszkowskiej komendy policji. 
– Nikt nie odniósł żadnych obrażeń. 
Pogotowie przebadało dziewczyn-
kę i na szczęście nic się jej nie stało 
– podkreślała st. asp. Dąbrowska.  [SD]  

Planowali atak...

Powiat Grodziski
Biuletyn przygotowywany i redagowany przez Starostwo Powiatu Grodziskiego. RedakcJa WPR 
nie ponosi odpowiedzialności za Jego treść.

 

Powiatowa współpraca 
z organizacjami pozarządowymi

P riorytetowym zadaniem 
władz samorządowych  
Powiatu Grodziskiego  
jest rozwój powiatu oraz 
jak najlepsze zaspokojenie 

zbiorowych potrzeb wspólnoty, któ-
rą tworzą jego mieszkańcy. Aktywna 
współpraca z organizacjami pozarzą-
dowymi oraz podmiotami prowadzą-
cymi działalność pożytku publicznego 
jest jednym z elementów efektywnego 
kierowania rozwojem powiatu gro-
dziskiego. Dla bieżącej pracy organi-
zacji pozarządowych oraz podmiotów 
prowadzących działalność pożytku 
publicznego istotne znaczenie ma 
zarówno wymiana doświadczeń jak 
również współpraca z organami sa-
morządu terytorialnego.

Program współpracy określa for-
my, zasady oraz zakres współdziałania 
organów samorządowych powiatu 
grodziskiego z organizacjami poza-
rządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność statutową 
w zakresie odpowiadającym zada-
niom ustawowym samorząd. Po-
wiat grodziski uznaje współpracę 
z organizacjami pozarządowymi za 
jeden z ważniejszych elementów bu-
dowy społeczeństwa obywatelskie-
go. Zasady tej współpracy reguluje 
ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.

Starostwo Powiatu Grodziskie-
go wspiera działanie organizacji po-
zarządowych, fundacji. W 2015 roku 

Fundacja Osób Niepełnosprawnych Ru-
chowo „Godne Życie”, działająca na te-
renie powiatu, otrzymała zezwolenie 
Starosty Grodziskiego – Marka Wieżbic-
kiego, na budowę nowoczesnego ośrod-
ka stałego pobytu we wsi Odrano Wola 
pod Grodziskiem Mazowieckim. Będzie 
on przeznaczony dla 51 osób, niepełno-
sprawnych dzieci i młodzieży z poraże-
niem mózgowym i urazami kręgosłupa. 
Ośrodek ma zapewnić nowoczesne 
i fachowe formy rehabilitacji i god-
ne warunki przebywania podopiecz-
nych. Dzięki wsparciu i współpracy 
udało się wykonać wiele istotnych 
prac związanych z budową ośrodka, 
który mamy nadzieję będzie służył
potrzebom ludzi.

  Starostwo Powiatu Grodziskiego

Wushu daje satysfakcję
R O Z M O W A

PAWEŁ BEDNAREK, 
uczestnik Mistrzostw 
Świata Taijiquan 
w Pruszkowie opowiada 
nam o swojej pasji.

Uprawia pan wushu, czyli jak na 
polskie warunki dość egzotycz-
ną dyscyplinę sportu. Jak naro-
dziła się ta pasja?
 – W 2003 roku zgłosiłem się do 
Akademii Chen Taijiquan Marka 
Balińskiego w Warszawie i oka-
zało się, że była to bardzo dobra 
decyzja w moim życiu. Wystar-
towałem i nadal trenuję, co daje 
mi wielką satysfakcję.
 
Trenowanie wushu w naszych 
realiach wymaga poświęcenia
i ogromnego zaangażowania. 
Ograniczone środki na dys-
cyplinę sprawiają, że przygo-
towania do zawodów trzeba 
łączyć z pracą.
 – Mamy ograniczone możliwo-
ści. Uprawianie wushu, w tym 
Taijiquan, w naszych realiach 
wynika jak najbardziej z pasji. 
Trudno poświęcić swój czas w ca-
łości treningowi i jeszcze czer-
pać z tego środki na utrzymanie. 
Zawodnicy z Azji mają nad na-
mi przewagę, ponieważ trenują 
od najmłodszych lat i temu po-
święcają większość czasu. Każ-
dy element mogą dopracować 
do perfekcji. My najczęściej tyl-
ko kilka razy w tygodniu jeste-
śmy w stanie trenować, bardziej 
rekreacyjnie. Do tego więk-
szość z nas przygodę z Taijiquan 

rozpoczyna w wieku dojrzałym. 
Stąd podczas Mistrzostw Świa-
ta Taijiquan w Pruszkowie widać 
było różnice w ocenach punkto-
wych sędziów.
 
Pruszków był areną 2. Mi-
strzostw Świata Taijiquan. Jak 
ocenia pan tę imprezę?
 – Bardzo dobra organizacja im-
prezy, która została przygoto-
wana z ogromnym rozmachem. 
Wystąpiło ponad 300 zawodni-
ków z całego świata. Myślę, że nie 
mamy się czego wstydzić.

Polska wywalczyła w Pruszko-
wie 13 medali. Panu nie udało 
się stanąć na podium.
– Zająłem 5. i 6. miejsce w swo-
ich konkurencjach. Niemniej 
moje koleżanki i koledzy z re-

prezentacji spisali się znakomi-
cie zdobywając wspomniane 
13 medali i pokonując w swoich 
konkurencjach najlepszych za-
wodników świata.

 
Mieszkał pan w Grodzisku Ma-
zowieckim 30 lat. Chętnie pan 
wraca w rodzinne strony?
– Jestem rodowitym grodzisz-
czaninem, ale byłem także 
uczniem Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Tadeusza Kościusz-
ki w Pruszkowie. Z Grodziskiem 
byłem związany od dziecka, te-
raz mieszkam w Warszawie. Miło 
znaleźć się w rodzinnych stro-
nach przy okazji Mistrzostw 
Świata Taijiquan.

Rozmawiał 
JAKUB MAŁKIŃSKI
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G R O D Z I S K  M A Z .
Robert Augustyniak, 
inicjator działań na rzecz 
przywracania pamięci 
o dawnej społeczności 
żydowskiej Grodziska 
otrzymał nagrodę 
POLIN 2016. 

U roczysta gala odbyła 
się w Muzeum Histo-
rii Żydów Polskich. 
Nagrody wręczane są 

osobom, organizacjom, a także 
instytucjom aktywnie działają-
cym na rzecz ochrony pamię-
ci o historii polskich Żydów. 
– Tegoroczna Nagroda POLIN 
ma zwrócić uwagę na to, że 
dziesiątki osób na polskiej pro-
wincji starają się chronić pamięć 
o żyjących tam przez setki lat 
Żydach. Robią to bez żadnego 
rozgłosu, z potrzeby serca – mó-
wił Tomasz Pietrasiewicz, czło-
nek kapituły konkursu i laureat 
Nagrody POLIN 2015

Pan Robert Augustyniak jest 
wieloletnim mieszkańcem Gro-
dziska oraz inicjatorem wielu 

działań związanych z przy-
wracaniem pamięci o Żydach. 
Jednym z jego dokonań było 
doprowadzenie w 2009 r. do 
przeniesienia macew (stela na-
grobna) na cmentarz żydowski. 
Był też w gronie osób projektu-
jących ul. Żydowską.

– W 2012 roku wspólnie 
z Ośrodkiem Kultury zorgani-
zował pierwszą po wojnie ce-
remonię w rocznicę likwidacji 
getta w Grodzisku Mazowieckim. 
W 2013 roku razem z Krzyszto-
fem Bielawskim z portalu Kirku-
ty na cmentarzach żydowskich 
w Grodzisku Mazowieckim i Bło-
niu umieścił tablice upamiętnia-
jące Żydów, żołnierzy Wojska 
Polskiego, poległych w kam-
panii wrześniowej 1939 roku. 
W 2014 roku Robert Augusty-
niak zorganizował protest, któ-
ry doprowadził do zmiany planu 
zagospodarowania przestrzen-
nego Grodziska Mazowieckie-
go, dopuszczającego zabudowę 
części dawnego cmentarza ży-
dowskiego – napisano na stro-
nie grodziskiego magistratu. [SD]

Przywraca pamięć 
o polskich Żydach
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P R U S Z K Ó W
Wracamy do tematu. 
W nocy z 23 na 
24 lipca poprzebijano 
opony w wielu autach 
zaparkowanych przy 
ul. Chopina oraz 
porysowano pojazdy 
przy ul. Sobieskiego 
w Pruszkowie. Prokuratura 
umorzyła sprawę. 

Kierowcy są oburzeni. I trudno 
się dziwić. Ponieśli duże straty 
fi nansowe. – Godziny spędzo-
ne na policji, u ubezpieczycie-
la, w warsztatach... Ponieśliśmy 
duże straty, i co? Nie udało się 
nikogo złapać? Po co te wszyst-
kie kamery wiszą w mieście? 
– napisał Wojciech w wiado-
mości wysłanej do nas za po-
średnictwem Facebooka. Oka-
zało się, że śledztwo umorzo-
no. – Sprawa została umorzona 
w dniu 7 października wobec 
niewykrycia sprawcy przestęp-
stwa – mówi Andrzej Zwo-
liński, zastępca prokuratora 
rejonowego w Pruszkowie.

Czy to oznacza, że spraw-
ca (sprawcy?) tego zdarze-
nia może czuć się bezkarny? 
– Sprawców poszukuje się do-
póki sprawa się nie przedawni. 
Zawsze jest możliwość wszczę-
cia jej na nowo, gdyby policja 
znalazła sprawców. Funkcjo-
nariusze zawsze swoimi ka-
nałami dalej ich poszukują. 
Wszystko zapisane jest w po-
licyjnych bazach – podkreśla 
prok. Zwoliński. [SD]

Kto przebił
opony?
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Policjanci zajmujący się zwalcza-
niem przestępczości narkotyko-
wej odkryli, że mieszkaniec powiatu 
pruszkowskiego w pomieszczeniu 
gospodarczym posiadał znacz-
ną ilość narkotyków. 36-latek zo-
stał zatrzymany. Zabezpieczono 
73 gramy amfetaminy, 108 gramów 

metamfetaminy oraz 137 gramów 
marihuany. – Wszystkie ujawnio-
ne substancje były zapakowane 
w mniejsze i większe woreczki folio-
we z zapięciem strunowym, a całość 
była ukryta w słoikach – przeczyta-
liśmy na stronie internetowej Ko-
mendy Powiatowej Policji w Prusz-

Posiadane narkotyki 
ukrywał w słoikach

kowie. Ujawniono też wagę elek-
troniczną. Zatrzymany w ubiegłym 
tygodniu 36-latek usłyszał już za-
rzut posiadania znacznej ilości środ-
ków odurzających. Przyznał się do 
winy. Póki co trafił do aresztu na 
trzy miesiące, lecz grozi mu nawet 
10 lat więzienia.  [SD]  

Reklama

Reklama

Ronda pary prezydenckiej
S Ę K O C I N

Inicjatywa obywatelska 
zakończyła się sukcesem. 
Sękocińskie ronda 
zlokalizowane przy drodze 
krajowej nr 7 zyskały 
nazwy im. „Prezydenta RP 
Lecha Kaczyńskiego” 
oraz im. „Pierwszej Damy 
Marii Kaczyńskiej”.

Z pomysłem nadania 
nazw sękocińskim ron-
dom wyszedł Komitet 
Społeczny dla Uczcze-

nia Pary Prezydenckiej Lecha 
i Marii Kaczyńskich. Wniosek 
uzasadniono troską o zachowa-
nie pamięci historycznej. Przed-
stawiciele Sękocina oraz Słomina 
podjęli trud, aby zebrać podpi-
sy i zgłosili ideę do gminy. Urząd 
przychylił się do inicjatywy.

Rada Gminy Raszyn podjęła 
we wrześniu w tej sprawie sto-
sowne uchwały. 17 przedstawi-
cieli poparło inicjatywę, tylko 
jedna osoba powstrzymała się 
od głosu. Pierwsze z rond zlo-
kalizowane w Sękocinie Nowym 
otrzymało nazwę im. „Prezy-
denta RP Lecha Kaczyńskiego”, 

Ja
ku

b 
M

ał
ki

Ńs
ki

drugie – im. „Pierwszej Damy 
Marii Kaczyńskiej”. 

Warto podkreślić, że inicja-
tywa mieszkańców spotkała 
się z aprobatą prezydenta RP 
Andrzeja Dudy, który przeka-
zał na rzecz społeczności pa-
miątkową flagę. W niedzielę, 
23 października, w kościele Miło-
sierdzia Bożego pod wezwaniem 
św. siostry Faustyny w Sękocinie 
Starym odbyła się uroczystość 
poświęcenia symbolu naro-
dowego. Udział w niej wzięły 

władze gminy Raszyn z wój-
tem Andrzejem Zarębą.

Ten gest ma ogromną war-
tość dla mieszkańców Sękocina 
oraz Słomina, którzy czekają na 
kolejne ważne wydarzenie. Pla-
nowane jest uroczyste nadanie 
nazw rondom. Wójt gminy Ra-
szyn zapowiedział, że nastąpi to 
w przyszłym roku. Najprawdo-
podobniej uroczystość odbę-
dzie się 2 kwietnia. Możliwe, że 
weźmie w niej udział prezydent 
Andrzej Duda. [JM]

INFORMATOR KULTURALNY
GRODZISK MAZ.

Alejkami starego cmentarza
Willa Radogoszcz zaprasza 
wszystkich na spacer historycz-
ny „Alejkami starego cmenta-
rza”. Spacer poprowadzi Łukasz 
Nowacki. Zbiórka przy bramie 
cmentarza parafi alnego 
od ul. Radońskiej. Przewidywa-
ny czas spaceru: 1,5 h.
Start: 29 października, godz. 14.00
Miejsce: Cmentarz parafi alny

Etnografi a dla najmłodszych
Opowieść o Diwali, indyjskim 
świecie świateł i robienie 
papierowych wycinanek. 
To wszystko czeka na dzieci 
w wieku 3-7 lat w ramach 
kolejnego spotkania z cyklu 
„Etnografi a dla najmłodszych”.
Start: 29 października, godz. 16.00
Miejsce: Willa Radogoszcz

Derrick Mckenzie z JFE
Derrick Mckenzie jest czynnym 
perkusistą światowej sławy 
zespołu Jamiroquai. Jazz Funk 
Experience to nowo powsta-
ły zespół będący wynikiem 
współpracy między Derrickiem 
a polskimi muzykami. Jeśli chce-
cie usłyszeć co powstało z tej 
współpracy, to wybierzcie się do 
grodziskiego Centrum Kultury.
Start: 30 października, godz. 20.00
Miejsce: Centrum Kultury 
w Grodzisku Mazowieckim

KOMORÓW

Spotkanie z Agnieszką 
Putkiewicz
Gminna Biblioteka Publiczna 
w Komorowie zaprasza na 
spotkanie z sinolożką, biblio-
terapeutką i poetką Agnieszką 
Putkiewicz, która opowie 
o Chinach i literackim jedwab-
nym szlaku. Putkiewicz w latach 
1995-1999 mieszkała 
w Chinach i na Tajwanie.
Start: 28 października, godz. 18.00
Miejsce: Gminna Biblioteka Publiczna 
w Komorowie

MICHAŁOWICE

Donna Kamelia
W michałowickim urzędzie 
gminy będzie można obejrzeć 
monodram „Donna Kamelia” 
według opowiadania Stanisła-
wa Kowalewskiego. Na scenie 
wystąpi Jacek Zienkiewicz. 
Wstęp wolny – rezerwacja 
wejściówek (22) 350 91 40.
Start: 29 października, godz. 18.00
Miejsce: Urząd Gminy Michałowice

NADARZYN

Spotkanie z Tochmanem
Wybitny polski reporter, autor 
książek non-fi ction Wojciech 
Tochman odwiedzi Nadarzyn. 
Spotkanie w NOK-u zostanie 
wzbogacone o projekcję fi lmu 
„Zima na Lampedusie”. 
Pokaz odbędzie się w ramach 
projektu „Watch Docs”.
Start: 3 listopada, godz. 19.00
Miejsce: Nadarzyński Ośrodek Kultury

„Ławeczka”
Spektakl „Ławeczka” zapre-
zentują aktorzy z teatru NOK! 
Przedstawienie szuka odpowie-
dzi na odwieczne pytanie „mieć 
czy być?”, a także mówi o cien-
kiej granicy między karierą 
a upadkiem, biedą a bogactwem.
Start: 4 listopada, godz. 19.00
Miejsce: Świetlica w Rozalinie

PRUSZKÓW

„Ambasador Pokoju”
To fi lm pokazujący polską ak-
tywność militarną w dziedzinie 
budowania pokoju na całym 
świecie. Bohaterem fi lmu jest 
Edward Leon Rowny – 99-letni 
generał armii amerykańskiej 
z  polskimi korzeniami.
Start: 28 października, godz. 18.00
Miejsce: Młodzieżowy Dom Kultury

RASZYN

Z sąsiadami na ty
Centrum Kultury Raszyn za-
prasza na II Przegląd Muzyczny 
Zespołów Seniorów. W trakcie 
imprezy zaprezentuje się 
aż 11 zespołów z okolicznych 
miejscowości. Sprawdźcie, 
jaką muzykę tworzą!
Start: 29 października, godz. 17.00
Miejsce: Centrum Kultury Raszyn
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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,  
z późn. zm.) zawiadamiam, że dnia 21.10.2016 r. została 
wydana decyzja nr 15/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej dotyczącej rozbudowy drogi publicznej gminnej  
– ulicy Partyzantów w Nowych Grocholicach, gmina Raszyn 
wraz z rozbiórką fragmentów ogrodzenia po obu stronach działki 
nr ew. 235 na szerokości nowego odcinka pasa drogowego ulicy 
Partyzantów wraz z bramą od strony skrzyżowania z ulica Trakt 
Grocholicki i wybudowania nowych fragmentów ogrodzenia 
wzdłuż nowych granic pasa drogowego ulicy Partyzantów 
wraz z bramami przy zjazdach i przebudową części pasa 
drogowego ulicy Trakt Grocholicki, polegającą na utworzeniu 
połączenia z rozbudowywaną częścią ulicy Partyzantów  
w postaci skrzyżowania zwykłego wraz z przejściem dla pieszych 
przez ulicę Trakt Grocholicki oraz usunięcia kolidujących drzew 
i krzewów – na działkach nr ew.: 235/2 (działka powstała  
z podziału działki nr ew. 235), 43/41, 76, 236/10, 236/11 obręb 
10 – wieś Nowe Grocholice, gmina Raszyn.

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

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031, z późn. zm.) zawiadamiam, że 
zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Prezydenta 
Miasta Pruszkowa w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej dotyczącej rozbudowy ul. Jarzynowej w Pruszkowie 
wraz z budową łącznika ulicy Miodowej oraz budową odcinka ulicy 
KDL-13 od ulicy Jarzynowej do zachodniej granicy działki ewidencyjnej 
nr 158/19 w Pruszkowie w zakresie: budowy jezdni, budowy łącznika 
ul. Miodowej, budowy zatoki autobusowej, budowy chodnika, budowy 
ciągu pieszo-rowerowego, przebudowy i budowy zjazdów, budowy sieci 
kanalizacji deszczowej, budowy oświetlenia, budowy sieci wodociągowej, 
budowy sieci kanalizacji sanitarnej, usunięcia kolizji z siecią 
elektroenergetyczną nN, budowy kanału technologicznego, rozbiórki 
fragmentu sieci wodociągowej, rozbiórki kolidujących ogrodzeń oraz 
wycinki drzew i krzewów kolidujących z projektowaną inwestycją.

Inwestycja obejmuje następujące działki: 

Linie rozgraniczające teren inwestycji – stałe zajęcie:  
122/3, 122/9, 44/9, 122/5, 85/6, 122/7, 122/23 (działka powstała 
z podziału dz. nr ew. 122/12), 122/11, 122/19 (działka powstała  
z podziału dz. nr ew. 122/16), 122/21 (działka powstała z podziału dz. nr 
ew. 122/15), 44/54 (działka powstała z podziału dz. nr ew. 44/7), 133/1 
(działka powstała z podziału dz. nr ew. 133), 132/1 (działka powstała  
z podziału dz. nr ew. 132), 122/1, 44/6, 44/11, 125/1 (działka powstała 
z podziału dz. nr ew. 125), 125/3 (działka powstała z podziału  
dz. nr ew. 125), 124/2 (działka powstała z podziału dz. nr ew. 124), 158/14, 
158/24, 85/12 (działka powstała z podziału dz. nr ew. 85/5), 44/52 (działka 
powstała z podziału dz. nr ew. 44/26), 85/10 (działka powstała z podziału 
dz. nr ew. 85/4), 44/27, 43/15, 84/4, 85/3, 257/2, 84/5, 84/1, 85/7, 122/22 
(działka powstała z podziału dz. nr ew. 122/15), 122/18 (działka powstała 
z podziału dz. nr ew. 122/16) – obręb 6 w Pruszkowie. 

Linie rozgraniczające teren inwestycji – zajęcie na czas budowy:
44/6, 44/10, 44/50, 122/17 (działka powstała z podziału dz. nr ew. 
122/16) – obręb 6 w Pruszkowie. 

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy  
w godzinach pracy urzędu: poniedziałek 8:00-18:00, wtorek ÷ piątek 8:00-
16:00, w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego w Pruszkowie; ul. 
Drzymały 30, 05-800 Pruszków, pokój nr 104 (I piętro), tel.: 22 738-14-32.  

Ogłoszenie

J A N K I 
Ul. Mszczonowska w Jankach leży 
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 665. 
Jeszcze przed oddaniem do użytko-
wania trasy S8 była to jedna z naj-
bardziej zatłoczonych dróg nie tylko  
w naszym regionie. Choć wcale to nie 
oznacza, że dziś jest tam „luźno”, po-
nieważ przy Mszczonowskiej znajduje 

się duże centrum handlowe. Dlatego 
budowa chodnika powinna znacząco 
wpłynąć na bezpieczeństwo w tym 
miejscu. Urząd Gminy w Raszynie szu-
ka wykonawcy tego zadania. Chod-
nik powstanie w Jankach po stronie 
południowo-wschodniej. W ramach 
zamówienia przewidziano ok. 233 m 

Przy ul. Mszczonowskiej 
położą chodnik

ciągu pieszego o szerokości 1,5 m, za-
budowę fragmentu istniejącego ro-
wu przepustem krytym, umocnienie 
rowu płytami ażurowymi (70 mkw.), 
renowację rowów przydrożnych,  
a także wygrodzenie chodnika słup-
kami. Chodnik zostanie położony  
z kostki betonowej szarej.  [SD]  

Jak dojechać na cmentarz 
we Wszystkich Świętych

 Seweryn Dębiński 

R E G I O N
Aby łatwiej było dojechać 
na cmentarze we Wszystkich 
Świętych przewoźnicy 
wprowadzają pewne 
zmiany w rozkładach jazdy. 
Specjalnie dla naszych 
czytelników sprawdziliśmy 
jak będą kursować autobusy, 
a także jakimi ulicami 
dojedziemy samochodami 
osobowymi.

T o jeden z tych dni w roku 
kiedy możemy spodzie-
wać się wzmożone-
go ruchu na drogach, 

korków i utrudnień komunikacyj-
nych – szczególnie wokół cmen-
tarzy. Kierowcy powinni zwracać 
uwagę na znaki drogowe oraz na 
to, jakie informacje przekazują 
nam policjanci i strażnicy miejscy.  
W żadnym wypadku nie jest wska-
zana tzw. jazda na pamięć. W ten 
dzień warto też zostawić swoje au-
to i wyruszyć komunikacją miejską, 
która będzie kursowała ze zwięk-
szoną częstotliwością.

GRODZISK MAZOWIECKI
W Grodzisku Mazowieckim or-
ganizacja ruchu w okolicach 
cmentarzy pozostanie bez zmian. 
Zostaną wyznaczone miejsca do 
parkowania i handlu. Natomiast 
PKS zapewni dodatkowe połą-
czenia do nekropolii. 1 listopada 
wprowadzone zostaną następu-
jące zmiany:

Linia nr 1 kursować będzie we-
dług rozkładu roboczego, zaczyna 
od 7:45 PKP do 18:51 PKP; Linia nr 
2 kursować będzie według roz-
kładu roboczego, zaczyna od PKP 
o godz. 6:40 w kierunku Makówki 
i 7:18 z PKP w kierunku Siestrze-
ni. Ostatni kurs z Makówki godz. 
18:00 i z Siestrzeni do PKP o godz. 
18:15; Linia nr 2 w godz. od 9:17 
z PKP do 17.00 zostaje przedłu-
żona do cmentarza w Kuklówce; 
Linia nr 3 (Radonie–Kłudzienko) 
kursować będzie według rozkładu 

roboczego, zaczyna o godz. 7:15 
z PKP, ostatni kurs z Kłudna No-
wego do PKP o godz. 18:15; Linia 
nr 3 (Grodzisk PKP–Radonie) kur-
sować będzie według rozkładu 
roboczego, zaczyna o godz. 6:25 
z PKP, ostatni kurs z Adamowi-
zny do PKP o godz. 19:26; 

Linia nr 4 (Radonie–Izdebno) 
kursować będzie według rozkła-
du roboczego, zaczyna od godz. 
6:20 z PKP do Izdebna, ostat-
ni kurs z Radoń do PKP o godz. 
19:40; Na linii nr 4 w dniu 1.XI od 
godz. 9.00 do 17.00 wprowadzo-
ny zostanie dodatkowy autobus 
z PKP do cmentarza komunalne-
go. Odjazd autobusu, co godzinę 
zarówno z PKP jak i z cmentarza;

Linia nr 5 (Grodzisk PKP–Iz-
debno) kursować będzie według 
roboczego rozkładu jazdy, zaczy-
na od 6:27 z PKP, ostatni kurs z Iz-
debna do PKP o godz. 16:14; Linia 
nr 8 w dniu 1.XI (Grodzisk PKP–
Czarny Las–Makówka) kurso-
wać będzie według roboczego 
rozkładu jazdy, zaczyna od 7:55 
PKP, kończy 16:50 PKP.

 
PRUSZKÓW
W Pruszkowie o porządek na dro-
gach wokół cmentarzy zadbają 
oczywiście policjanci i strażni-
cy miejscy. 

Autobusy pojadą: Linia nr 1 
(Os. Staszica - PKP Pruszków) 

– jak w dzień świąteczny; Linia 
nr 2 (Pruszków – Komorów)  
– jak w dzień roboczy od godziny 
6:40 do 19:34; Linia nr 3 (Prusz-
ków – Piastów) – jak w dzień 
świąteczny; Linia nr 4 (Prusz-
ków – Parzniew – Gąsin) – jak 
w dzień roboczy od 5:05 do 18:24; 
Linia nr 5 (Pruszków – Malichy) 
– jak w dzień roboczy od godz. 
6:05 do 18:56; Linia nr 6 (Prusz-
ków – Ożarów Mazowiecki) – jak 
w dzień świąteczny z dodany-
mi kursami zgodnie z rozkła-
dem jazdy.

RASZYN
W Raszynie od 31 października 
do 1 listopada będzie obowiązy-
wała zmieniona organizacja ru-
chu. Dojazd do cmentarza od 
al. Krakowskiej będzie możliwy 
ulicami: Sokołowską, Żwirową, 
Centralną. Zaś wyjazd z cmen-
tarza będzie możliwy ul. Central-
ną (jednokierunkowo) w stronę 
al. Krakowskiej. Parkowanie po-
jazdów możliwe będzie na ul. 
Centralnej oraz na wyznaczo-
nych odcinkach prawego pasa 
Al. Krakowskiej (kierunek Jan-
ki) na długości od ul. Godebskie-
go do skrzyżowania z Al. Hrabską 
(sygnalizacja świetlna).

W Milanówku wprowadzone 
zostaną jedynie zmienione roz-
kłady jazdy. 
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P R U S Z K Ó W
Pruszkowscy strażnicy 
miejscy przypominają 
o znowelizowanej ustawie 
dotyczącej e-papierosów. 
Jedną ze zmian  
jest zakaz palenia  
w miejscach publicznych. 
Będą kontrole.

Z akazano również sprze-
daży e-papierosów 
osobom poniżej 18 ro-
ku życia. – Za palenie  

(w miejscach publicznych – przyp.  
red) elektronicznego papierosa 
strażnik może ukarać osobę pa-
lącą tak jak za zwykłego papierosa 

mandatem w wysokości od 20 do 
500 złotych. Sprzedawca, który 
zostanie przyłapany na sprzeda-
ży tych wyrobów osobom niepeł-
noletnim może zostać ukarany 
mandatem karnym w wysoko-
ści 500 złotych – napisano na 
internetowej stronie pruszkow-
skiej straży miejskiej. Jeśli wła-
ściciel sklepu z elektronicznymi 

Za e-papierosa też grozi mandat
papierosami nie wywiesi tablicz-
ki z napisem: „zakaz sprzedaży 
wyrobów tytoniowych, papiero-
sów elektronicznych lub pojem-
ników zapasowych osobom do lat 
18” może ponieść karę finansową 
w wysokości 150 zł.

Zatem trzeba mieć się na 
baczności. Pruszkowscy straż-
nicy miejscy rozpoczęli kontrolę 
punktów sprzedaży e-papiero-
sów na terenie miasta, gdzie będą 
sprawdzać respektowanie nowych 
zapisów ustawy o ochronie zdro-
wia przed następstwami używa-
nia tytoniu i wyrobów tytoniowych 
– przeczytaliśmy dalej na stronie 
strazmiejska.pruszkow.pl. [SD]
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M I L A N Ó W E K
Nielegalna wytwórnia 
papierosów  
w Milanówku. Policjanci 
oszacowali straty skarbu 
państwa na 280 tys. zł. 
W „kryjówce” znaleziono 
250 tys. sztuk gotowych 
papierosów. 

O akcji radomskich 
funkcjonariuszy 
na terenie powiatu  
grodziskiego pisa-

liśmy jako pierwsi na portalu 
WPR24.pl kilka dni temu. Stró-
że prawa mieli odkryć nielegal- 
ną fabrykę wyrobów tytonio- 
wych. Policja potwierdziła nasze  
doniesienia, jednak nie ujaw- 
niała szczegółów. Prowadzone 
 były czynności operacyjne.

W końcu poznaliśmy szcze-
góły akcji. Po zweryfikowaniu 
informacji o nielegalnej fabry-
ce radomscy funkcjonariusze 
z wydziału do walki z prze-
stępczością zorganizowaną 

przystąpili do działania. – We 
wtorek 26 października funk-
cjonariusze przeszukali sześć 
miejsc na terenie powiatu. 
Efektem tego było znalezienie 
w miejscowościach Adamo-
wizna, Książenice i Milanó-
wek poszukiwanej wytwórni 
– podaje Komenda Wojewódz-
ka Policji w Radomiu.

W wyniku przeszukania 
policjanci ujawnili maszyny 
do produkcji wyrobów tyto-
niowych oraz 250 tys. sztuk 
gotowych papierosów. To 
niejedyne znalezisko stró-
żów prawa. Na terenie po-
sesji w powiecie grodziskim 
zabezpieczono również po-
nad 1200 litrów spirytusu oraz 
opakowania na papierosy. Wy-
liczono, że w związku z nie-
opłaconą akcyzą straty skarbu 
państwa wyniosły 280 tys. zł.

Policjanci zatrzymali dwie 
osoby związane z procede-
rem. 55- i 57-latek są podej-
rzani o wprowadzanie do 
obrotu wyrobów tytoniowych 
bez akcyzy. [JM]

Wpadka „fabryki”
papierosów

55- i 57-latek  
są podejrzani  
o wprowadzanie 
do obrotu 
wyrobów 
tytoniowych 
bez akcyzy
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Ogłoszenia Zamów: 22 758 77 88
reklama@wprmedia.pl                

Pruszków
ul. Niecała 10/2

Piątek, 28 PAŹDZIERNIKA 2016

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

 ► POSZUKUJEMY NA STANOWISKO 
KELNERKI ORAZ KIEROWCY
CV PROSIMY NA pizzeria.biesiadowo.
pruszkow@gmail.com,
728 730 720

 ► PRACA W OCHRONIE DLA RENCISTY 
W Pruszkowie 600 009 700 

 ► Pracowników do ochrony bez 
doświadczenia - Ołtarzew, Pruszków, 
Ożarów, Brwinów, Piastów. 
Tel.: 667-676-007 

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

 ► Sprzątającą, Hotel Pałącyk Otrębusy, 
501-359-517 

 ► Sprzątanie biur i pomieszczeń socjalnych 
w Sokołowie k. Janek w godz. 6-13, 504-204-700 

 ► Straciłaś pracę i nie wiesz co dalej? 
Pracuj jako opiekun seniorów 
w Niemczech lub Anglii! Wyjedź 
z nami już dziś i odbierz bonus do 500 euro! 
Tel. 506 289 039 PROMEDICA24 

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

 ► Zatrudnię fryzjera/fryzjerkę tel. 502 036 239 

 ► Zatrudnię kierowcę kat. C+E , 
praca po kraju , weekendy wolne 
500241045

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

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

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

 ► Zatrudnię pracowników do ochrony - 
Pruszków, Piastów, Konotopa, Brwinów, 
Ożarów, Ołtarzew, Podkowa, Milanówek. 
Tel.: 695-155-927

 ►  Zatrudnię tokarza oraz ślusarza 
narzędziowego - praca przy formach 
wtryskowych. Milanówek. 
Tel. 22 755 84 35 lub 605859696 

Nieruchomości – sprzedam

 ► Bliźniak Parzniew 535 478 338 

 ► 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

 ► Biuro 65 m2, ul. Połczyńska, Jelonki. 3 
pomieszczenia, łazienka, hol. Klimatyzacja, 
parking. 1800 zł do uzgodnienia. 500 050 396 

 ► 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 

Auto-moto – kupię

 ► SKUP AUT ZA GOTÓWKĘ, SZYBKI DOJAZD 
I WYCENA 533-525-533 

Kupię

 ► KUPIĘ RÓŻNE RZECZY W ATRAKCYJNEJ CENIE 
788 882 780 

 ► Kupuję monety militaria porcelanę 
srebra zegarki pocztówki inne starocie 
502510493 

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 

 ► Domofony, videodomofony 603 375 875 

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

 ► Malowanie, remonty, glazura 
518 970 605 

 ► Hydraulik, 535 872 455 

 ► Przyjmę prace na frezarce CNC 560x1035x510 
(z); ploter frezujący 1500x2500x500 (z); 
formy wtryskowe- detale.
Tel. 22 755 84 35 lub 605 85 96 96 

Dam pracę
 ► Agencja Pracy Tymczasowej Adecco Poland 

Sp. Z o.o. (nr 346) poszukuje pracowników 
produkcyjnych, magazynowych, biurowych 
oraz specjalistów. Praca od zaraz, 
atrakcyjne oferty ! Czekamy właśnie 
na Ciebie ! ul. Ołówkowa 1D lok. 95 
Pruszków Tel: 22 738 88 20 .

Do montażu autoalarmów w nowych 
samochodach. 501 083 999, 501 091 125

 ► Dam pracę w ochronie - Pruszków, Grodzisk 
Maz., Żyrardów, Warszawa. Tel.: 695-510-154 

Elektryków do pracy przy nowych autach 
501 083 999 

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

 ► Magazynier z orzeczeniem Nadarzyn 
tel. 22 6465965 

 ► Magazyn z elektroniką przyjmie pracowników 
Lekka praca, pon-pt, 2 zmiany BEZPŁATNY 
DOJAZD. Ołtarzew k. Ożarowa Maz. 
Zadzwoń lub wyślij sms PRACA 
na nr. 722 301 002 . Randstad nr. rej 47 

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

Sprzątanie grobów
Pruszków

509 683 032

AGENCJA W PRUSZKOWIE  
UL. KRASZEWSKIEGO 5

(50 METRÓW OD STACJI WKD PRUSZKÓW)
 

SZYBKO I KOMFORTOWO DOKONASZ: 
Wpłat i wypłat z konta. Realizacji przelewów. Zmian na koncie.

ZREALIZUJESZ:  
przekazy Western Union

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

Gaz, prąd, telefon itp. – 2,50 PLN

ZAŁOŻYSZ: KONTO, LOKATĘ

WYLICZYSZ ZDOLNOŚĆ KREDYTOWĄ
UZYSKASZ: POŻYCZKĘ, KARTĘ KREDYTOWĄ,  

KREDYT HIPOTECZNY 

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

PKO BANK POLSKI

 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

OGŁOSZENIE
Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami (Dz.U. z 2015r., poz. 1774 z późń. zm.) Wójt Gminy Raszyn 
informuje, że podał do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie z dniem  
19 października 2016r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn  
ul. Szkolna 2a wykazu, w którym przeznaczył do wynajęcia na rzecz dotychczaso-
wego najemcy  Banku Spółdzielczego w Raszynie miejsce i część ściany budynku 
pływalni od strony ul. Sportowej w Raszynie pod bankomat.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni licząc od dnia wydania ogłoszenia.

517 965 792 Pruszków, ul. Kościuszki 8 paw. 3
Tel. 514 383 333, www.dabi.net.pl

PARTNER HANDLOWY

AKCJA JESIEŃ  
NAJWIĘKSZY WYBÓR CEBUL  

KWIATOWYCH ORAZ  
AKCESORIÓW DO PRODUKCJI  

WINA I PRZETWORÓW
SKLEP OGRODNICZY  
W PRUSZKOWIE, ul. Pogodna 7

www.hurtownia-ogrodnicza.pl
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 ► 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 

Nauka

 ► ANGIELSKI, 784 884 230 

Różne

 ► Horoskopy partnerskie 511 137 897 


