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P R U S Z K Ó W
Drogowy horror – tak 
można w wielkim skrócie 
opisać to, co działo się 
w miniony czwartek na 
pruszkowskich drogach. 
Gigantyczne korki 
ciągnęły się najważniejszymi 
ulicami w mieście. 
Kiedy sytuacja się 
poprawi? Nieprędko.

„M oże ogłosimy, 
że Pruszków 
jest zamknięty. 
Nie wychodźmy 

z domów do marca, a przejazd 
tylko obwodnicą Pruszkowa, któ-
rej nie ma”; „To jakaś masakra 
trasę 3 km, która na ogół zajmu-
je mi 4 minuty, dzisiaj 25 minut. 
Koszmar”; „Dziś ok. 8.30 cała 
Armii Krajowej stała w kierunku 
Pęcic. Nigdy takich korków nie 

widziałam. Masakra!”; „Trzeba 
się modlić o ciepłą i krótką zimę” 
– to tylko niektóre komentarze 
(wybraliśmy te najłagodniejsze) 
jakie można znaleźć na naszym 
portalu WPR24.pl pod artyku-
łami na temat sytuacji drogo-
wej w Pruszkowie i okolicach. 
A ta jest fatalna.
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Kumulacja remontów na newralgicznych ulicach miasta. 
Efekt? Kierowcy stoją w gigantycznych korkach

CZYTAJ WIĘCEJ NA STR. 2

Drogowy horror w Pruszkowie

2 listopada rozpoczęły się pra-
ce związane z wymianą nakład-
ki na al. Wojska Polskiego (droga 
wojewódzka nr 719). Efekt? Jezd-
nia w kierunku Warszawy od ul. 
Powstańców do Miry Zimińskiej-
-Sygietyńskiej jest wyłączo-
na z ruchu. Samochody poru-
szają się drugą nitką w dwóch 

kierunkach. Natomiast w nocy 
z 2 na 3 listopada ruszył długo 
wyczekiwany remont „wąskie-
go gardła” w Al. Jerozolimskich. 
Tu z ruchu wyłączono 800-me-
trowy odcinek dw 719 od ul. Boha-
terów Warszawy do Partyzantów. 
Warto dodać, że odległość między 
dwoma remontowanymi fragmen-
tami to około... 1 km. To jednak 
nie koniec drogowych utrudnień 
w Pruszkowie i najbliższych okoli-
cach. Gdzie jeszcze są roboty? Na 
ul. Kościelnej w samym centrum 
miasta oraz na ul. Głównej w No-
wej Wsi (to droga, która odchodzi 
od dw 719 kilkaset metrów za gra-
nicami Pruszkowa). 

Kierowcy i mieszkańcy zasta-
nawiają się dlaczego wszystkich 
robót remontowych nie przepro-
wadzono w wakacje, kiedy ruch na 
drogach jest znacznie mniejszy. 
– Kontynuacja prac na al. Woj-
ska Polskiego jest możliwa dzię-
ki oszczędnościom z przetargów. 
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Gdybyśmy zrezygnowali z re-
montu w tym roku, to pienią-
dze trafiłyby do województwa. 
Nikt nie dałby nam gwarancji, 
że środki na remont tego frag-
mentu wróciłyby do nas w przy-
szłym roku – zaznacza Monika 
Burdon, rzecznik prasowy Ma-
zowieckiego Zarządu Dróg Woje-

wódzkich. W przypadku remon-
tu „wąskiego gardła” przedłużała 
się procedura przetargowa. Na-
tomiast przetarg na przebudowę 
ul. Kościelnej był ogłaszany trzy ra-
zy. Skutek? Rozpoczęcie prac w kil-
ku miejscach zbiegło się w czasie...
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Tak wyglądała dw719 w czwartkowy poranek

Skrzyżowanie Al. Jerozolimskich z ul. Bohaterów Warszawy



– Myślę, że to się ułoży w ciągu najbliższych dni. W czwartek mieliśmy 
pierwszy dzień utrudnień i nowej organizacji ruchu. Wydaje mi się, 
że wielu kierowców zacznie omijać Puszków i jeździć innymi drogami. 
Andrzej Kurzela, wiceprezydent Pruszkowa o sytuacji na pruszkowskich drogach po rozpoczęciu remontów na dw 719
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Nie wykluczamy drobnych ko-
rekt w obowiązującej organizacji 
ruchu – powiedziała Monika Bur-
don, rzecznik prasowy Mazowiec-
kiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 
(zarządcy dw 719). – Ta która obo-
wiązuje obecnie została pozytyw-
nie zaopiniowana przez lokalne 
samorządy, policje i inne insty-
tucje. Wszystkie zmiany również 
muszą przejść tę ścieżkę – dodała.

Alternatywa nierealna
Idealnym rozwiązaniem na 

rozładowanie pruszkowskich 
korków byłoby ułatwienie wjaz-
du na autostradę A2. W jaki spo-
sób? Kierowcy podkreślają, że 
wystarczy otworzyć bramy w re-
jonie MOP Brwinów. Dzięki te-
mu zmotoryzowani z Brwinowa, 
Otrębus czy Milanówka zyskali-
by łatwy dostęp do autostrady. 

Sprawdziliśmy czy takie roz-
wiązanie jest realne. – Nie ma 
takiej możliwości, by popro-
wadzić ruch drogą serwisową 
a następnie wprowadzić na au-
tostradę poprzez otwarcie bra-
my technologicznej – twierdzi 
Małgorzata Tarnowska z war-
szawskiego oddziału General-
nej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad. – Takie rozwiązanie 
jest niezgodne z obowiązującym 
prawem a przede wszystkim za-
grażałoby bezpieczeństwu użyt-
kowników autostrady. Ponadto 
bramy technologiczne służą do 
obsługi pasa drogowego przez 

Przejazd przez Pruszków w godzi-
nach porannego i popołudniowego 
szczytu jest praktycznie niemożli-
wy. Wiele osób zdecydowało się na 
przesiadkę do pociągu lub wukad-
ki. Kłopot w tym, że w czwartkowy 
poranek na szlaku WKD pojawi-
ły się utrudnienia w kursowaniu 
składów. – Co za dzień. Na WKD 
awaria, jeden pociąg lata wahadło-
wo od Warszawy do Komorowa. 
Samochodem nie da rady, bo już 
cała Armii Krajowej i Prusa stoi. 
Masakra – napisał nam czytelnik 
Kamil. Okazuje się jednak, że nie 
tylko mieszkańcy mają problem 
z poruszaniem się po mieście.

Dotrzeć z pomocą
Przez utrudnienia większe pro-
blemy z dotarciem na miejsce 
zdarzenia mają strażacy i ra-
townicy medyczni. Jak oceniają 
ostatnie dni? – Jeździ się trudno, 
najgorzej jest w godzinach szczy-
tu. W środę jeszcze jakoś szło, ale 

służby drogowe oraz do działań 
ratowniczych – ucina.

Będzie jeszcze gorzej? 
To nie koniec utrudnień. Poli-
cjanci podkreślają, że w ponie-
działek ruch na drogach może być 
większy. – Ze względu że Dzień 
Wszystkich Świętych przypadał 
we wtorek wiele osób zdecydo-
wało się wziąć dłuższe urlopy. To 
widać, bo na drogach jest znacznie 
luźniej – podkreśla st. asp. Ma-
rzena Dąbrowska z pruszkow-
skiej policji. 

Warto dodać, że niebawem ma 
ruszyć jeszcze jeden remont. Na 
ul. Warsztatowej w Pruszkowie...

Czy policja pomoże?
Nasza redakcja wysłała maila do 
Komendanta Powiatowego Policji 
w Pruszkowie z prośbą o skiero-
wanie funkcjonariuszy do kie-
rowania ruchem w godzinach 
szczytu na najbardziej newral-
gicznych skrzyżowaniach w mie-
ście. Czekamy na odpowiedź.

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1 w czwartek poblokowane były na-
wet te mniejsze ulice – mówi nam 
Wojciech Diadia, szef pruszkow-
skiej bazy Falck Medycyna. – Mia-
sto w godzinach popołudniowego 
szczytu jest praktycznie nieprze-
jezdne – dodawał. Podobne opi-
nie mają strażacy. – Generalnie 
musimy sobie radzić. Mówiąc 
w przenośni „spychamy” inne 
pojazdy sygnałami dźwiękowymi 
i świetlnymi. Generalnie staramy 
się wybierać alternatywne drogi 
i omijać zatory. Mimo wszystko 
takie remonty wydłużają czas do-
jazdu. Uwzględnimy to przy na-
szych działaniach – podkreśla kpt. 
Karol Kroć, rzecznik prasowy Ko-
mendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej. 

Wszystko się unormuje...
Pruszkowscy włodarze pod-
kreślają, że sytuacja powinna 
się nieco unormować. – Myślę, 
że to się ułoży w ciągu najbliż-
szych dni. W czwartek mieliśmy 
pierwszy dzień utrudnień i nowej 

organizacji ruchu. Wydaje mi się, 
że wielu kierowców zacznie omi-
jać Puszków i jeździć innymi dro-
gami – podkreśla Andrzej Kurzela, 
wiceprezydent Pruszkowa. 

Natomiast drogowcy nie wyklu-
czają zmian w organizacji ruchu. 
Podkreślają jednak, że ich wpro-
wadzenie musi potrwać. – Wielu 
kierowców jeździ na pamięć. Mu-
szą przyzwyczaić się do zmian. 
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Drogowy horror w Pruszkowie

Zamknięty odcinek Al. Jerozolimskich w Pruszkowie
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12 – tyle miesięcy ma potrwać zamknięcie linii kolejowej nr 447 na odcinku pomiędzy stacjami  
Warszawa Włochy-Grodzisk Mazowiecki. W tym czasie całkowicie wstrzymany zostanie 

ruch pociągów podmiejskich. Prace mają zacząć się we wrześniu 2017 r. i obejmą m.in. budowę  
nowego przystanku w Parzniewie i tunelu w ciągu pruszkowskiej ulicy Działkowej.  12P i ą t e k ,  2  W R Z E Ś N I A  2 0 1 6
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G R O D Z I S K  M A Z .
Grodziska gmina 
wybuduje nowy ciąg 
drogowy, który poprzez 
ul. Szczęsną, Kijowską 
i Łagodną umożliwi 
kierowcom dojazd do 
drogi Grodzisk-Radonie 
(ciąg ul. Radońskiej, 
Lazurowej i Orlej).

Z arówno Kijowska i Ła- 
godna to drogi gmin-
ne o łącznej długości 
ok. 1,3 km. Przy pierw-

szej z nich znajduje się dużo 
zabudowań jednorodzinnych,  
a przy drugiej m.in. stawy ryb-
ne. Szlak jaki tworzą te ulice 
byłby doskonałym skrótem do  
ul. Orlej w Odrano Woli, lecz 
przejazd ul. Łagodną nie należy 
do komfortowych (nawierzch-
nia z płyt betonowych oraz czę-
ściowo utwardzona kruszywem).

Ale wkrótce może się to zmie- 
nić, gdyż gmina postanowiła 
przebudować ulice Kijowską 
i Łagodną. Dzięki temu miesz-
kańcy osiedla przy ul. Szczęsnej 
oraz domów jednorodzinnych 
przy Kijowskiej nie będą mu-
sieli wybierać dłuższej drogi do 
miejscowości Radonie (poprzez 
ul. Warszawską, rondo i ciąg  
ul. Radońska, Lazurowa, Orla). 
Ogłoszono już przetarg na wy-
konanie dokumentacji pro-
jektowej wraz z uzyskaniem 
zezwolenia na zrealizowanie 
inwestycji drogowej.

Firma, która zwycięży w prze- 
targu będzie miała 300 dni, aby 
wykonać projekt. [SD]

Łącznik 
z główną drogą

gotowe. Największa zmiana to 
wykopanie nowego stawu i po-
głębienie „starego”. Trwa właśnie 
ich napełnianie. – Mamy około 
1,4 metra wody. Docelowa głębo-
kość do 2 metry – wyjaśnia gro-
dziski włodarz.

W tym roku na tym terenie 
wiele nowego się już nie wy-
darzy. Ale dalszych zmian mo-
żemy spodziewać się wiosną. 
– Projektujemy dalszą część, 

czyli pomosty, wieżę widokową, 
plac zabaw, siłownię, boiska, po-
mieszczenia dla klubu żeglar-
skiego. Prywatny przedsiębiorca 
buduje restaurację, która będzie 
tam działała. Tak, że to wszyst-
ko zaczyna wyglądać. Powinno 
być gotowe w połowie przyszłe-
go roku. Planujemy otwarcie na 
Dzień Dziecka – zaznacza bur-
mistrz Benedykciński. 

Po zakończeniu wszystkich 
prac Stawy Walczewskiego 
zmienią się w teren rekreacyjny 

z prawdziwego zdarzenia. Znajdą 
się tam m.in. dwie plaże (piasz-
czysta i trawiasta), plac zabaw 
dla najmłodszych a na nim skałki 
do wspinaczki i zabawy w cho-
wanego, trampoliny naziemne, 
mini-park linowy, wiszące pode-
sty, domki na drzewie oraz gór-
ki widokowe z przejściami. Nie 
zabraknie elementów małej ar-
chitektury, takich jak fontanna 
czy mostek. Co więcej, w pobliżu 

ul. Warszawskiej powstanie stok 
rekreacyjny, czynny zarówno zi-
mą, jak i latem. Miejsce dla siebie 
znajdą wędkarze, amatorzy że-
glarstwa i ci, którzy latem szuka-
ją ochłody w kąpielisku. 

Dlaczego na to wszystko trzeba 
jeszcze poczekać? Jak wyjaśniają 
grodziscy włodarze, rewitalizacja 
Stawów została podzielona na dwa 
etapy, aby umożliwić uzyskanie 
dofinansowania na przeprowa-
dzenie prac. Dodatkowe pieniądze 
będą przeznaczone m.in. na zieleń.

 Ewelina Latosek 

G R O D Z I S K  M A Z . 
Dobiega końca pierwszy 
etap rewitalizacji 
grodziskich Stawów 
Walczewskiego.  
Drugi rozpocznie się  
w przyszłym roku. 

Z miany na Stawach Wal-
czewskiego widać już 
gołym okiem. Prace 
związane z rewitaliza-

cją tego terenu rozpoczęły się pod 
koniec ubiegłego roku i wkrót-
ce zakończy się pierwszy etap tej 
metamorfozy. – Są bardzo ład-
ne. Ale podkreślam że kończymy 
pierwszy etap polegający na wy-
kopaniu nowego zbiornika, zro-
bieniu urządzeń melioracyjnych, 
wykonaniu alejki i to w tej chwili 
koniec. Wkrótce wykonane będą 
jeszcze nasadzenia zieleni – mó-
wi Grzegorz Benedykciński, bur-
mistrz Grodziska Mazowieckiego. 

Wykonawca z zadaniem upo-
rał się szybciej niż zakładano. 
Formalnie miał czas do kwiet-
nia przyszłego roku. Okazuje 
się jednak, że jeszcze przed na-
dejściem zimy wszystko będzie 

Stawy w nowej odsłonie
Pierwszy etap prac na terenie Stawów Walczewskiego
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TARGI NIERUCHOMOŚCI

Z okazji 10. jubileuszowej 
edycji WPR Targów 
Nieruchomości i Wnętrz  
na odwiedzających  
czekało 10 wyjątkowych 
nagród. Wiemy już  
do kogo trafią. 

N a gości, którzy 8 i 9 
października odwie-
dzili Halę Znicz, cze-
kały nie tylko ciekawe 

prezentacje i specjalne oferty, 
ale też targowy konkurs. Aby 
wziąć w nim udział wystarczy-
ło wypełnić kupon, wskazać na 
nim najciekawsze stoisko i uza-
sadnić swój wybór. W ręce au-
torów najlepszych opinii trafiły 
nagrody. Zdobywca 1. miejsca 
otrzymał voucher na 3-tygo-
dniową kurację oczyszczającą 
w Centrum Dietetycznym oraz 

kupon zniżkowy na sesję foto-
graficzną ufundowany przez Na-
tur House. Nagroda za 2. miejsce 
to dwa semestry nauki języka 
francuskiego w Chouette Szko-
ła Języka Francuskiego. Firma 
Tel-Kab ufundowała nagrodę 
dla zdobywcy 3. miejsca – ta-
blet Lenovo Tab 2 A7. Kolejne 
nagrody to: 4. miejsce – bate-
ria kuchenna Formenteraseria 
FO 915 od Teka Polska, 5. miej-
sce – nagroda niespodzianka 
od sklepu Decathlon, 6. miej-
sce – zabieg mikrodermabra-
zji od Majestic Derm, nagrody 
za miejsca 7 i 8 to kamery typu 
GoPro firmy Kruger&Matz od 
Salonu Travel Planet w Prusz-
kowie. Nagrody za pozosta-
łe miejsca to: słuchawki Flow 
Kruger&Matz od LP Elektronik 
oraz zestaw niespodzianka od  
Zespołu „Mazowsze”.

Targowe nagrody rozdane!
Oto zwycięzcy. Pakiety od Pań- 

stwowego Zespołu Ludowego 
Pieśni i Tańca „Mazowsze” wy-
grywają Mirosława Włodarczyk, 
Katarzyna Jaroszek, Jerzy Kru-
piński, Wojciech Milza, Piotr Fi-
lipek. Tablet od Tel-Kab trafia 
do Łukasza Tybora. Kamerki 
GoPro od Salonu Travel Planet 
Pruszków wygrywają Elwira 
Milewska i Kazimiera Kornic-
ka. Słuchawki od LP Elekro-
nik trafiają do Mai Milewskiej. 
Voucher Szkoły francuskiego 
Chouette zgarnia Joanna Rajz. 
Voucher Decathlon od Decat-
chlon Okęcie wygrywa Weroni-
ka Mizeraczyk. Kupon od Natur 
House oraz voucher od Centrum 
Dietetycznego trafiają do Lu-
izy Lisieckiej. Baterię od Teka 
Polska wygrywa Roman Kornic-
ki. Voucher od Majestic Derm 
– Beata Rak. [Red]

– Planujemy otwarcie na Dzień 
Dziecka – mówi burmistrz Grzegorz 
Benedykciński

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

WYMIANA OPON 
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Ale też fajnie być w grupie wciąż 
szukającej, eksperymentującej 
kulturowo lub ceniącej klasykę. 
Ja do niej należę i dobrze mi z tym

Jaka, pańskim zdaniem, jest 
kondycja polskiej kultury?
– Taka, jak dzisiejsze czasy. Czę-
sto pstrokata, powierzchowna, 
łatwa i komercyjna, ale taką 
większość wybiera i nie mnie 

to oceniać. Ale na szczęście 
jest wcale nie tak mała rzesza 
osób, które i w kulturze ucie-
kają od łoskotu świata. Tak więc 
i ta tzw. wyższa kultura ma też 
swoje miejsce i wciąż się roz-
wija. Każdy człowiek może wy-
bierać sobie to co lubi, według 

własnego gustu. Ale też fajnie 
być w grupie wciąż szukającej, 
eksperymentującej kulturowo 
lub ceniącej klasykę. Ja do niej 
należę i dobrze mi z tym.

Miłośnicy pana twórczości 
czekają na kolejną płytę. Kie-
dy można się jej spodziewać?
– W październiku za rok wyj-
dzie album z moimi na nowo 
nagranymi i na nowo zaaran-
żowanymi piosenkami z mojej 
śpiewanej drogi. Od dawna pu-
bliczność prosi o taki zbiór naj-
piękniejszych moich piosenek 
w dzisiejszej ich interpretacji. 
A zatem zapraszam do słucha-
nia albumu, jak i na koncerty.

Rozmawiał: 
JAKUB MAŁKIŃSKI

W Y W I A D
Czuje się pan artystą 
spełnionym?
– O, tak! W moim wieku i z taką 
ilością lat pracy na pewno mo-
gę czuć się spełniony zawodowo. 
Wiele projektów artystycznych 
od małego chłopaka do dzisiaj 
znalazło swój fi nał i wiernych 
odbiorców, a to najważniejsze.

Od pańskiego debiutu na 
scenie minęło ponad 40 lat. 
Czy idąc tropem kultowego 
polskiego serialu może pan 
powiedzieć, że ten czas 
„minął jak jeden dzień”?
– I tak, i nie. Z całą pewnością ten 
czas minął szybko, jak w każdym 
z pasją wykonywanym zawodzie, 
ale równocześnie wciąż wiele wy-
zwań przede mną, więc na pod-
sumowanie jeszcze za wcześnie.

Często wydaje się, że los 
artysty to kraina mlekiem 
i miodem płynąca. 
Prawda czy fałsz?
– To tylko gazetowo-medialna 
fasada. Owszem, kiedy artysta 
posiada swoją wierną i liczną pu-
bliczność, to tego mleka i miodu 
na pewno jest więcej. Jednak ilu-
minacja świata, również w kultu-
rze, tak szybko błyska, że ciągłe 
udowadnianie, że jest się wciąż 
na tzw. fali jest niezwykle trud-
ne i czasami przypomina kwa-
śne mleko i przesłodzony miód. 
Konsekwencje sukcesu są na ogół 

bardzo przyjemne, ale po dro-
dze jest cała masa przeszkód, 
różnych charakterologicznie 
spotykanych decydentów, wy-
rzeczeń i innych mniej koloro-
wych chwil. Staram się jednak 
patrzeć na świat optymistycz-
nie, więc nie jest źle.

Mogę czuć się 
spełniony 
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Szukasz ciekawego 
i eleganckiego prezentu? 
Chcesz podarować coś 
wyjątkowego? Zapoznaj 
się z ofertą wykwintnych 
koszy okolicznościowych 
się z ofertą wykwintnych 
koszy okolicznościowych 
się z ofertą wykwintnych 

przygotowanych przez 
firmę Regalto. 

K osze okolicznoś-
ciowe w ostatnich 
latach zyskują na 
popularności.

To idealny prezent dla każ-
dego. Eleganckimi, ekskluzyw-
nymi i oryginalnymi zestawami 
upominkowymi możemy obda-
rować najbliższe osoby i przy-
jaciół. Zestawy upominkowe 
idealnie sprawdzają się także 
jako forma podziękowania dla 

kontrahentów lub pracowników. 
W ten oryginalny sposób może-
my pokazać naszemu kliento-
wi, jak bardzo go cenimy oraz 
podziękować pracownikom za 
wkład w rozwój firmy.

Takimi wyjątkowymi prezen-
tami zajmuje się firma Regal-
to, która przygotowuje zestawy 
bożonarodzeniowe, wielkanoc-
ne, kosze upominkowe na każ-
dą okazję: ślub, dzień Mamy, 
dzień Ojca, urodziny i imieni-
ny. W ofercie firmy nie brakuje 
również zestawów dla najmłod-
szych. Wszystkie kompozycje 
pakowane są w eleganckie wi-
klinowe kosze, pudełka kartono-
we lub drewniane skrzyneczki.

Na rynku jest wiele dostęp-
nych upominków, ale kosze 

delikatesowe przygotowywa-
ne przez firmę Regalto gwa-
rantują najwyższą jakość. Kosze 
prezentowe wypełnione są ek-
skluzywnymi artykułami nad 
których selekcją  i doborem 
czuwają najlepsi konsultanci. 
Kompozycje wykwintnych trun-
ków, wyjątkowych specjałów 
i niecodziennych smakołyków 
wprawią w zachwyt każdą ob-
darowaną osobę.

Wychodząc naprzeciw suge-
stiom klientów firma Regalto 
przygotuje także kosze zgod-
nie z wytycznymi klienta oraz 
logiem firmy zamawiającej, 
z nadzieją, że dzięki tym orygi-
nalnym upominkom klienci zy-
skają zadowolenie i wdzięczność 
osób obdarowanych.

Prezent idealny  
na każdą okazję

Regalto 
Brwinów, Woydy 4
www.regalto.pl

kosze-delikatesowe.pl

Kontakt:
22 729 52 58,  
502 285 702

regalto@regalto.pl

jako forma podziękowania dla nych upominków, ale kosze osób obdarowanych.

Artykuł sponsorowany

R E G I O N
Wzmożony ruch wokół 
cmentarzy, duża liczba 
kolizji – taki obraz wyłania 
się z podsumowania 
niedawnej akcji „Znicz”. 
Kontrole policyjne 
trwały aż sześć dni. 
Funkcjonariusze w naszym 
regionie odnotowali ponad 
60 zdarzeń drogowych.

N a terenie  powiatu 
pruszkowskiego były 
3 wypadki i 36 kolizji. 

– Na szczęście obyło się bez 
ofiar. We wspomnianych zda-
rzeniach ucierpiało łącznie
6 osób. Przez cały okres ak-
cji „Znicz” zatrzymaliśmy 
dwóch nietrzeźwych kierow-
ców – podaje st. asp. Marzena 
Dąbrowska z Komendy Powia-
towej Policji w Pruszkowie. 
– Z pewnością wpływ na spo-
rą liczbę kolizji miała pogo-
da. Głównymi powodami było 
niedostosowywanie prędko-
ści do panujących warunków 
oraz najeżdżanie na tył innego 

Akcja „Znicz”: Kolizji nie brakowało
pojazdu – dodaje. W powiecie 
grodziskim liczba zdarzeń dro-
gowych była mniejsza. – Od-
notowaliśmy jeden wypadek, 
w którym obrażenia odniósł 
pieszy. Ponadto doszło do 21 
kolizji. Zatrzymaliśmy 9 nie-
trzeźwych kierujących, w tym 
4 kierowców w stanie nietrzeź-
wości, 2 po użyciu alkoholu 
oraz 3 rowerzystów – mówi 
asp. szt. Katarzyna Zych, rzecz-
nik prasowy Komendy Po-
wiatowej Policji w Grodzisku 
Mazowieckim. [JM]

Rozmowa z MICHAŁEM BAJOREM, aktorem, 
piosenkarzem, mieszkańcem Pęcic Małych

P R U S Z K Ó W
Jakiś czas temu zarząd powiatu 
pruszkowskiego ogłosił konkurs na 
stanowisko dyrektora Samodzielne-
go Publicznego Zespołu Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie. 
Dowiedzieliśmy się kto został no-
wym szefem tej placówki. Z posadą 
żegna się Mieczysław Brągoszewski, 

dotychczasowy dyrektor lecznicy na 
Wrzesinie. – Swoje obowiązki będę 
pełnił do ostatniego dnia. Potem zo-
stanę lekarzem chirurgiem w tym 
szpitalu, bo to miejsce, które jest mi 
bardzo bliskie – mówił we wrześniu 
portalowi WPR24.pl. – Dyrektorem 
szpitala został Tomasz Sławatyniec 

Szpital Powiatowy 
ma nowego dyrektora

– poinformował nas Krzysztof Bu-
kowski ze starostwa powiatowego. 
Według informacji znalezionych 
w internecie Tomasz Sławatyniec 
posiada wieloletnie doświadczenie 
w zarządzaniu w polskim systemie 
ochrony zdrowia, na stanowiskach 
kierowniczych w szpitalach. [SD]  
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Człowiek orkiestra – tak można 
określić Andrzeja Poniedzielskiego. 
Specyficzne poczucie humoru, któ-
re wprawia początkowo w osłupie-
nie a potem w śmiech. Poniedzielski 
z kamienną twarzą potrafi rozba-
wić publiczność. Skończył Politech-
nikę Świętokrzyską, ale poszedł inną 

drogą. Satyryk, konferansjer, poeta, 
pieśniarz. W 1995 r. założył Łódzką 
Piwnicę Artystyczną „Przechowalnia”, 
gdzie prowadził wieczory kabareto-
we z Arturem Andrusem. Twórczość  
Poniedzielskiego zdobyła uzna- 
nie: w 2009 r. odebrał z rąk ministra 
kultury i dziedzictwa narodowego 

Andrzej Poniedzielski 
rozbawi publiczność

Srebrny Medal „Zasłużony Kultu-
rze Gloria Artis”. Niebawem Andrzej 
Poniedzielski zawita do Nadarzyna. 
Jego recital odbędzie się 6 listo-
pada o godz. 19 w Nadarzyńskim  
Ośrodku Kultury. Bilety w cenie 50 zł,  
z Kartą Nadarzyniaka wejściówki  
są tańsze o 5 zł. [JM]  

projektu. – Co dalej będzie z bu- 
downictwem komunalnym i TBS? 
Czy będziemy kontynuowali ten 
program? Czy wiemy jak prze-
konywać mieszkańców do te-
go, żeby chcieli przechodzić 
do tego programu? Kiedy ten  
program zacznie funkcjonować?  

– to tylko niektóre z pytań któ-
re zadał miejskim włodarzom.

Okazuje się, że miasto chce 
zrezygnować z budownictwa 
w formule TBS-u. Zdaniem wice-
prezydenta Kurzeli ten program 
nie wpływał na zmniejszenie ko-
lejki oczekujących na przydział 

 Anna Sołtysiak 

P R U S Z K Ó W
Na przydział mieszkania  
w Pruszkowie czeka blisko 
300 osób. Władze miasta 
mają już pomysł na to, 
by taką kolejkę skrócić. 
Chodzi o nowy program 
mieszkaniowy  
„Lepsze lokum”. 

G łówną zasadą tego 
programu jest bu-
dowanie nowych 
lokali komunalnych 

o dobrym standardzie i nie-
co wyższym czynszu. Miesz-
kania będą przeznaczone dla 
lepiej sytuowanych mieszkań-
ców budynków komunalnych  
i osób oczekujących na przy-
dział. W ten sposób miasto 
chce odzyskać lokale w niż-
szym standardzie i przydzielić 
je tym osobom, których nie stać 
na płacenie wyższego czynszu. 

mieszkania. Głównie przez to, 
że zainteresowani nie byli w sta- 
nie wpłacić 30 proc. wkładu i opła- 
cać dość wysokich czynszy. – Te 
pierwsze dwa budynki przy uli-
cy Studziennej były prawie próbą 
wdrożenia tego programu – do-
dał Andrzej Kurzela.

Pozostaje więc pytanie: Kto bę-
dzie mógł się ubiegać o mieszka-
nie w ramach programu „Lepsze 
lokum”? Będą to osoby, których 
sytuacja finansowa nie pozwala 
na wynajem lokalu lub nabycie 
mieszkania na własność, ale jed-
nocześnie są w stanie opłacić wyż-
szy czynsz. Mieszkają w lokalach 
o niskim standardzie użytkowym, 
ale utrzymują je w należytym sta-
nie technicznym. Dbają o czę-
ści wspólne i w ciągu ostatnich  
18 miesięcy nie zalegały z opłatami 
za okres dłuższy niż dwa miesią-
ce. W przypadku przeprowadzki 
do innego mieszkania najem-
ca będzie musiał zdać mieszka- 
nie z programu.

Główną zasadą programu jest budowa lokali komunalnych o dobrym standardzie i nieco wyższym czynszu 
– Jest to program operacyjny 

skierowany do tych osób, które 
nie są w stanie zapewnić sobie 
lokum poprzez zakup mieszka-
nia u deweloperów. Liczymy na 
to, że zainteresujemy tym pro-
gramem mieszkańców głównie 
z naszych lokali komunalnych. 

Będzie on przeznaczony również 
dla tych mieszkańców, których 
będziemy musieli wykwatero-
wać z budynków do rozbiórki czy 
też tych z budynków przejmo-
wanych przez byłych właścicieli 
– wyjaśniał na październikowej 
sesji rady miasta Andrzej Ku- 
rzela, wiceprezydent Pruszkowa.

Budowa nowych domów bę-
dzie finansowana z trzech róż- 

nych źródeł. A to oznacza, że 
w miejskiej kasie zostanie wię-
cej pieniędzy na inne ważne 
dla mieszkańców inwestycje.  
– Ten program ma tę zaletę,  
że te mieszkania nie będą budo-
wane w całości z budżetu mias- 
ta Pruszkowa tylko przewiduje- 

my trzy źródła finansowa-
na: budżet miasta Pruszkowa, 
środki zewnętrzne i wsparcie 
ze strony spółki TSB „Zieleń 
Miejska”. To właśnie Towa-
rzystwo Budownictwa Społecz-
nego będzie odpowiedzialne 
za realizację tego programu  
– twierdzi Kurzela.

Radny Kazimierz Mazur do-
pytywał na sesji o szczegóły 
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„Lepsze lokum”, czyli pomysł na mieszkanie

– Te pierwsze dwa budynki przy 
ulicy Studziennej były prawie próbą 
wdrożenia tego programu – mówi 
wiceprezydent Andrzej Kurzela

www.poradniausmiech.pl
Znajdziesz na na facebook’u:

 dr Barbara Pietrzak-Szymańska 

R ozwój mowy dziecka rozpo-
czyna się jeszcze długo przed 
narodzinami. Początek ist-
nienia – przekaz informacji 

genetycznej to tylko początek długiej 
drogi do osiągnięcia kompetencji języ-
kowych i komunikacyjnych przez dziec-
ko. W łonie matki kształtują się narządy 
odpowiedzialne za nadawanie i odbie-
ranie mowy ( mózg, uszy, język, wargi 
itp.). Prawidłowo rozwijający się płód 
przychodzi na świat zdolny do ssania, 
połykania i oddychania, co jest warun-
kiem jego utrzymania się przy życiu  
a co za tym idzie nauki umiejętności 
niezbędnych do podejmowania różnych 
aktywności w tym mowy. 

Rozwój mowy dziecka jest wielo-
etapowy i ściśle uzależniony od pro-
cesów poznawczych a także sprawności 
narządów artykulacyjnych, dobrego 
słuchu a także dobrej stymulacji pły- 
nącej z otocznia. 

Prawidłowy przebieg rozwoju mowy 
dziecka, brak jakichkolwiek zaburzeń, 
daje szanse osiągania przez małego czło-
wieka wielkich sukcesów.

Zdrowo rozwijające się dziecko ma 
mniej kompleksów, szybciej nawiązuje 
kontakty z rówieśnikami i nauczycie-
lami, osiąga lepsze wyniki w na-
uce i ma przed sobą możliwość 
zrobienia kariery już w wie- 
ku żłobkowym. 

Niestety, nie wszystkie 
dzieci mają jednakowe szan-
se, taki sam start życiowy. 

Wiele dzieci mimo swych predyspozy-
cji (zdolności, umiejętności) jest dys-
kryminowanych przez nauczycieli, 
wychowawców, a nawet rodziców tylko 
dlatego, że ich mowa jest niedoskonała.

Nieprawdą jest to, że dziecko nie zda-
je sobie sprawy z tego, iż mówi gorzej od 
swoich kolegów, rodzeństwa. Wszelkie 
uwagi typu: Mów wyraźniej! Ja nie rozu-
miem, co do mnie mówisz!, Mów wolniej, 
które padają z ust rodziców, opiekunów 
a nawet nieodpowiednio przygotowanych 
nauczycieli, bardzo ranią dziecięce uczu-
cia. Powodują napięcie, poczucie niższo-
ści. Są przyczyną dodatkowych stresów. 
Błędy popełniane w mowie często prze-
noszą się na błędy popełniane w zeszy-
tach szkolnych np. mylenie b-p, s-sz. 

Problem stanowią takie komunikaty 
nadawane przez dziecko, które są nie-
zrozumiałe dla osób nieprzebywających 
na co dzień z maluchem, są zbyt ciche 
lub zbyt głośne ( nieprawidłowa prozo-
dia mowy), poszczególne głoski są wy-
mawiane w sposób zniekształcony lub 
są całkowicie pomijane. Niepokojące dla 

rodziców może być również to kiedy 
dziecko wypowiada się w sposób nie-
adekwatny do swojego wieku, płci, nie 
rozumie komunikatów zarówno wer-
balnych jak i niewerbalnych np. nie re-
aguje na gesty typu,, pa,pa”.

Trzylatek wstępujący do przedszko-
la powinien MÓWIC – zna swoje imię, 
potrafi poprosić o konkretną zabawkę, 
sygnalizuje swoje potrzeby w sposób wer-
balny. Rozumie,że język służy do osiągnie-
cia celu. Pierwszoklasista buduje zdania, 
wypowiada głoski w sposób poprawny, 
w tym najtrudniejszą głoskę,,r”, potra- 
fi wskazać błędy w mowie rówieśnika. 

Warto obserwować rozwój mowy 
dziecka. Wszystko to co wydaje nam 
się nieprawidłowe konsultować ze spe-
cjalistami ( logopedą, neurologopedą). 
Pamiętajmy, że pierwsze sygnały za-
burzeń, wad wymowy mogą pojawić 
się tuż po narodzinach – problemy 
z karmieniem piersią, zaburzone od-
ruchy, nadwrażliwość na bodźce słu-
chowe to tylko niektóre z nich. Dzieci 
płaczące podczas jedzenia, słabo ssą-
ce pierś matki lub nie potrafiące pić 
z kubeczka trafiają do neurologope-
dów bardzo często przed postawieniem 

swoich pierwszych kroczków, na eta-
pie pierwszych uśmiechów, głuże-

nia i gaworzenia. Dobry rodzic 
to rodzic, który obserwuje ko-
munikaty swojego dziecka.

Niepubliczna Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogicz-
na zapraszana bezpłatne ba-
dania przesiewowe. Zapisy 
pod nr tel 608 129 340

Rozwój mowy od 
pieluszki do …uczniaka

Artykuł sponsorowanyReklama
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JESTESMY Z WAMI OD 18 LAT

N A D A R Z Y N
Nie milkną echa wywiadu, 
w którym Natalia 
Przybysz wyznała, 
że dokonała aborcji. 
W Nadarzynie trwa 
zbieranie podpisów 
pod petycją przeciwko 
występowi artystki. 

Z a kilka dni powinna 
ruszyć sprzedaż bile-
tów na koncert Natalii 
Przybysz, który zapla-

nowano 19 listopada w Nada-
rzyńskim Ośrodku Kultury. 
W ostatnim czasie wokół pio-
senkarki wybuchło zamieszanie. 
To pokłosie wywiadu, w któ-
rym Przybysz przyznała się, że 
miała aborcję. Cała sprawa mo-
że odbić się na karierze mu-
zycznej Przybysz.

Część mieszkańców Nada-
rzyna wyraża swój sprzeciw 
wobec koncertu Natalii Przy-
bysz w Nadarzyńskim Ośrodku 
Kultury. Do wójta gminy Janu-
sza Grzyba trafi ło pismo w tej 
sprawie. Trwa również zbiórka 
podpisów pod petycją o odwoła-
nie występu 33-letniej artystki. – 
Natalia Przybysz jest aborterką, 
ostatnio promującą swoją pły-
tę wykorzystując do tego histo-
rię zamordowania przez nią jej 
trzeciego dziecka. Nie godzi się 

osobie takiej udostępniać po-
mieszczeń należących do spo-
łeczeństwa gminy Nadarzyn 
– brzmi fragment petycji. Do tej 
pory (miniony czwartek) złożo-
no 447 podpisów. 

Od całej sprawy dystan-
sują się władze Nadarzyna. 
– Urząd Gminy jest jednostką 
apolityczną i neutralną świa-
topoglądowo. Do zadań Gmi-
ny nie należy ocena osobistych 
przekonań obywateli. W związ-
ku z dyskusją społeczną doty-
czącą koncertu Natalii Przybysz 
uprzejmie informujemy, że 
Nadarzyński Ośrodek Kultu-
ry posiada pełną autonomię 
w wyborze artystów i reper-
tuaru, a Urząd Gminy Nadarzyn 
nie angażuje się w spory o cha-
rakterze ideologicznym – czy-
tamy w oświadczeniu opubliko-
wanym na stronie gminy. 

Wszystko wskazuje na to, że 
koncert odbędzie się. – Jedy-
nym kryterium stosowanym 
w doborze wykonawców jest 
kryterium artystyczne. Zasad-
ność koncertu Natalii Przybysz 
zaplanowanego na dzień 19 li-
stopada 2016 r. zostanie zwe-
ryfikowana wyłącznie przez 
publiczność kupującą bilety 
– napisała w swoim oświad-
czeniu Kamila Michalska, dy-
rektor NOK. [JM]

Nie chcą koncertu Natalii 
Przybysz, zbierają podpisy
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Niestety, skarga ta przekreśliła 
możliwości na pozyskanie środków 
zewnętrznych na rewitalizację parku  

stałego przepływu wody, ograni-
czając jednocześnie bezpośrednie 
podtapianie zabudowań miesz-
kalnych w dolnym biegu cieku 
– tak brzmiał fragment odpowie-
dzi starosty grodziskiego na skie-
rowane do niego pismo.

Wydawało się, że to koniec kło-
potów. Ale nie. 24 sierpnia troje 
radnych skierowało skargę do 

prezesa Zarządu Gospodarki 
Wodnej. – Podpisana przez rad-
nych skarga jest bulwersująca 
i szokująca. Zarzuty sformułowa-
ne w piśmie są fałszywe i bezpod-
stawne. Cechuje je duża doza złej 
woli, bowiem problemy w nich 
zawarte były wielokrotnie pu-
blicznie wyjaśniane – stwierdza 
w oświadczeniu z 11 paździer-

nika burmistrz Podkowy Leśnej.
– Na żadnym z posiedzeń komi-
sji i sesji w/w radni (Sylwia Dą-
brówka, Renata Gabryszuk i Mar-
cin Kaliński) nie zadawali mi 
pytań w celu wyjaśnienia sfor-
mułowanych zarzutów, nie wno-
sili też interpelacji w tej spra-
wie. Natomiast na bieżąco by-
li informowani m.in. w moich 

sprawozdaniach na sesjach 
i spotkaniach dla mieszkańców 
o podejmowanych działaniach 
rewitalizacyjnych Parku Miej-
skiego – kontynuuje.

Niestety, skarga ta przekre-
śliła możliwości na pozyska-
nie środków zewnętrznych na 
rewitalizację parku. – Przygo-
towany przez urząd wniosek 

 Seweryn Dębiński 

P O D K O W A  L E Ś N A
Ku niezadowoleniu wielu 
mieszkańców rewitalizacja 
Parku Miejskiego 
w Podkowie nie dojdzie 
do skutku. Powodem jest 
skarga na zniszczenie 
zbiornika retencyjnego 
podpisana przez troje 
radnych: Sylwię Dąbrówkę, 
Renatę Gabryszuk
i Marcina Kalińskiego.

W połowie wrześ-
nia 2015 roku w Par-
ku Miejskim roz-
poczęto prace po-

legające na czyszczeniu dna 
tamtejszego stawu z rumowi-
ska. – Pojawiły się liczne zarzu-
ty. Jeden z nich dotyczył tego, że 
w czaszy dna stawu występują 
warstwy gliny. Oczywiście nie 
miał nic wspólnego z prawdą 
– mówił nam na początku tego 
roku Artur Tusiński, burmistrz 
Podkowy Leśnej.

Przeciwnicy działań burmi-
strza podkreślali, że dokonano 
dewastacji zasobów przyrod-
niczych. Nie skończyło się tylko 
na słowach. Jedna z pań z Ligi 
Ochrony Przyrody skierowała 
sprawę m.in. do starosty gro-
dziskiego. Ten nie znalazł nie-
prawidłowości. – Redukcja 
prędkości wody była przyczyną 
zmniejszenia się siły transpor-
towej płynącego strumienia, 
a w wyniku wytrącania się uno-
szonych cząsteczek powstało tzw. 
rumowisko wleczone. Należy za-
tem uznać, że zasadnym było 
podjęcie przez Miasto Podkowa 
Leśna oczyszczenie dna zbior-
nika z rumowiska, co pozwoliło 
przede wszystkim na utrzymanie 

Rewitalizacji parku nie będzie

do Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej o dofi nansowanie na nie-
bagatelną kwotę 50 proc. warto-
ści projektu (prawie 1.600.000 zł) 
nie mógł zostać złożony, a co gor-
sza pieniądze jakie Miasto mogło 
otrzymać (z ogromnym praw-
dopodobieństwem ich uzyska-
nia) na wykonanie prac jeszcze 
w tym roku przepadły – infor-
muje burmistrz Tusiński.

Wielu mieszkańców Podko-
wy Leśnej chciałoby aby inwe-
stycja doszła do skutku. Park 
nie jest dziś w najlepszym sta-
nie. Jednak teraz będzie trzeba 
poczekać – czyli nic nowego... 
Artur Tusiński nie kryje żalu 
do radnych i kieruje do nich 
mocne słowa: – Dzisiaj wszy-
scy: burmistrz, pozostali rad-
ni i mieszkańcy razem możemy 
„podziękować” radnym: Sylwii 
Dąbrówce, Renacie Gabryszuk 
i Marcinowi Kalińskiemu, dzia-
łającym wespół zespół z człon-
kami podkowiańskiego LOP za 
skuteczne udaremnienie tej in-
westycji w tym roku, a kto wie 
może również w latach następ-
nych. Brak wyobraźni, zła wola, 
małość nie pozwalająca radnym 
na dostrzeżenie faktycznego in-
teresu miasta zastopowała jego 
rozwój, mam nadzieję tylko na 
jakiś czas – podkreśla.

Co ciekawe, w wyniku wnie-
sionej ostatniej skargi, 11 paź-
dziernika Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej w War-
szawie przeprowadził kolejną 
kontrolę zbiornika retencyjne-
go, który znajduje się w Parku 
Miejskim w Podkowie. Wynik? 
Nie wykryto żadnych nieprawi-
dłowości w zakresie przeprowa-
dzonych prac (tych z 2015 roku) 
w obrębie zbiornika.
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Skarga na zniszczenie zbiornika retencyjnego 
podpisana przez troje radnych

Liga Mistrzów: Bogoria przegrała
G R O D Z I S K  M A Z .

Zapowiadaliśmy ten pojedynek 
w jednym z poprzednich 
numerów gazety. Niestety, FC 
Saarbrucken zdobyło Grodzisk 
Mazowiecki. W 2. kolejce Ligi 
Mistrzów tenisa stołowego 
pokonało 3:0 Bogorię.

Oba zespoły walczyły 
o 1. miejsce w grupie C. 
Na początek rozgry-
wek Ligi Mistrzów Bo-

goria i Saarbrucken wygrały swoje 
spotkania po 3:0. Grodziszczanie 
mieli przewagę własnego terenu, 
ale okazało się, że dla Niemców nie 
ma to znaczenia.

Najbardziej wyrównane było 
pierwsze starcie, w którym spo-
tkali się Gao Ning i Patrick Baum. 

Ar
ch

iw
um

Reprezentant Singapuru przegrał 
pierwszą odsłonę i wygrał dwie 
kolejne, co postawiło pod ścianą 
zawodnika Saarbrucken. Baum 
wyszedł cało z opresji. W czwar-
tym i piątym secie Ning miał nie-
wiele do powiedzenia.

Patrick Franziska potwierdził 
swój kunszt. Panagiotis Gionis 
tylko w pierwszym secie nawią-
zał wyrównaną walkę z gwiazdą 
niemieckiego tenisa stołowego – 
10:12. Z czasem przewaga Franziski 
rosła i rywalizacja zakończyła się 

jego zwycięstwem 3:0. Starcie Da-
niela Góraka z Tiago Apolonią było 
niezwykle zacięte, walczyli o każ-
dą piłkę. W 3 z 4 setów wynik roz-
strzygał się na przewagi, jednak 
skuteczniejszy był Portugalczyk, 
który wygrał 3:1.

Kolejnym rywalem Bogorii bę-
dzie Hennebont. Mecz odbędzie 
się 4 listopada we Francji.

Bogoria Grodzisk Mazowiecki 
– FC Saarbrucken 0:3. Wyniki po-
jedynków: Ning – Baum 2:3 (9:11, 
11:5, 11:2, 7:11, 5:11); Gionis – Fran-
ziska 0:3 (10:12, 9:11, 6:11); Górak – 
Apolonia 1:3 (12:14, 10:12, 11:9, 10:12).

Natomiast najbliższy mecz w ra-
mach Superligi tenisiści stołowi 
Bogorii zagrają u siebie 6 listopada 
(niedziela). Rywalem będzie Kol-
ping Frac Jarosław. [JM]

P R U S Z K Ó W
Znicz Pruszków odniósł trzecie zwy-
cięstwo w sezonie. Bohaterem żół-
to-czerwonych został Przemysław 
Kita, który zdobył jedyną bramkę 
w wyjazdowym starciu z Górnikiem 
Zabrze. Piłkarze tej ostatniej dru-
żyny myślą o jak najszybszym po-
wrocie do ekstraklasy, pruszkowski 

zespół walczy o utrzymanie w I lidze. 
Tymczasem żółto-czerwoni grali zde-
cydowanie. Od 40. minuty mieli prze-
wagę jednego zawodnika. Z boiska 
wyleciał Bartosz Kopacz. Przed pod-
opiecznymi Dariusza Kubickiego 
otworzyła się droga do zwycięstwa. 
Ale w 66. minucie sędzia podyktował 

Kita wyjazdowym 
bohaterem Znicza

rzut karny dla Górnika. Do piłki pod-
szedł Angulo i... Misztal obronił 
strzał. To był znak, że Znicz musi grać 
o pełną pulę. Marzenia o zwycięstwie 
spełnił Kita, który w 81. minucie wy-
korzystał dogranie Jagiełły. Wygra-
na 1:0 cieszy. Po 15. kolejkach I ligi 
Znicz ma 12 punktów. [JM]  
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Grodziscy policjanci zatrzymali do 
kontroli pojazd. Podczas prowa-
dzenia czynności zwrócili uwagę 
na nerwowe zachowanie kierowcy. 
– Po przeszukaniu auta okazało się, że  
w jednym ze schowków ukryta by-
ła torebka z marihuaną. Narkotyki 
zostały zabezpieczone, a 26-latek 

zatrzymany – informuje asp. szt. Kata-
rzyna Zych, rzecznik prasowy Komen-
dy Powiatowej Policji w Grodzisku 
Mazowieckim. Podczas transportu 
do komendy mężczyzna próbował 
przekupić policjantów i to niejedno-
krotnie. Obiecywał, że za przysługę 
odwdzięczy się pieniędzmi. – Kiedy 

Chciał dać łapówkę, 
bo miał narkotyki

26-latek wyjął z portfela pieniądze, 
funkcjonariusze poinformowali go  
o popełnieniu kolejnego przestępstwa 
– podkreśla asp. szt. Zych. Zgroma-
dzone przez policjantów materiały 
pozwoliły na przedstawienie zarzu-
tów Jarosławowi W. Grozi mu do  
8 lat pozbawienia wolności.  [SD]  

Metoda „na 200 złotych”?
 Seweryn Dębiński 

R E G I O N
Temat wywołała 
internautka. W jednej 
z grup na portalu 
społecznościowym 
Facebook opisała 
całą sytuację. Osoby 
narodowości romskiej 
miały zapłacić banknotem 
200-złotowym za towar 
wart kilka złotych.  
Po chwili uciekli zabierając 
wydaną resztę.

P rzyszło do mnie do 
sklepu dwóch romów, 
chcieli zapłacić za pro-
dukt wart 12 zł bank-

notem 200 zł. Zaczęłam wydawać 
resztę, usłyszałam, że chcą w eu-
ro, mówię, że nie mam, po czym 
zwrócili pieniądze i oddałam 
im ich 200 zł (pisownia orygi-
nalna) – rozpoczyna swój wpis 
pani Anna.

Warto dodać, że rzecz mia-
ła miejsce w Ursusie. Co wyda-
rzyło się później? – Coś jeszcze 
mącili, odwracali uwagę, wszedł 
trzeci rom i w tej chwili widocz-
na dwójka się ulotniła. Trzeci 
tylko o coś zapytał i wyszedł. 
Ukradli z reszty 100 zł i znik-
nęli cholera wie gdzie, bo wszy-
scy rozeszli się w inną stronę 
– kontynuuje Anna.

Prawdopodobnie Romowie 
udali się w stronę stacji PKP 
w Ursusie. Pod postem rozgo-
rzała dyskusja na ten temat. 
Inni sprzedawcy twierdzili, że 

też spotkali się z taką sytuacją. 
– Dziś ich widziałam w Gro-
dzisku, w sklepie z zabawkami 
próbowali swoich metod – na-
pisała jedna z internautek. Ro-
mowie mieli być widziani też 
w Błoniu czy Piastowie. 

Postanowiliśmy bliżej przyj-
rzeć się sprawie. Skontaktowa-
liśmy się z pruszkowską policją. 

– Nie mieliśmy takiego zgłosze-
nia, nikt nas nie poinformował 
o takich sytuacjach – mówiła 
st. asp. Marzena Dąbrowska 
z Komendy Powiatowej Poli-
cji w Pruszkowie.

Niewiele więcej do powiedze-
nia mieli grodziscy policjanci. 
– Nie wpłynęło do nas ani jed-
no takie zawiadomienie. Zatem 

nie mogę potwierdzić, że ta-
kie zgłoszenia do nas docierają 
i że jest to znany problem. Je-
żeli sprzedawcy ostrzegają się 
nawzajem to być może do ta-
kich sytuacji dochodziło. Tego 
też nie możemy wykluczyć. Ale 
taki problem na terenie Gro-
dziska nie istnieje – stwier-
dziła asp. szt. Katarzyna Zych, 

rzecznik prasowy Komendy 
Powiatowej Policji w Grodzi-
sku Mazowieckim.

Czy to miejska legenda? 
Trudno powiedzieć, gdyż nie 
ma oficjalnego zawiadomienia 
w tej sprawie. Natomiast jeśli 
ktoś ucierpiał w wyniku takie-
go zdarzenia, powinien jak naj-
szybciej zgłosić to na policję. 

Pruszkowscy i grodziscy policjanci 
twierdzą, że nic nie wiedzą  
o takich sytuacjach

Reklama

Dokumenty aplikacyjne (CV) wraz z klauzulą o ochronie danych osobowych oraz nr  
referencyjnym w tytule wiadomości prosimy przesłać na adres: i.kaminska@dkpartner.pl

Więcej informacji można uzyskać pod numerem 601 430 453 lub 22 213 87 71 
 od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.

Zgodnie z obowiązującym prawem nie pobieramy żadnych opłat od kandydatów  
za udział w procesach rekrutacyjnych.

www.dkpartner.pl

Obowiązki:
•  Załadunek i rozładunek  

samochodów za pomocą wózka.
•    Dbałość o porządek w magazynie  

i na terenie przyległym.

Wymagania:
•  Doświadczenie w pracy  

na magazynie.
•    Dyspozycyjność.

•    Uprawnienia na wózki widłowe  
+ psychotechnika.

•    Aktualna książeczka sanepid.

Oferujemy:
•  Pracę w systemie III zmianowym.
•    Uczciwe zatrudnienie w oparciu  

o umowę o pracę tymczasową  
w etacie pełnym.

•    Miłą atmosferę w pracy.

Agencja Zatrudnienia DK Partner Sp. z o.o. (nr certyfikatu 7037)  
dla swojego Klienta poszukuje pracownika na stanowisko:

OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO
Miejsce pracy: Sokołów, Ołtarzew

R E G I O N
Przeciwnicy budowy 
linii 400kV nie ustają 
w walce. Podali datę 
kolejnego warszawskiego 
protestu. Ponownie będą 
maszerować ulicami 
Warszawy, aby dotrzeć 
przed siedzibę Prawa  
i Sprawiedliwości

P rzypomnijmy. Po wie-
lomiesięcznych pra-
cach strony społecznej 
i spółki Polskie Sieci 

Elektroenergetyczne ustalono, 
że wywołująca wiele emocji linia 
400 kV powinna powstać wzdłuż 
autostrady A2 i drogi krajowej 
nr 50. Przebieg linii choć nie był 

idealny, to omijał wiele gmin  
z naszego rejonu. Potwierdziła 
to analiza wielokryterialna. Za-
równo przedstawiciele PSE jak  
i ministerstwa energii podkreś- 
lali, że właśnie ten wariant (roz- 
ważano łącznie pięć tras przebie-
gu linii) zostanie zarekomendo-
wany. Na początku sierpnia 
inwestor dokonał gwałtownego 
zwrotu. – Budowana przez PSE 
S.A. linia przesyłowa relacji Ko-
zienice – Ołtarzew jest inwesty-
cją celu publicznego, konieczną 

dla wyprowadzenia mocy z no-
wo budowanego bloku w Elek-
trowni Kozienice i wzmocnienia 
bezpieczeństwa Krajowego Sys-
temu Elektroenergetycznego.  
Tymczasem w związku z prote-
stami społecznymi skuteczna re-
alizacja inwestycji w korytarzu, 
na który wskazała analiza wielo- 
kryterialna, nie jest możliwa  
– czytamy w oświadczeniu PSE.

PSE wróciła do poprzedniego 
wariantu przebiegu linii 400 kV.  
Mieszkańcy takich miejsco-
wości jak Tarczyn, Brwinów, 
Grójec, Żabia Wola, Jaktorów, 
Grodzisk Mazowiecki, Stromiec, 
Głowaczów, Promna, Jasie-
niec postanowili więc walczyć. 
Dwukrotnie protestowali już 

w stolicy, ale nie przyniosło to  
pożądanego efektu.

Nie składają jednak broni. Ko-
lejny protest w Warszawie zapla-
nowano na 8 listopada (wtorek). 
Rozpocznie się on o godz. 10 na 
Placu Trzech Krzyży, skąd ma-
nifestanci przejdą przed siedzi-
bę Prawa i Sprawiedliwości przy 
ul. Nowogrodzkiej.

Organizatorzy utworzyli na 
Facebooku wydarzenie, gdzie 
zawarte są informacje o najbliż-
szym proteście. [AS]

Kolejny wielki protest 
przeciwko 400kV
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Kolejny protest w Warszawie 
zaplanowano na 8 listopada.  
Z Placu Trzech Krzyży manifestanci 
przejdą przed siedzibę PiS  
przy ul. Nowogrodzkiej

P R U S Z K Ó W
Przed nami XIV Mazovia 
Karate Cup – Puchar 
Polski w Kumite 
Drużynowym. Impreza 
odbędzie się w hali MOS 
w Pruszkowie. Widzowie 
zobaczą ponad 100 walk.

Ostatnie sukcesy 
zawodników Ka- 
rate Klub Prusz- 
ków na mistrzo-

stwach świata spowodowa-
ły, że fani karate spragnieni 
są kolejnych walk. Przypo-
mnijmy: w Krakowie naj-
lepszą zawodniczką globu 
została Aleksandra Gorzka. 
Na podium stanęli też Damian 
Pawlik oraz Maciej Szcząchor. 
Już 12 listopada mieszkańcy 
Pruszkowa w hali MOS bę-
dą mogli podziwiać najlep- 
szych krajowych zawodników.

Mazovia Karate Cup ma 
prestiż. Od 2004 r. zawody są 
wpisane do kalendarza Pol-
skiego Związku Karate. Tur-
niej stał się stałym elementem 
krajobrazu pruszkowskiego 
sportu. – Zawody odbywają się 
cyklicznie, regulamin pozo-

staje bez zmian. Do 8 listopada 
zawodnicy mogą zgłaszać się 
do udziału w XIV edycji Ma-
zovia Karate Cup. Rywalizacja 
odbędzie się w kategoriach: 
senior + młodzieżowiec, ju-
nior oraz junior młodszy. 
Rozważana jest również or-
ganizacja zmagań kumite 
kobiet w drużynie. Czekamy 
na ostateczną decyzję – mó-
wi Aneta Różańska, dyrektor 
biura Karate Klub Pruszków.

Pruszkowski turniej jest na 
swój sposób wyjątkowy. Dzięki 
temu widzowie mogą spodzie-
wać się efektownych pojedyn-
ków. Aneta Różańska: – Wiele 
pojedynków kończonych jest 
technicznie, co sprawia, że ry-
walizacja jest widowiskowa. 
Należy spodziewać się ponad 
100 walk.

XIV Mazovia Karate Cup 
– Puchar Polski w Kumite 
Drużynowym odbędzie się 
12 listopada o godz. 10 w hali 
MOS przy ul. Gomulińskiego 
4 w Pruszkowie. Wstęp na za-
wody wolny. [JM]

Czas na karate

R E G I O N
Nadchodząca zima to 
najtrudniejszy okres dla 
osób nieposiadających 
własnego dachu nad głową. 
Nie zapominajmy o nich gdy 
temperatura zbliżona jest do 
zera lub niższa. Alarmujmy 
policję i straż miejską. 

K iedy słupki na termo-
metrach zmierzają ku 
ujemnym tempera-
turom, a za oknami 

panują niekorzystne warunki 
pogodowe wtedy bezdomnych 
czeka ciężki los. Często dochodzi 
do odmrożeń kończyn, a w naj-
gorszych przypadkach do śmier-
ci. I choć temperatury nadal są 
dodatnie, to bezdomni już mo-
gą potrzebować pomocy.

Aby zapobiec tragicznym sy-
tuacjom wystarczy przywiązywać 
większą uwagę do tego co nas ota-
cza. Posiadając informację o osobach 
narażonych na wyziębienie orga-
nizmu oraz takich, które potrze-
bują pomocy wystarczy niewiele, 
a właściwie jeden telefon do policji 
lub straży miejskiej. W kilka chwil 
możemy zrobić więcej niż nam się  
wydaje, bo uratować komuś życie.

Każdego roku służby i ośrod-
ki pomocy zapobiegają bezdom-
ności. Strażnicy miejscy oraz 
policjanci przez cały rok przy-
gotowują się do jesienno-zimo-
wych działań zbierając informacje 
o terenach gdzie mogą przebywać 
osoby potrzebujące natychmia-
stowego ratunku. Ponadto każ-
da informacja przekazana przez 
mieszkańców gmin jest skrupulat-

nie sprawdzana, a sami funkcjo-
nariusze straży miejskiej apelują: 
„Nie bądź obojętny, zadzwoń do 
straży miejskiej. Jeden telefon mo-
że uratować ludzkie życie”. Warto 

Nie zapominajmy o bezdomnych

mieć świadomość o istnieniu nu-
meru alarmowego: 112!

Ale nie tylko bezdomni są na-
rażeni na wychłodzenie organi-
zmu. Także osoby starsze, często 
samotne, które z różnych przy-
czyn nie radzą sobie z codziennymi 
czynnościami, w tym np. z napale-
niem w piecu. – Jeśli znamy kogoś 
starszego, żyjącego samotnie nie 
wstydźmy się sprawdzić i zapy-

tać czy potrzebuje naszej pomo-
cy. Należy pamiętać, że są ośrodki 
i placówki, w których taka osoba 
otrzyma opiekę i będzie bezpiecz-
na – apelują policjanci. [SD]
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Strażnicy miejscy oraz policjanci 
zbierają informacje o terenach gdzie 
mogą przebywać osoby potrzebujące 
natychmiastowego ratunku 

Turniej odbędzie 
się 12 listopada 
o godz. 10 w hali 
MOS przy ulicy 
Gomulińskiego 4
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41-letni mężczyzna wsiadł za kie-
rownicę auta na „podwójnym ga-
zie”. Jazdę zakończył na ogrodzeniu 
jednej z posesji. Policjanci z grodzi-
skiej komendy otrzymali informację 
o rozbitym samochodzie na terenie 
gminy Jaktorów. Z relacji zgłasza-
jącego wynikało, że auto wpadło 

do rowu i uderzyło w ogrodzenie. 
Patrol szybko dotarł na miejsce. 
W trakcie rozmowy ze zgłaszającym 
okazało się, że kierowca rozbitego 
pojazdu może być pod wpływem 
alkoholu. Podejrzenia się potwier-
dziły. 41-letni kierowca hondy miał 
1,5 promila alkoholu w organizmie. 

Pijany jazdę autem 
zakończył na ogrodzeniu

Choć kolizja wyglądała na poważ-
ną, to prowadzącemu auto nic się 
nie stało. Piotr W. trafi ł do celi. Po 
wytrzeźwieniu miał usłyszeć zarzut 
kierowania samochodem w stanie 
nietrzeźwości. Odpowie też za 
spowodowanie kolizji i uszkodze-
nie ogrodzenia. [AS]  

     

INFORMATOR KULTURALNY
GRODZISK MAZ.

Zagra Cree
Sebastian Riedel i zespół Cree 
wystąpią w grodziskim Centrum 
Kultury. Zespół tworzy muzykę 
rockową inspirowaną stylem 
lat 60. i 70. ubiegłego stulecia. 
Cree ma na swoim koncie sześć 
krążków. Ostatni ,,Heartbre-
aker" został wydany w listopa-
dzie 2015 r. Bilety: 40 zł
Start: 7 listopada, godz. 19.30
Miejsce: Centrum Kultury

KOMORÓW

Julia jest w Australii
Gminna Biblioteka Publiczna 
w Komorowie zaprasza na spo-
tkanie autorskie z Julią Raczko, 
autorką dwóch książek oraz blo-
ga WhereIsJuli.com, dziennikarką 
i podróżniczką. Dowiemy się jak 
to się stało, że znalazła się 
w Australii. Raczko opowie o życiu 
i podróżach w krainie kangurów.
Start: 9 listopada, godz. 18.00
Miejsce: Gminna Biblioteka Publiczna 
w Komorowie

MICHAŁOWICE

Rodzinne planszówki
Zarząd Osiedla Michałowice 
zaprasza dzieci, rodziców, 
babcie i dziadków na warsztaty 
gier planszowych. Oprócz do-
brze znanych gier jak domino, 

warcaby czy grzybobranie, 
nie zabraknie również nowości. 
Rodzinna atmosfera i świetna 
zabawa gwarantowane! A to nie 
koniec. Na każdego uczestnika 
będą czekać upominki.
Start: 5 listopada, godz. 11.00.
Miejsce: Szkoła Podstawowa 
w Michałowicach

Dobrosąsiedzkie spotkanie
Stanisław Jerzy Szałapak autor 
książki „Jedzie, jedzie straż...”
oraz druh Jerzy Matrzak 
strażak weteran będą gośćmi 
dobrosąsiedzkiego spotkania 
w Bibliotece Publicznej 
w Michałowicach.
Start: 9 listopada, godz. 18.00
Miejsce: Gminna Biblioteka Publiczna

PIASTÓW

Turniej szachowy
Lubisz rywalizować? Uważasz 
się za szachowego mistrza? 
Jeśli tak to weź udział 
w turnieju szachowym 
organizowanym z okazji 
Święta Niepodległości. Na 
najlepszych czekają nagrody!
Start: 6 listopada, godz. 9.30 (zapisy)
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 4

PODKOWA LEŚNA

Herbertiada I
Zbigniew Herbert i jego twór-
czość – to temat Herbertiady 
organizowanej w Muzeum 
w Stawisku. Pierwszy dzień 
upłynie pod hasłem wykładów 
i prelekcji dotyczących 
nie tylko samego Herberta, ale 
i jego inspiracji. Całość uzupeł-
ni wernisaż Moniki Osieckiej 
„Fragmenty lustra”.
Start: 5 listopada, godz. 17.00
Miejsce: Muzeum Anny i Jarosława 
Iwaszkiewiczów

Herbertiada II
Muzeum Anny i Jarosława 
Iwaszkiewiczów zaprasza na 
spotkanie z dr. hab. Rafałem 
Żebrowskim biografem Zbignie-
wa Herberta. Wieczór uzupełni 
recital Domini Świątek „Siódmy 
Anioł” do wierszy Herberta.
Start: 6 listopada, godz, 17.00
Miejsce: Muzeum Anny i Jarosława 
Iwaszkiewiczów

PRUSZKÓW

„Śpieszmy się 
kochać ludzi...”
Spektakl poetycko-muzyczny 
w wykonaniu Grupy Teatral-
nej Maska z tekstami księży: 
Franciszka Dyżewskiego, 
Jana Twardowskiego, Romana 
Indrzejczyka, którzy wpisali 
się w historię Parafi i Niepoka-

Reklama

lanego Poczęcia NMP na Żbiko-
wie oraz innych pruszkowskich 
parafi i.
Start: 6 listopada, godz. 12.30
Miejsce: Ośrodek Kultury 
Chrześcijańskiej, Żbików

RASZYN

„Krecik i spodenki”
Centrum Kultury Raszyn 
zaprasza małych mieszkań-
ców na spektakl w wykonaniu 
Teatru Domowego Chemia. 
Przedstawienie „Krecik 
i spodenki” powstało 
z inspiracji bajką „Jak to ze 
lnem było” oraz znanym 
wszystkim „Krecikiem”.
Start: 6 listopada, godz. 13.00 
Miejsce: Centrum Kultury Raszyn

„Tajemnica Filomeny” 
Przed nami kolejny pokaz 
w ramach cyklu „Qulturalne 
Kino CKR”. Tym razem na ekra-
nie zobaczymy francusko-
-amerykańsko-brytyjski 
dramat w reżyserii Stephena 
Frearsa pt. „Tajemnice 
Filomeny”. Wstęp wolny.
Start: 8 listopada, godz. 18.30
Miejsce: Centrum Kultury Raszyn

Ż Ó Ł W I N
Rozbudowa strażnicy 
Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Żółwinie 
niebawem będzie 
zakończona. Jak obecnie 
postępują prace?

R oboty ruszyły w kwiet-
niu. Najpierw sta-
ry garaż zrównano 
z ziemią, później 

przeprowadzono wykopy pod 
fundamenty. Można stwier-
dzić, że ściany rosły w oczach. 
Powstała nowa hala garażowa 
o powierzchni 192 mkw., która 
pomieści trzy wozy bojowe. Wy-
budowano również łącznik do 
starej części budynku, w którym 
znalazły miejsce pomieszczenia 
socjalne, gospodarcze, kotłow-
nia, czy łazienki. Warto dodać, 
że jednostka może normalnie 
funkcjonować w trakcie prac.

Cała rozbudowa zakończy się 
za około miesiąc. – Wykonaw-
ca kładzie kostkę, płytki, koń-
czy ocieplenie. W zasadzie są 
to takie ostatnie już roboty, ale 

potrwają jeszcze przez około 
miesiąc. Wszystko uzupełnia-
ne jest na bieżąco i na szczęście 
prace postępują bez kłopotów
– mówi Jarosław Prusak, naczel-
nik OSP Żółwin.

Postępowanie przetargowe 
w sprawie rozbudowy strażni-
cy zostało ogłoszone w lutym 
tego roku. Złożono aż 10 ofert. 
Najlepszą zaproponowała fi rma 
Kartel S.A., która za rozbudowę 
strażnicy zgarnie ponad 1,1 mln. 
Również teren wokół OSP zmieni 
się nie do poznania. Przewidzia-
no podjazd dla wozów bojowych, 
parking na 16 samochodów oso-
bowych, a także chodniki.

Ale to nie koniec niespo-
dzianek dla strażaków z Żół-
wina. Również w tym roku 
otrzymali nowoczesny wóz bo-
jowy Scania P360 z napędem 
na cztery koła. Posiada takie 
wyposażenie jak: autopom-
py, zbiorniki na wodę i środ-
ki pianotwórcze, wyciągarkę, 
drabiny, maszt oświetleniowy 
i inne. Koszt wozu wyniósł po-
nad 900 tys. zł. [SD]

Siedziba OSP 
niebawem gotowa

R A S Z Y N
Kwestie formalne 
załatwione, pozostało zająć 
się już tylko rozbudową 
szkoły w Ładach. Włodarze 
gminy Raszyn podpisali 
umowę z wykonawcą prac. 

W postępowaniu 
przetargowym 
do urzędu wpły-
nęło sześć ofert. 

Najniższa opiewała na kwo-
tę ponad 26 mln zł, lecz gmi-
na przygotowała tylko 22 mln 
zł. Nie okazało się to przeszko-
dą. – Bardzo często dochodzi do 
sytuacji, w której oferty prze-
kraczają kwotę przeznaczoną 
na wykonanie zadania. Do mo-
mentu rozstrzygnięcia przetar-
gu można dokonać przesunięć 
środków. Czas związania ofer-
tą jest stosunkowo długi, więc 
gmina może wykorzystać go 
na znalezienie brakującej 
kwoty – mówi Andrzej Zaręba,
wójt Raszyna.

Wszystko poszło sprawnie. 
Gmina dorzuciła brakującą 
kwotę i podpisała umowę z wy-
konawcą zadania. Nie pozostaje 
nic innego, jak rozpocząć prace 

budowlane. – Umowa została 
podpisana. Obyło się bez kom-
plikacji. Żadna z fi rm nie złożyła 
wniosku do Krajowej Izby Odwo-
ławczej, co mogłoby skompliko-
wać całą procedurę. Zdarza się, że 
postępowanie trzeba unieważnić, 

jednak w tym przypadku wszyst-
ko odbyło się sprawnie. W środę 
nastąpi wprowadzenie na teren 
budowy – przedstawia Zaręba. 

Inwestycja podzielono na kilka 
etapów. Wśród nich są m.in. prze-
budowa starej części placówki, 

Umowa jest, czas na rozbudowę szkoły

budowa nowej hali sportowej 
oraz nowej części szkoły z łącz-
nikami. Prace powinny zakoń-
czyć się w lipcu 2018 roku.

Warto przypomnieć, że spra-
wa rozbudowy szkoły w Ładach 
skomplikowała się na etapie pro-

jektowym. Dopiero trzecia fi rma 
wykonała zadanie. Później gmi-
na czekała na nowelizację usta-
wy o zamówieniach publicznych, 
przez co opóźnił się termin ogło-
szenia przetargu. Było to podykto-
wane obawą o utratę dotacji. [JM]

Prace przy budowie szkoły powinny 
zakończyć się w lipcu 2018 roku
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R E G I O N
W Ursusie pojawi się plac 
zabaw dla dorosłych. 
Ma być gotowy 5 grudnia. 

Plac ten będzie położony przy 
ulicy Rakuszanki. – To nowość 
w Warszawie, mam nadzieję, 
że spotka się z entuzjazmem 
mieszkańców – mówi Urszula 
Kierzkowska, burmistrz dziel-
nicy Ursus.

Plac zabaw dla dorosłych 
zostanie wyposażony w huś-
tawkę wieloosobową, duże 
krzesło z kółkami gimnastycz-
nymi oraz zjazdem strażackim, 
siedzisko – palenisko z dwo-
ma huśtawkami wahadło-
wymi, komodę z szufl adami 
oraz zjeżdżalnią, wieloosobo-
wą huśtawkę wagową, zjazd 
linowy. Tuż obok powstanie 
Fitness Park z elementami 
siłowni plenerowej. [AS]

Plac zabaw 
dla dorosłych
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Zarząd Województwa Mazowieckiego,
na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, z późn. 
zm.) zawiadamia, że od dnia 18.11.2016 r. w siedzibie Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie 
przy ul. Jagiellońskiej 26 oraz na stronie internetowej www.ma-
zovia.pl,  zostanie wywieszona informacja o przeznaczeniu do 
sprzedaży części nieruchomości niezabudowanej położonej przy 
ul. Mariańskiej w Pruszkowie.

OGłoszenie
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Obwodnica Moszny
Gmina Brwinów ma 
bardzo duże szanse 
na dofinansowanie 
z „Programu rozwoju 
gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej 
na lata 2016 – 2019”. 
Znalazła się na 21. miejscu 
we wstępnym rankingu.

G mina Brwinów ubiega się 
o dofi nansowanie w wyso-
kości 1.360.971 zł, tj. 50% 
kosztów budowy w 2017 r.

obwodnicy wsi Moszna. Według 
wstępnej listy dofi nansowanie mia-
łoby otrzymać 27 gmin. Ostateczna 
lista rankingowa będzie ogłoszo-
na do 30 listopada. Do 31 grudnia 

2016 r. Wojewoda Mazowiecki ogło-
si listę wniosków zakwalifi kowanych 
do dofi nansowania. 

Budowa obwodnicy Moszny pozwoli 
na wyprowadzenie samochodów cię-
żarowych z zabudowań tej wsi oraz 
z drogi Moszna-Domaniew, a także 
z samego Domaniewa w kierunku wę-
zła autostrady A2. (PR)

Wspomnienie 
o Wacławie 
Kowalskim

D obiegł końca Rok 
Wacława Kowal-
skiego w gminie 
Brwinów, ale pa-

mięć o nim będzie trwała na-
dal we wspomnieniach, fi lmach, 
publikacjach oraz na muralu, 
który stał się punktem charak-
terystycznym w centrum miasta.

Gmina Brwinów wydała 
okolicznościową broszurkę 
pt. „Swojak. Słynny aktor, 
mieszkaniec Brwinowa”. Moż-
na ją dostać w Biurze Obsługi 
Interesanta przy ul. Gro-
dziskiej 12 (pok. 007) oraz 
w Gminnym Ośrodku Kultury 
(ul. Wilsona 2). (PR)

OGłoszenie
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1)  części terenów położonych we wsi Falenty w Gminie Raszyn – rejon ul. Poniatowskiego,
2)  części terenów położonych we wsi Dawidy Bankowe w Gminie Raszyn – rejon ul. Długiej,
3)  części terenów położonych we wsi Dawidy Bankowe w Gminie Raszyn – rejon ul. Sta-
rzyńskiego i ul. Kwiatów Polnych,
4)  części terenów położonych we wsi Wypędy w Gminie Raszyn - Obszar III

1) Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz uchwały Nr VIII/67/15 Rady Gminy 
Raszyn z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Falenty w Gminie Raszyn – rejon 
ul. Poniatowskiego, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Falenty  
w Gminie Raszyn – rejon ul. Poniatowskiego, obejmujący obszar planu w obrębie Falenty  
w Gminie Raszyn, którego granice wyznaczają:

1) od północy - północna granica administracyjna obrębu Falenty; 
2) od wschodu - wschodnie granice działek nr ew.: 35/3, 115, 215, 218, 35/4, 220, 221, 211, 
212, 214; 
3) od południa - oś istniejącej ul. Leszczynowej, a następnie zachodnia i południowa granica 
administracyjna obrębu Falenty; 
4) od zachodu - zachodnia granica administracyjna obrębu Falenty.

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 14 listopada do 16 grudnia  
2016 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a,  
II piętro (tablica ogłoszeń obok pokoju 219), w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie 
się w  dniu 28 listopada 2016 r. o godz. 15.00, w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 
2a, pok. 102. 

2) Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz uchwały Nr VIII/65/15 Rady Gmi-
ny Raszyn z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Dawidy Bankowe w Gminie  
Raszyn – rejon ul. Długiej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Da-
widy Bankowe w Gminie Raszyn – rejon ul. Długiej, obejmujący obszar planu w obrębie 
Dawidy Bankowe w Gminie Raszyn, którego granice wyznaczają:
1) od północy - północna granica działki nr ew. 45/34;
2) od wschodu - wschodnie granice działek nr ew.: 45/34 i 45/35, dalej oś istniejącej ul. Długiej, 
a następnie wschodnie granice działek nr ew.: 58/2, 58/26, 58/32, 58/33, 58/34, 58/48, 58/49, 
58/50, 58/66, 58/68, 58/57 i 58/56;
3) od południa - południowa granic działek nr ew.: 58/56, 58/55, 58/54, 58/53, dalej w kie-
runku południowym wschodnia granica działki nr ew. 58/25, a następnie południowe granice 
działek nr ew.: 58/25, 58/24, 58/23, 58/22 i 58/19;
4) od zachodu – zachodnie granice działek nr ew.: 58/19, 58/18, 58/17, 58/2, dalej w oś istnie-
jącej ul. Długiej, a następnie zachodnie granice działek nr ew.: 45/35 i 45/34.

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 14 listopada do 16 grudnia 
2016 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, 
II piętro (tablica ogłoszeń obok pokoju 219), w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie 
się w  dniu 28 listopada 2016 r. o godz. 17.00, w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 
2a, pok. 102. 

3) Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz uchwały Nr XXII/210/16 Rady Gminy 
Raszyn z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Dawidy Bankowe w Gminie – rejon 
ul. Starzyńskiego i ul. Kwiatów Polnych, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położo-
nych we wsi Dawidy Bankowe w Gminie Raszyn – rejon ul. Starzyńskiego i ul. Kwiatów 
Polnych, obejmujący obszar planu w obrębie Dawidy Bankowe w Gminie Raszyn, którego 
granice wyznaczają:
1) od północy - północna granica działki nr ew. 77; 
2) od wschodu - wschodnia granica działki nr ew. 77; 
3) od południa - południowa granica działki nr ew. 77;
4) od zachodu - zachodnia granica działki nr ew. 77 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 14 listopada do 16 grudnia  
2016 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a,  
II piętro (tablica ogłoszeń obok pokoju 219), w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami 
odbędzie się w  dniu 5 grudnia 2016 r. o godz. 15.00, w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn,  
ul. Szkolna 2a, pok. 102. 

4) Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz uchwały Nr XXII/211/16 Rady 
Gminy Raszyn z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Wypędy w Gminie 
– obszar III, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Wypędy 
w Gminie Raszyn – obszar III, obejmujący obszar planu w obrębie Wypędy w Gminie 
Raszyn, którego granice wyznaczają:
1) od północy – od osi istniejącej ul. Zdrojowej, północne granice działek nr ew.: 83/1, 83/3, 
83/4, 88/10 i 88/8;
2) od wschodu – wschodnie granice działek nr ew.: 88/8, 155/7 i 155/6 do osi istniejącej  
ul. Sokołowskiej;
3) od południa – oś istniejącej ul. Sokołowskiej;
4) od zachodu – oś istniejącej ul. Zdrojowej

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 14 listopada do 16 grudnia  
2016 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a,  
II piętro (tablica ogłoszeń obok pokoju 219), w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie 
się w  dniu 5 grudnia 2016 r. o godz. 16.00, w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 
2a, pok. 102. 

- - -

Projekty planów oraz prognozy udostępnione zostaną również na stronie internetowej Gminy www.
bip.raszyn.pl – Prawo lokalne – Plany zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Raszyn – 
Projekty planów.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowym, może 
wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Raszyn z podaniem imienia  
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 grudnia 2016 r. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do ww. projektów planów jest Wójt 
Gminy Raszyn.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 2-5, w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 
2 i 3 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 (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) ww. projekty miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko poddaje się 
postępowaniu w sprawie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko, zapewniając 
możliwość udziału społeczeństwa w tych postępowaniach w okresie wyłożenia do publicz-
nego wglądu. 
W związku z powyższym, Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędnymi dokumen-
tacjami spraw oraz wnosić uwagi i wnioski. Uwagi i wnioski w sprawie strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko można składać do Wójta Gminy Raszyn w formie pisemnej 
w Kancelarii Urzędu Gminy Raszyn lub pocztą na adres 05-090 Raszyn ul. Szkolna 2a; 
ustnie do protokołu w Referacie Urbanistyki i Planowania Przestrzennego (pokój 219) 
oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich 
bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres: urbanistyka@raszyn.pl., w nieprzekra-
czalnym terminie do dnia 30 grudnia 2016 r. Uwagi i wnioski powinny zawierać imię, 
nazwisko i adres Wnioskodawcy oraz oznaczenie nieruchomości. 
Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. uwagi lub wnioski złożone po upływie 
ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków w sprawie strategicznych ocen od-
działywania na środowisko jest Wójt Gminy Raszyn. 

Z up.  Wójta Gminy
  Zastępca Wójta  

mgr Michał Kucharski 

Raszyn, dnia 4 listopada 2016 r.

OGŁOSZENIE   
Wójta Gminy Raszyn  

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

O G Ł O S Z E N I E



OgłoszeniaZamów: 22 758 77 88
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 ► 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.

Elektryków do pracy przy nowych 
autach 501 083 999

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

 ► Firma energetyczna, okolice Grodziska 
Mazowieckiego zatrudni kierowcę 
pracującego z doświadczeniem. Prawo 
jazdy kat. C+E. Umowa o pracę, Praca 
od poniedziałku do piątku, atrakcyjne 
wynagrodzenie. tel: 668449399 

 ► Magazynier z orzeczeniem Nadarzyn 
tel. 22 6465965 

 ► 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 

Nieruchomości – sprzedam

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

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

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

Nieruchomości – do wynajęcia

 ► 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 

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

 ► Domofony, videodomofony 603 375 875 

 ► Malowanie, remonty, glazura
518 970 605 

Dam pracę

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

 ► Hydraulik, 535 872 455 

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

 ► 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 

Niepubliczne  
Przedszkole Montessori

ul. Bolesława Prusa 16, 
05-800 Pruszków

Tel. 22 728 50 50, 608 783 589

ZaPrasZaMy do PrZedsZkola 
Montessori w PrusZkowie

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

www.przedszkole-montessori.com

 797 705 105
-  

wystarczy
dowód osobisty

-  
gotówka
w jeden dzień

Pożyczka
 ekspresowa

P o ż y c z k i   e k s p r e s o w e

Nawet
do 6000zł

Sprawdź nas!
Koszt połączenia wg taryfy operatora.

797 705 110

AKCJA JESIEŃ  
NAJWIĘKSZY WYBÓR CEBUL  

KWIATOWYCH ORAZ  
AKCESORIÓW DO PRODUKCJI  

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

www.hurtownia-ogrodnicza.pl

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

 ► PRACA W OCHRONIE DLA RENCISTY 
W Pruszkowie 600 009 700 

 ► Pracownik działu kontroli towaru, 
umowa o prace, stawka 11zł netto. 
693-021-944

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

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

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

 ► 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 

Wójt Gminy Nadarzyn  
zawiadamia, 

że na stronach interneto-
wych urzędu oraz urzędo-
wych tablicach ogłoszeń 
został zamieszczony wykaz 
nieruchomości przeznaczo-
nych do sprzedaży. 

SPRZEDAM 
DZIAŁKĘ 

BUDOWLANĄ
KOMORÓW GMINA 

MICHAŁOWICE  
ul. STARA DROGA  

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

TEL. 694 545 840
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