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 EWelina Latosek 

P R U S Z K Ó W
Sąd rejonowy odrzucił 
decyzję o umorzeniu 
postępowania w sprawie 
wypadku, w którym 
półtora roku temu 
ciężko ranna została 
Magda, mieszkanka 
Pruszkowa.

O potrąceniu kobiety 
na przejściu dla pie-
szych na skrzyżo-
waniu ul. Kościuszki 

i al. Wojska Polskiego w Prusz-
kowie informowaliśmy na ła-
mach „Gazety WPR” i WPR24.pl 
w marcu 2015 r. Do wypadku do-
szło późnym wieczorem. Magdę 
na „pasach” przepuścił jeden 
z kierowców, który zatrzymał się 
przed przejściem. Na dwupasmo-
wej drodze nie zrobił tego drugi, 
siedzący za kierownicą Subaru.

Mimo tych okoliczności Komen-
da Powiatowa Policji w Pruszko-
wie w lutym tego roku umorzyła 
dochodzenie, nie dopatrując się 
w zachowaniu kierowcy „zna-
mion czynu zabronionego”. Co 
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Sąd Rejonowy w Pruszkowie odrzucił decyzję 
o umorzeniu postępowania

czYtAJ WiĘceJ nA str. 4

Prokurator zbada wypadek Magdy
więcej, w uzasadnieniu wskaza-
no, że „bezpośrednią przyczyną 
zaistnienia wypadku było niewła-
ściwe zachowanie pieszej”. 

 Decyzja ta oburzyła rodzinę 
i przyjaciół kobiety. Szczególnie, 
że to nie pierwszy raz, kiedy po-
jawiły się zastrzeżenia do pracy 
pruszkowskich funkcjonariuszy. 
Przypomnijmy. Po tym jak Mag-
dę w ciężkim stanie zabrano do 
szpitala, policjanci nie dopełnili 
obowiązku powiadomienia jej bli-
skich o tym, co się stało. W mię-
dzyczasie przyjęli zgłoszenie o jej 
zaginięciu, bo zdezorientowana 

rodzina rozpoczęła poszukiwa-
nia kobiety. Dopiero po dwóch 
dobach od wypadku munduro-
wi zorientowali się, że chodzi 
o poszkodowaną w wypadku. 

O to i umorzenie śledztwa 
pozostał żal, ale jest i nadzie-
ja. 15 listopada Sąd Rejonowy 
w Pruszkowie zdecydował o od-
rzuceniu postanowienia Komen-
dy Powiatowej Policji i skierował 
sprawę do prokuratury. Śledczy 
jeszcze raz przeanalizują mate-
riał dowodowy.



– Nadal nie wiemy czy będziemy mieli pieniądze z dotacji, ale będziemy 
się o nie starać. O środki możemy ubiegać się m.in. w Ministerstwie 
Sportu. Liczymy na to, że uda nam się zdobyć ok. 10 mln zł. 
Grzegorz Benedykciński, burmistrz Grodziska Mazowieckiego, o budowie Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej 
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G R O D Z I S K  M A Z .
Obiekt przy ulicy 
Sienkiewicza jest 
praktycznie gotowy. Wiemy 
już kiedy grodziszczanie 
będą mogli zrobić zakupy 
w Galerii Grodova.

B udowa grodziskiej ga-
lerii handlowej ruszy-
ła w grudniu ubiegłego 
roku. Prace w budyn-

ku są na ostatniej prostej. Koń-
cowe szlify przed przyjęciem 
pierwszych klientów prowadzo-
ne są już w lokalach najemców. 
Poznaliśmy planowany termin
otwarcia obiektu. 

– Bardzo cieszy nas ogrom-
ne zainteresowanie najemców 
Galerią Grodovą, dzięki czemu 
mogliśmy zgromadzić w cen-
trum lubiane i doskonale zna-
ne na naszym rynku marki 
– mówi Dorota Beltrani, dyrek-
tor ds. komercjalizacji w Napol-
lo. – Galeria Grodova to szeroka 
oferta dobrana pod kątem zróż-
nicowanych potrzeb klientów, od 

zakupów codziennych, spożyw-
czych, poprzez modę, sport, pro-
dukty z kategorii zdrowie i uroda, 
jak i specjalistyczne. Planujemy, że 

klienci będą mogli zrobić zakupy 
w centrum już 1 grudnia – dodaje.

Wśród najemców grodziskiej 
galerii znajdują się m.in. Sto-
krotka, Cosmedica, Rossmann, 

RTV EURO AGD, Martes Sport, 
Smyk, TXM, 50 Style, Diverse, 
Medicine. W centrum dostęp-
ne będą również usługi, w tym 

m.in. salon fryzjersko – kosme-
tyczny Lok&Roll, biuro podróży, 
Optyk Tondryk, kantor, salonik 
Kolportera, salon Play oraz ofer-
ta gastronomiczna. [AS] 
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Na zakupy do Galerii Grodova
Reklama

Otwarcie centrum planowane jest na 1 grudnia

– Galeria Grodova to szeroka oferta 
– mówi Dorota Beltrani z Napollo
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95– tyle lat działa pruszkowska placówka pod obecną nazwą Zespół Szkół Ogólnokształ-
cących i Sportowych.  Ze szkołą przy ulicy Gomulińskiego związanych jest wielu wy-

bitnych sportowców, także medalistów igrzysk olimpijskich. Uroczyste obchody jubileuszu 
odbędą się 3 grudnia. 95P i ą t e k ,  2  W R Z E Ś N I A  2 0 1 6
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ReklamaBudowa Nowej Stacji ruszy niedługo?

 Anna Sołtysiak 

P R U S Z K Ó W 
Mieszkańcy Pruszkowa  
z niecierpliwością czekają 
na rozpoczęcie budowy 
pierwszego centrum 
handlowego w tym mieście. 
Termin startu prac przy 
budowie Nowej Stacji jest 
stale przesuwany. 

B udowa Nowej Stacji 
przy ul. Sienkiewicza 
miała ruszyć jesie-
nią bieżącego roku 

jednak na terenie inwestycji 
praktycznie nic się nie dzieje. 
– Czy mogą państwo zorien-
tować się u źródła co się dzieje  
z planami budowy CH Nowa Sta- 
cja w Pruszkowie. Ostatnie info 
było takie, że budowa rozpocz-
nie się wczesną jesienią, a jak na 
razie ograniczyli się do zagro-
dzenia działki i wycięcia drzew 
– takiego maila otrzymaliśmy od 
jednego z czytelników.

widzów będzie siedem sal kino-
wych wyposażonych w projektory 
3D. Multikino będzie wizytów-
ką rozbudowanej strefy rozryw-
kowo-rekreacyjnej Nowej Stacji, 
która zajmie łączną powierzchnię 
niemal 3500 mkw. Kino i wspo-
mniana strefa do rozrywki i re-
kreacji to nie wszystko. Wiadomo 
już, że w Nowej Stacji znajdzie-
my sklep H&M, Carrefour, biu-
ra podróży Itaka i Rainbow oraz 
Super-Pharm. – Nadal prowa-
dzimy rozmowy z najemcami. 
Finalizujemy ustalenia z firma-
mi z branży modowej, rozrywko-
wej, sportowej oraz szkołą tańca. 
Niebawem będziemy informo-
wać o firmach z którymi nawią-
zaliśmy współpracę – zaznacza 
Maciej Krzewiński.

Nieoficjalnie udało nam się 
ustalić, że Nowa Stacja zacznie 
funkcjonować nieco wcześniej 
niż informuje inwestor. Wie-
le wskazuje na to, że pierwsze 
zakupy w centrum zrobimy we 
wrześniu 2018 r.  

Z pytaniem o termin startu 
prac na placu przy ul. Sienkiewi-
cza zwróciliśmy się do inwestora. 
– Mamy nadzieję, że budowę uda 

nam się rozpocząć jeszcze w tym 
roku. Przynajmniej jeśli chodzi 
o prace przygotowawcze. Co do 
pierwotnych założeń związanych 

z zakończeniem inwestycji koniec 
2018 roku nadal jest realną datą  
– powiedział nam Maciej Krze-
wiński, CEO ECC Real Estate.

W Nowej Stacji znajdziemy wy-
czekiwane przez mieszkańców 
Pruszkowa kino, które obsłuży 
sieć Multikino. Do dyspozycji 

Sprawa inwestycji przy ulicy Sienkiewicza w Pruszkowie
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ul. Główna 104, 05-806 Granica
e-mail: amedica@amedica.eu

22 724 48 28
Pon. – pt. 8.00-18.00

www.amedica.eu

ZDJĘCIA RTG  
KOMERCYJNIE I W RAMACH KONTRAKTU Z NFZ

LEKARZE RODZINNI, PEDIATRZY, USG, OKULISTA,  
BADANIA LABORATORYJNE, GINEKOLOG, ENDOKRYNOLOG,  

NEUROLOG I INNI SPECJALIŚCI

KROPLÓWKI  
WITAMINOWE

PRZYCHODNIA

Reklama

W Nowej Stacji znajdziemy 
wyczekiwane przez mieszkańców 
Pruszkowa kino
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Będzie można poznać założenia pro-
jektowe dotyczące budowy nowego 
wiaduktu tuż obok przeprawy znaj-
dującej się w ciągu ul. Poznańskiej. 
– Na jego przebudowę potrzebna 
będzie kwota ok. 30 mln zł. Nim 
jednak jakiekolwiek prace zostaną 
przeprowadzone, konieczne będzie 

wykonanie projektów budowlanych 
– podkreśla Monika Burdon, rzecznik 
prasowy MZDW. Wiadomo już, że 
wiadukt będzie miał po jednym pasie 
ruchu w każdym kierunku. Ruch ma 
usprawnić łącznica pozwalająca kie-
rowcom jadącym od autostrady A2 
na bezpośredni wjazd w al. Wojska  

Chcą poznać 
zdanie mieszkańców

Polskiego. Projekt jest w trakcie przy-
gotowania. MZDW chce, żeby na jego 
temat wypowiedzieli się też mieszkań-
cy. 18 listopada o godz. 17 w Muzeum 
Starożytnego Hutnictwa Mazo- 
wieckiego odbędzie się spotkanie na 
którym będzie można zapoznać się  
z założeniami projektu. [AS]  

Powrót Magdy do sprawności kosztuje  
nie tylko wiele wysiłku, ale również  
pieniędzy. Renta nie pokrywa  
wszystkich związanych z tym wydatków 

sądem. – Kierowca Subaru do-
jechał do przejścia dla pieszych 
przed którym stał już samochód 
marki Audi. W takiej sytuacji pro-
wadzący Subaru musiał uznać na 
zasadzie doświadczenia życiowe-

go, iż samochód zatrzymał się 
w tym celu, aby przepuścić piesze-
go. Oczywistym jest, iż powinien 
zakładać, że ktoś może przecho-
dzić tym przejściem – zaznacza. 

W pisemnym uzasadnieniu 
postanowienia o umorzeniu do-
chodzenia nie ma jednak słowa 
o Audi. Jest za to: „Piesza wbie-
gła na jezdnię w takiej odległości 
przed nadjeżdżającym pojazdem, 
która wymuszała na kierującym 
Subaru wykonanie manewrów 

obronnych. Prędkość samo-
chodu Subaru w chwili potrące-
nia pieszej mogła wynosić około  
40 km/h. Nie można wykluczyć 
takiej sytuacji na drodze, w której 
kierujący samochodem Subaru 
nie miał możliwości uniknię-
cia wypadku”.

Wyjaśnieniem co naprawę 
wydarzyło się w marcu 2015 ro-
ku na pruszkowskim skrzyżowa-
niu zajmie się teraz prokuratura. 
Sprawę będziemy śledzić i poin-
formujemy na naszych łamach 
o postępach w śledztwie. 

Przypominamy również, że 
Magdę można wspierać przeka-
zując datki na dalsze jej leczenie 
i rehabilitację. Wystarczy wysłać 
SMS o treści „POMOC 5361” na 
numer 75 165 (koszt to 5 zł net-
to), przekazując 1 proc. podatku 
lub darowiznę za pośrednictwem 
Fundacji Avalon. Numer konta:  
62 1600 1286 0003 0031 8642 6001. 
Ważne! W tytule wpłaty należy 
wpisać „Pietrzak, 5361”.

Radości z wyroku Sądu Rejono-
wego w Pruszkowie nie kryją bli-
scy kobiety, choć to nie oznacza 
wskazania winy kierowcy, a jedy-
nie ponowne rozpatrzenie spra-
wy. – Sąd orzekł na naszą korzyść, 
uznając że nie powinno być umo-
rzenia przy potrąceniu na pasach 
– powiedziała nam pani Katarzy-
na, siostra Magdy. 

Dlaczego to tak ważne? Mimo, 
że od zdarzenia minęło półtora 
roku, to 36-latka nadal wymaga 
intensywnej rehabilitacji. Lista 
obrażeń jakich doznała jest bar-
dzo długa. – Masywne krwawie-
nie podpajęczynówkowe, krwiak 
przymózgowy, krwiak podczep-
cowy sklepienia czaszki, liczne 
złamania kości także w obrębie 
mózgoczaszki, liczne złamania 
kości w obrębie kręgosłupa i że-
ber – czytamy w opisie. 

Rany co prawda zostały już wy-
leczone, ale Magda w czasie wy-
padku straciła jeszcze coś bardzo 
ważnego. Nie pamięta nic sprzed 
feralnego marcowego wieczoru, 
kiedy przechodziła przez przej-
ście dla pieszych w al. Wojska Pol-
skiego. Nie rozpoznaje przyjaciół 
z dzieciństwa, niewiele zostało 
z biegłej znajomości języków ob-
cych czy z planów dokończenia 

kolejnych studiów. A powrót do 
sprawności kosztuje nie tylko 
wiele wysiłku, ale również pienię-
dzy. Renta nie pokrywa wszyst-
kich związanych z tym wydatków. 
Jeśli prokuratura uzna, że winę za 
wypadek ponosi kierowca Suba-
ru, otworzy to drogę do ubiega-
nia się o odszkodowanie. 

Wątpliwości, co do tego, kto 
ponosi odpowiedzialność, nie ma 
mecenas Leszek Cichoń, adwo-
kat reprezentujący Magdę przed 

Prokurator zbada 
wypadek Magdy
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Sąd rejonowy odrzucił decyzję  
o umorzeniu postępowania

Rodzinie i Bliskim  
wyrazy głębokiego współczucia z powodu 

śmierci

Wiesława Jana  
Kurowskiego 

Radnego Powiatu Pruszkowskiego 
I i II kadencji w latach 1998 – 2006

składa Rada  
i Zarząd Powiatu Pruszkowskiego

Ogłoszenie

 Anna Sołtysiak 

R E G I O N
Zima się zbliża, a wraz  
z nią ochota na łyżwiarskie 
akrobacje. Gdzie w tym 
roku skorzystamy z lodowej 
tafli? M.in. w Grodzisku  
i Pruszkowie. 

G dzie będzie funk-
cjonować grodziskie 
lodowisko? Początko- 
wo włodarze mia-

sta chcieli by ślizgawka poja- 
wiła się przy ul. Sportowej, ale 
wiadomo już, że powstanie  
w innej lokalizacji.

Grodziskie sztuczne lodowi-
sko cieszy się ogromną popu-
larnością w naszym regionie. 
Każdego roku korzysta z niego 
wiele osób. Do tej pory ślizgaw-
ka ustawiana była przy ul. Spół-
dzielczej koło Centrum Kultury. 
Problem w tym, ze dziś jest już 
tam parking dla samochodów.

Władze miasta w trakcie budo-
wy parkingu podkreślały, że lo-
dowisko zostanie uruchomione, 
ale w innej lokalizacji. Pierwotnie 
wskazywano teren przy ul. Spor-
towej. Finalnie jednak ślizgawka 
powstanie gdzie indziej. – Zna-
leźliśmy miejsce na tyłach Ochot-
niczej Straży Pożarnej, gdzie od 
strony ul. Piłsudskiego znajdu-
je się pusty teren. Chcemy wła-
śnie tam ulokować lodowisko 

– powiedział nam Grzegorz Be-
nedykciński, burmistrz Grodzi-
ska Mazowieckiego. – W samej 
formule lodowiska nie planujemy 
nic zmieniać – dodawał.

Tafla lodowiska będzie mia-
ła wymiary 20x40 m. Do dyspo-
zycji będzie też wypożyczalnia 

sprzętu. Łyżwiarzy w dobry na-
strój wprowadzi muzyka z gło-
śników ustawionych wokół tafli. 
Nie zabraknie zaplecza sanitar-
nego: toalet i koszy na śmieci.

Nieoficjalnie udało nam się 
ustalić, że lodowisko w Grodzisku 
ma ruszyć w połowie grudnia.

Tej zimy lodowisko zostanie 
uruchomione również w Prusz-
kowie. Kiedy będzie można 
z niego korzystać?

Gdzie na łyżwiarskie harce

Postanowiliśmy to sprawdzić.  
– Lodowisko podobnie jak w ubie-
głych latach będzie na terenie 
Międzyszkolnego Ośrodka Spor-
tu. Termin jego udostępnienia za-
leży od warunków pogodowych. 
Do przygotowania tafli potrzebu-
jemy trzech mroźnych dni, kie-

dy temperatura spadnie poniżej 
–3 stopni Celsjusza – powiedział 
nam Krzysztof Bukowski ze staro-
stwa powiatowego w Pruszkowie.

Kiedy pruszkowskie lodowi-
sko zacznie funkcjonować, tego 
jeszcze konkretnie nie wiadomo. 
– Chcielibyśmy, żeby mieszkań-
cy mogli z niego korzystać już 
w połowie grudnia. Ale jesteśmy 
w tym przypadku uzależnieni od 
pogody – podkreśla Bukowski.

Pruszkowskie lodowisko podobnie jak 
w ubiegłych latach będzie na terenie 
Międzyszkolnego Ośrodka Sportu   

Bo
lo

 S
ko

cz
yl

as

dokończenie ze str. 1

Po lodowej tafli pojeździmy m.in. w Grodzisku i Pruszkowie

MIEJSCE
NA TWOJĄ 
REKLAMĘ

22 758 77 88
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Mieszkańcy Brwinowa wybrali pro-
jekt graficzny Karty Mieszkańca. 
Program zacznie działać w gminie  
od 1 stycznia 2017 r. Wcześniej magis- 
trat zaprosił mieszkańców do gło-
sowania nad najlepszą pracą. Za 
najlepszy uznano projekt zapropo-
nowany przez Michała Sędkowskiego  

(179 głosów). Drugi ze złożonych pro-
jektów (na konkurs wpłynęły dwie pra-
ce) otrzymał 129 głosów. Trzy osoby 
zaznaczyły, że żadna z propozycji im 
się nie podoba. Brwinowska Karta 
Mieszkańca podobnie jak w innych 
gminach ma zachęcić do rozliczania 
podatku w miejscu zamieszkania, 

Wybrali projekt 
Karty Mieszkańca

czyli w tym przypadku w Brwinowie.  
Co więcej posiadacz BKM będzie 
mógł korzystać z rozmaitych ulg i zni- 
żek, karta będzie obowiązywać w ko-
munikacji brwinowskiej. Dodajmy, że 
od stycznia przyszłego roku na tere-
nie gminy uruchomionych zostanie 
10 linii autobusowych.  [AS]  

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

 Marzena Wieteska 

D ysleksja jest problemem 
z którym boryka się duża  
część społeczeństwa. Ob-
jawia się ona nie tylko 

trudnościami z ortografią ale daje 
o sobie znać podczas zwykłych co-
dziennych czynności. Osoba z dys- 
leksją może mieć np. trudności z za- 
pamiętaniem kodu pin, trudności  
z wypełnianiem formularzy czy pro-
blem z nauczeniem się prowadze-
nia samochodu. Osoby te mogą także  
mylić daty, mieć trudności z zapamię-
tywaniem numerów telefonów czy też 
mieć problemy z nauczeniem się ukła-
dów tanecznych. 

W świecie naukowym dużo mówi 
się o przyczynach powstawania dys-
leksji i na przestrzeni lat powstało 
na ten temat wiele teorii. 

Dla zwykłego człowieka jednak 
najważniejsze jest jednak gdzie szu-
kać pomocy i jak sobie radzić z tym 
trudnym problemem. 

Ważna jest przede wszystkim do-
bra i rzetelna diagnoza która wyjaśni 
podłoże problemu i pozwoli na udzie-
lenie odpowiednich wskazówek do 
pracy w domu i szkole. 

Mając na ręku szczegółową diagno-
zę terapeuta pedagogiczny będzie wie-
dział w jaki sposób i w jakim zakresie 
powinien pracować z uczniem, 
nauczyciel jak dostosować wy-
magania edukacyjne a rodzic 
jak wspierać swoje dziecko 
w procesie nauki i codzien-
nego funkcjonowania. 

Objawy ryzyka dysleksji 
obserwować można już od 

najmłodszych lat. Jeśli w rodzinie wy-
stąpiła już dysleksja należy być czuj-
nym i w razie niepokojących sygnałów 
udać się do Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej na diagnozę. W obrę-
bie ryzyka dysleksji znajdują się także 
dzieci które nie raczkowały lub mało 
raczkowały, miały trudności z utrzy-
maniem równowagi w pozycji sto-
jącej lub siedzącej. Uwagę rodziców 
powinna zwrócić także mała zręcz-
ność manualna, niechęć do rysowa-
nia i prac plastycznych czy opóźnienie 
rozwoju mowy. W późniejszym wieku 
przedszkolnym oraz na początku na-
uki szkolnej uwidaczniają się trudno-
ści z dokonywaniem analizy i syntezy 
na cząstkach fonologicznych, trudno-
ści z różnicowaniem głosek podobnie 
brzmiących np. p-b, k-g (półka-buł-
ka, kura-góra), trudności z odróżnie-
niem podobnych kształtów np. liter 
m-n, p-g-d-b, „gubienie liter”, pisanie 
w tzw lustrzanym odbiciu, pisanie od 
prawej do lewej strony, wolne tempo 
czytania, duża ilość błędów podczas 
czytania, trudności z rozumieniem 
czytanego tekstu. 

W przypadku kiedy rodzic zauważa 
niepokojące go objawy w wieku przed-
szkolnym powinien wykonać diagnozę 
gotowości szkolnej, w okresie  wcze-
snoszkolnym ( klasy I-III)  diagnozę ry-
zyka dysleksji a jeśli mimo udzielanej 
dziecku pomocy efekty nie są zadowa-
lające to poczynając od klasy IV mo-
żemy udać się na diagnozę dysleksji.  

Jeśli zdecydujemy się na przepro-
wadzenie diagnozy w Poradni Psycho-
logiczno-Pedagogicznej należy się do 
takiej wizyty odpowiednio przygotować. 

Rodzice powinni przypomnieć so-
bie i sprawdzić w książeczce zdrowia 
dziecka poszczególne etapy rozwo-
ju: czy i jak długo raczkowało, kiedy 
zaczęło mówić, chodzić itp. Ważnym 
jest aby rodzice nie wyrzucali zeszy-
tów dziecka, są one ważnym doku-
mentem diagnostycznym, który wraz 
z opiniami ze szkoły oraz świadec-
twami opisowymi z klas I-III nale-
ży zabrać na spotkanie w Poradni. 

Badanie to najczęściej 2-3 spotka-
nia podczas których zbierany jest wy-
wiad z rodzicem oraz przeprowadza 
się badania psychologiczne i pedago-
giczne. Następnie zespół diagnostycz-
ny szczegółowo analizuje wyniki jakie 
dziecko uzyskało w poszczególnych te-

stach oraz dostarczone przez rodzi-
ców zeszyty,świadectwa i opinie. 

W pewnych przypadkach może 
zalecić wykonanie dodatko-
wych specjalistycznych ba-
dań np. wzroku lub słuchu. 
Cały proces diagnostyczny 
kończy się wydaniem przez 
Poradnię opinii wraz z za-
leceniami do dalszej pracy 
z dzieckiem.

Dysleksja  
– problem całego życia

Artykuł sponsorowany

i działań naprawczych w związ-
ku z aferą Amber Volt dotyczącą 
nieprawidłowości przy wytycza-
niu przebiegu linii 2x400kV pod 
Warszawą”. Liczono też na roz-
mowy. Delegację protestujących 
zaproszono do środka. Ale wizyta 
była krótka. – Przybito pieczątkę 
na naszej petycji. I tyle – powie-
dział jeden z członków społecznej 

delegacji. Na koniec manifestan-
ci rozrzucili przed siedzibą PiS 
zgniłe jabłka – jako symbol sadów, 
do których zniszczenia przyczy-
niłaby się linia 400 kV. 

Tak było dziesięć dni temu. A co 
dalej? Jest plus. Spółka Polskie 
Sieci Elektroenergetyczne chce 
jednak powrócić do rozmów ze 
stroną społeczną. – Immanent-
ną cechą nowego procesu wybo-
ru wykonawcy będzie włączenie 
w dialog dotyczący wyboru trasy 
zarówno wykonawców ubiegają-
cych się o udzielenie zamówie-
nia jak i lokalnych społeczności, 
jeszcze przed podpisaniem kon-
traktu na budowę – czytamy 
w piśmie skierowanym do sto-
warzyszeń mieszkańców przez 
Andrzeja Kaczmarka, prezesa 
zarządu PSE.

Zareagowali też włodarze za-
interesowanych gmin. – Teraz 
możemy odetchnąć i cieszyć się, 
że ta inwestycja nie będzie for-
sowana na siłę. Wierzymy, że 

 Andrzej Golec 

R E G I O N
Niepodziewana wiadomość 
o zerwaniu umowy PSE  
z wykonawcą budowy linii 
400 KV dała protestującym 
nadzieję, ale nie ostudziła 
ich dążeń. – To jest światło  
w tunelu, ale sprawy do końca 
nie rozwiązuje – mówią. 

8 listopada, Plac Trzech 
Krzyży w Warszawie. 
Przed Ministerstwem 
Energii podobnie jak 

22 września, zbiera się tłum. To 
mieszkańcy mazowieckich 13 gmin, 
kolejny raz protestujący przeciw-
ko planowanemu przebiegowi 
„osławionej” linii elektroenerge-
tycznej. Także przez gminy na-
szego regionu. Dla wielu rodzin,  
tysięcy osób, byłby to dramat.  

Jak protestujący mieszkań-
cy gmin Białobrzegi, Brwinów, 
Grodzisk Mazowiecki, Grójec, 

przyszłe prace nad budową linii 
przesyłowej wysokiego napięcia 
poprzedzą rzetelnie i uczciwie 
prowadzone konsultacje społecz-
ne. Pozwolą one nam prezento-
wać jednym głosem stanowisko, 
dzięki któremu zostanie wytyczo-
na trasa nie ingerująca w sied- 
liska ludzkie. Dziękując wszyst-
kim zaangażowanym osobom za 
determinację, pomysłowość i do-
brą współpracę mamy nadzie-
ję, że nigdy więcej nie będziemy 
konfrontowani z pomysłem na-
rzucenia nam niekorzystnego 
przebiegu linii 400kV – napisa-
li w stanowisku.

Ale batalia potrwa. 21 listopa-
da przedstawiciele strony spo-
łecznej zapowiadają obecność 
na posiedzeniu sejmiku woje-
wództwa mazowieckiego. Za-
mierzają przypomnieć radnym 
o przystąpieniu do zmiany pla-
nu zagospodarowania Mazowsza 
i modyfikacji trasy przewidzia-
nej dla linii 400 kV.

Linia 400 kV: Czy strona społeczna zostanie zaproszona do rozmów?  
Głowaczów, Jaktorów, Jasieniec, 
Ożarów Mazowiecki, Promna, 
Radziejowice, Stromiec, Tar-
czyn i Żabia Wola zareagowali na 
wiadomość o zerwaniu umowy 
z wykonawcą linii 400 kV? Pozy-
tywnie, ale wątpliwości pozostały. 
Świadczyły o tym transparenty, 
które 8 listopada trzymali na Pla-
cu Trzech Krzyży. „Kredyt na ży-
cie, linia na dobicie” – to tylko 
jeden z napisów jaki na nich wid-
niał. – Dla nas ta decyzja to krok 
do przodu, światełko w tunelu. To 
nowe rozdanie kart i wierzymy, 
że przy omawianiu nowych wa-
riantów przebiegu linii zostanie-
my zaproszeni do stołu rozmów. 
Ale nie przestajemy protestować 
– powiedział „Gazecie WPR” Mar-
cin Tobera, członek Społecznej 
Grupy Koordynacyjnej.

Protestujący (w liczbie kilku 
tysięcy) z Placu Trzech Krzy-
ży przeszli Al. Jerozolimskimi 
przed siedzibę PIS przy ul. Nowo- 
grodzkiej. Po drodze, na wyso- 

kości Pałacu Kultury i Nauki, na-
stąpił symboliczny postój. Dla-
czego? Dla porównania: słupy 
linii 400kV sięgałyby 30 piętra 
PKiN. Nieźle...

Przed warszawską siedzibą PiS 
atmosfera była gorąca. Jarosła-
wowi Kaczyńskiemu, prezesowi 
tej partii, chciano wręczyć pety-
cję „w sprawie podjęcia śledztwa 
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Jest nadzieja, ale protest nie ustanie

                                                      Grodzisk Mazowiecki, 18 listopada 2016 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A2

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu 
przestrzennym (t. jedn. Dz. U z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr 347/2012 Rady Miejskiej  
w Grodzisku Mazowieckim z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A2 zawiada- 
miam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzen- 
nego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A2
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną do ww. planu.

Sporządzony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje obszar, którego granice 
przebiegają:
Od północy – po północnej granicy działki ew. nr 9/2 z obrębu 23.
Od wschodu – po zachodniej granicy działki ew. nr 85/2 z obrębu 23 do południowo-wschodniego narożnika 
działki ew. nr 48/4 z obrębu 23.
Od południa – po południowych granicach działek ew. nr 48/4 i 64/3 z obrębu 23 do północno-zachodniego 
narożnika działki ew. nr 51/2 z obrębu 23.
Od zachodu – od północno-zachodniego narożnika działki ew. nr 51/2 z obrębu 23 do południowo-zachodniego 
narożnika działki ew. nr 35/2 z obrębu 23, dalej po północno-zachodniej granicy działki ew. nr 35/2 z obrębu 23  
i po zachodnich granicach działek ew. nr 138/2 i 138/1 z obrębu 23, dalej do południowo-wschodniego narożnika 
działki ew. nr 8 z obrębu 23 i dalej zachodnią granicą działek ew. nr 9/2 i 9/3 z obrębu 23.

Wyłożenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną do w/w planu odbędzie 
się w dniach od 28 listopada 2016 r. do 20 grudnia 2016 r. 
Dokumentacja sprawy będzie wyłożona w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim pokój nr 9, 
ul. T. Kościuszki 32A w godzinach od 10.00 do 16.00. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie  planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 5 grudnia 2016 r.  
o godzinie 17.00 w Grodzisku Mazowieckim w siedzibie Urzędu Miejskiego pokój nr 101. 
Projekt planu oraz prognoza udostępnione będą również na stronie internetowej gminy bip.grodzisk.pl – 
Planowanie przestrzenne – Rok 2016.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może 
wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu należy składać do Burmistrza Grodziska Mazowieckiego, z podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 stycznia 2017 r.

Uwagi mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim 
lub pocztą na adres: 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Kościuszki 32A, ustnie do protokołu w Wydziale 
Planowania Przestrzennego pok. nr 9 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: urzad@
grodzisk.pl. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki 
podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 z późn. zm.): opatrzone kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu planu jest Burmistrz Grodziska 
Mazowieckiego.

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Ogłoszenie
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M I L A N Ó W E K

Stadion w Milanówku to nie tylko miej-
sce gdzie grają i trenują piłkarze. Orga-
nizowane są tam też imprezy miejskie. 
Wielu mieszkańców miasta-ogrodu 
podkreślało, że brakuje tu odpowied-
niego zaplecza parkingowego. Trudno 
się więc dziwić, że pomysł stworze-
nia parkingu przy ul. Turczynek zyskał 

ich aprobatę. Zadanie zrealizowano 
w ramach budżetu obywatelskiego. 
Niedawno odbyły się odbiory. – W wy-
niku odbioru stwierdzono koniecz-
ność wykonania niewielkich poprawek 
– jednak wykonane elementy w oce-
nie urzędników spełniają oczekiwania 
wynikające z zawartej z wykonawcą 

Przy stadionie 
można zaparkować

umowy. Jesteśmy przekonani, że wszy-
scy odwiedzający klub odczują zdecy-
dowaną poprawę w dostępie do całej 
oferty tego terenu –  poinformowała 
na swoim facebookowym profi lu Wie-
sława Kwiatkowska, burmistrz Mila-
nówka. Budowa parkingu kosztowała 
prawie 126 tys. zł. [AS]  

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

Reklama

Gramy z pasji do muzyki
W Y W I A D

Rozmawiamy 
z PIOTREM WIŚNIEWSKIM 
i KRYSTIANEM PACIEJEM, 
którzy tworzą grupę InVox. 
Jej znane utwory to 
„Czego chcą dziewczyny”, 
„Tylko Ty” czy najnowszy 
„Nic Wielkiego”. 

Obaj mieszkacie w okolicy 
Pruszkowa. Można powiedzieć, 
że jesteście naszym lokalnym 
zespołem. Ale jak rozpoczęła 
się wasza przygoda z muzyką 
disco-polo?
Krystian: - Wraz z Piotrem gra-
liśmy od kilku lat na weselach
w zespole Patrol. Później ja z kla-
wiszowcem z tego zespołu po-
stanowiliśmy założyć własną 
grupę. Zrobiliśmy cztery pio-
senki, ale później klawiszowiec 
nie bardzo chciał działać ze mną 
w tym kierunku. Wobec tego 
znając Piotrka szybko „nawiną-
łem” mu temat i zaczęliśmy dzia-
łać. Nasz pierwszy „kawałek” 
powstał w 2015 r. 

Piotr: - Tak było. Można powie-
dzieć, że Krystian jest multiin-
strumentalistą, bo od młodych 
lat gra na gitarze basowej i in-
strumentach perkusyjnych. To 
muzyk pełną gębą. Ja od 8 roku 
życia śpiewałem w chórze ka-
tedralnym, później grałem jako
dj po weselach i trafi łem do ze-
społu Patrol. 

Mówicie, że wasz pierwszy 
wspólny utwór powstał w 2015 r. 
Jednak zdążyliście już nagrać kil-
ka piosenek ze znanymi grupa-
mi i osobami.
P: - Nagrywaliśmy m.in. z Cli-
verem. Stworzyliśmy pastorał-
kę z Vancouver, Kris Talisman, 
The Lovers, Isabellą. 

Wielu twierdzi, że disco-polo 
to nie tylko muzyka, ale i dobry 
biznes. Czy taki zespół jak wasz 
jest w stanie „zarobić na siebie”? 

K: - Na obecnym etapie nie je-
steśmy w stanie utrzymać się 
z grania disco-polo. Natomiast 
gramy na tyle dużo, że zarobione 
pieniądze „ładujemy” w rozwój 
zespołu. Nie musimy wydawać 
swoich prywatnych funduszy. 
Niejednokrotnie graliśmy i gra-
my za darmo lub za jakiś nie-
wielki zysk.

Mówicie, że dużo gracie. Gdzie 
występowaliście?
P: - Graliśmy na wielu festiwa-
lach, m.in. Katowicach czy Ostró-
dzie. Wystąpiliśmy na „Dniach 
Pruszkowa”, często pojawiamy 
się na dożynkach i w klubach.

K: - Dodam tylko, że np. na  fe-
stiwalach nie każdy może grać. 
To działa tak, że nadsyłasz swój 
materiał i jeśli się spodobasz ko-
misji to wystąpisz. Przykłado-
wo: na festiwal w Kobylnicy było 
ponad 500 zgłoszeń... Niestety, 
nie dostaliśmy się. Natomiast 
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graliśmy we wspomnianej Ostró-
dzie, gdzie była podobna kon-
kurencja. Każdy taki festiwal 
disco-polo to kilkaset zgłoszeń 
zespołów pokroju naszego. 

Jakimi osiągnięciami możecie 
się pochwalić?
K: - W czasie „Dni Pruszkowa” 
odbył się też konkurs „Disco-
polowanie”, który wygraliśmy. 
W klubie Explosion zorganizo-
wano konkurs dla nowych ze-
społów. Chodziło o grupy, które 
nie są z najwyższej półki, czyli 
takie jak nasza. Zgłosiły się wte-
dy 72 zespoły. Zdobyliśmy tam 
pierwsze miejsce, otrzymaliśmy 
nagrodę fi nansową i zasponso-
rowano nam wideoklip do nu-
meru „Nic Wielkiego”.

Dlaczego w ogóle gracie?
P: - Przede wszystkim z pasji do 
muzyki. Każdy "kawałek" to sie-
dzenie w studio, dopracowywanie 

R E G I O N
Jak udało nam się ustalić, 
Prokuratura Rejonowa 
w Pruszkowie skierowała 
do sądu wniosek 
o przedłużenie aresztu dla 
Zbigniewa Z, który został 
zatrzymany za obnażanie 
się przed dziećmi.

Informacja o ekshibicjo-
niście, który w stroju ro-
werzysty zaczepia dzie-
ci, we wrześniu tego roku 

zelektryzowała mieszkań-
ców Brwinowa, Milanówka 
i ościennych miejscowości. 
O jego pojawieniu się alarmo-
wał m.in. brwinowski radny 

Rafał Wysocki, który upublicz-
nił nagranie z monitoringu, na 
którym widać człowieka ob-
nażającego się przed dwiema 
dziewczynkami. Te doniesie-
nia na nogi postawiły policję. 
W ciągu kilku dni udało się usta-
lić, że to 34-letni Zbigniew Z.

Usłyszał trzy zarzuty z art. 13 
par. 1 w związku z art. 200 par. 1 
Kodeksu Karnego i kolejne dwa 
z art 200 par. 4 Kodeksu Kar-
nego. Artykuł 200 par. 1 brzmi: 
„Kto obcuje płciowo z mało-
letnim poniżej lat 15 lub do-
puszcza się wobec takiej osoby 

innej czynności seksualnej lub 
doprowadza ją do poddania 
się takim czynnościom albo 
do ich wykonania, podlega ka-
rze pozbawienia wolności od lat 
2 do 12.”. Prokuratura łączy go
z art. 13 par. 1, który stanowi: 
„Odpowiada za usiłowanie, kto 
w zamiarze popełnienia czynu 
zabronionego swoim zachowa-
niem bezpośrednio zmierza do 
jego dokonania, które jednak nie 
następuje.”. Pozostałe dwa za-
rzuty oparte są na art. 200 par. 4:
„Karze określonej w par. 3 (do 
trzech lat więzienia) podlega, 
kto w celu swojego zaspokoje-
nia seksualnego lub zaspoko-
jenia seksualnego innej osoby 

prezentuje małoletniemu po-
niżej lat 15 wykonanie czynno-
ści seksualnej”.

We wrześniu 34-latek został 
aresztowany na trzy miesiące. 
Zgodnie z tą decyzją mógłby 
wyjść na wolność na począt-
ku grudnia. Ale... – Prokurator 
skierował wniosek o przedłu-
żenie aresztu wobec podejrza-
nego na dalsze trzy miesiące. 
Do końca roku wstępnie planu-
je zakończyć śledztwo decyzją 
merytoryczną – mówi nam An-
drzej Zwoliński z Prokuratury 
Rejonowej w Pruszkowie. [EL]

Wniosek o przedłużenie 
aresztu dla Zbigniewa Z.

Zapraszamy do odwiedzenia  
naszej strony internetowej

www.regalto.pl

Specjalizujemy się w przygotowywaniu
koszy prezentowych na każdą okazję
między innymi na Boże Narodzenie,  

Wielkanoc, urodziny, imieniny,
ślub, chrzciny, spotkania 

firmowe.
 

Regalto 
Brwinów, Woydy 4
www.regalto.pl

kosze-delikatesowe.pl

Kontakt:
22 729 52 58, 502 285 702

regalto@regalto.pl

firmowe.
ślub, chrzciny, spotkania

firmowe.

Informacja o ekshibicjoniście, który 
zaczepia dzieci zelektryzowała m.in. 
mieszkańców Brwinowa i Milanówka 

go pod względem tekstowym 
i muzycznym. Później planu-
jemy wideoklip. To naprawdę
trzeba lubić!

K: - Dokładnie. Sprawia nam ra-
dość gdy widzimy, że zespół InVox 
jest coraz bardziej rozpoznawal-
ną marką, że widownia śpiewa, 
klaszcze i bawi się razem z na-
mi. W ubiegłym roku graliśmy 
w Brwinowie po zespole Akcent 
i prawie nikt nie odszedł od sceny. 
Naprawdę dużo to dla nas znaczy. 

Od kilku lat możemy zaobserwo-
wać boom na disco-polo. Macie 
na to swoją teorię?
P: - W latach 90-tych disco-polo 
było mega popularne. Sam pa-
miętam jak oglądałem program 
telewizyjny „Disco Relax”. Póź-
niej ten nurt upadł... Naszym 
zdaniem wszystko zaczęło się od 
utworu „Ona Tańczy Dla Mnie”. 
Myślę, że to ta piosenka pobu-
dziła na nowo zainteresowanie 
tą muzyką. Przecież każdy zna 
ten utwór, on był grany wszędzie. 

K: - Po tej piosence powstały 
takie stacje telewizyjne jak Polo 
TV. Warto dodać, że poziom di-
sco-polo dziś jest o wiele wyższy 
niż kiedyś. Są to bardziej dopra-
cowane „kawałki”. Ta tzw. Biesia-
da już znika, bo ile można nagrać 
piosenek o ustach, oczach, ru-
dych, blondynach itp.? Dziś ze-
społy robią naprawdę dobre 
piosenki, owszem discopolowe, 
ale bardzo dopracowane. 

W waszej branży jest bardzo du-
żo hejtu, zwłaszcza w internecie. 
Ale mam wrażenie, że to wcale nie 
przeszkadza, a wręcz pomaga? 
P. - Oczywiście! Te hejty są opła-
calne dla nas. Często się nawet 
z tego śmiejemy, chyba każdy 
z tej branży podchodzi do tego 
z dystansem. Zresztą... Nikt nie 
lubi disco-polo, a każdy zna tek-
sty! (śmiech). 

Rozmawiał: SEWERYN DĘBIŃSKI
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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 14.11.2016 r. została wydana decyzja nr 16/2016 o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej dotyczącej budowy ulicy KDL-13 i KDL-17 na odcinku od ul. Jarzynowej 
do ul. Nałkowskiej w Pruszkowie w zakresie budowy jezdni, chodnika, ciągu pieszo-rowerowego, 
ścieżki rowerowej, zjazdów, zatok postojowych, budowy skrzyżowania z drogą KDZ-3 oraz  
z drogą KDD-16, przebudowy skrzyżowań z ulicami Brzezińskiego, Bąki, Tuwima, budowy 
fragmentu drogi KDZ-3, przebudowy fragmentu ul. Tuwima, budowy: kanalizacji deszczowej, 
zbiornika retencyjno-rozsączającego, kanału technologicznego, kanalizacji sanitarnej, oświetlenia 
ulicznego z przyłączem elektrycznym, wodociągu, rozbiórki kolidujących ogrodzeń, wycinki 
drzew i krzewów kolidujących z projektowaną inwestycją, przeniesienia kolidującej kapliczki, 
rozbiórki sieci wodociągowej na działkach nr ew.: 
–  działki nr ew.: 158/19, 158/24, 194/19, 194/20 (194/21, 194/22), 122/15, 122/16  – obręb  

6 w Pruszkowie; 
–  działki nr ew.: 12/2, 12/14, 15/3, 19/3, 30/2, 47/6, 47/7, 64/6, 64/14, 64/22, 76/2, 78/1, 78/3, 

78/4, 79/1, 79/3, 103/2, 114/6, 135, 161/2, 176/2, 177/2, 177/3, 221/7, 221/8, 337/23, 340, 
24/1 (24/5, 24/6, 24/7), 24/2 (24/8, 24/9), 64/23 (64/29, 64/30, 64/31), 177/1 (177/4, 177/5), 
22/5 (22/7, 22/8, 22/9), 39 (39/1, 39/2), 65/3 (65/9, 65/10), 178 (178/1, 178/2), 245/4 (245/5, 
245/6, 245/7), 25/2, 78/3, 337/22 – obręb 7 w Pruszkowie. 

[Oznaczenia: w nawiasach – numery działek po podziale, tłustym drukiem – numery działek 
przeznaczone pod przejęcie dla inwestycji].
 
Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z decyzją w godzinach pracy urzędu: 
poniedziałek 8:00-18:00, wtorek ÷ piątek 8:00-16:00, w Wydziale Architektury Starostwa 
Powiatowego w Pruszkowie, ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, pokój nr 104 (I piętro),  
tel.: 22 738-14-32. 

P R U S Z K Ó W
Byliśmy na premierze 
nowego filmu Partyka Vegi 
pt. „Pitbull. Niebezpieczne 
kobiety”. Zdjęcia kręcono 
w Pruszkowie, m.in. na 
Żbikowie i przy ul. Lipowej. 

„P itbull. Nowe porząd-
ki” uznawany jest za je-
den z lepszych ostatnio 

polskich filmów . Charaktery-
styczna postać głównego boha-
tera – policjanta o pseudonimie 
„Majami” (w tej roli Piotr Stra-
mowski) wielu osobom zapadła 
już w pamięć. Podobnie jak teksty 
bohaterów. Niektórzy porównują 

je nawet do kultowych zwrotów 
z „Chłopaki nie płaczą”, choć to 
filmowy gatunek zupełnie inny 
niż „Pitbulla”.

11 listopada na ekrany kin 
weszła kolejna część filmu Vegi. 
„Pitbull. Niebezpieczne kobiety” 
pokazuje losy świeżo upieczonych 
policjantek. Poznają brutalny 

Pruszków w filmowej roli 
świat mafii paliwowej oraz gan-
gów motocyklowych. W filmie wy-
stępują m.in. Maja Ostaszewska, 
Alicja Bachleda-Curuś, Joanna 
Kulig, Magdalena Cielecka i An-
na Dereszowska. Natomiast role 
męskie grają Piotr Stramowski, 
Artur Żmijewski, Sebastian Fa-
bijański, Andrzej Grabowski, To-
masz Oświeciński.

Część zdjęć była kręcona 
w Pruszkowie. Tym, którzy nie 
oglądali jeszcze filmu zdradzi-
my tylko, że Pruszków również 
otrzymał tu rolę i wcielił się w... 
Żyrardów. A wy oglądaliście już 
nowy film Vegi? Poznaliście sceny 
nagrywane w Pruszkowie? [AS]

P R U S Z K Ó W
Przed planowanym terminem otwar-
ty został przejazd przez tory WKD  
w ciągu ul. Dolnej w Malichach. Prze- 
prawa była niedostępna od 4 li-
stopada. – Zamknięcie przejazdu 
kolejowego jest związane z prowa-
dzoną modernizacją nawierzchni wraz  
z niezbędnymi robotami ziemnymi 

w ramach realizowanej inwestycji 
pod nazwą „Zaprojektowanie i wy-
konanie zabudowy urządzeń samo-
czynnej sygnalizacji przejazdowej 
(samoczynnego systemu ostrzega-
nia) wraz z robotami towarzyszący-
mi na ośmiu przejazdach kolejowych 
linii kolejowej nr 47 zarządzanej przez 

Przejazd na Dolnej 
przed czasem

Warszawską Kolej Dojazdową sp. z o.o.” 
– informował przed rozpoczęciem prac 
przewoźnik. Ruch na ul. Dolnej miał 
zostać przywrócony 15 listopada, ale 
udało się to zrobić wcześniej. – Zo- 
stał otwarty w niedzielę (13 listopada  
– przyp. red.) – powiedział Krzysztof 
Kulesza, rzecznik prasowy WKD. [EL]  

Start budowy
centrum w marcu?
 Anna Sołtysiak 

G R O D Z I S K  M A Z .
Centrum Aktywizacji  
i Integracji Społecznej 
ma zmienić przemysłową 
część Grodziska. Właśnie 
ogłoszono przetarg  
na budowę centrum.  
Prace mogą ruszyć  
w marcu przyszłego roku.

P rzemysłowa część Gro-
dziska Mazowieckiego 
niebawem zmieni ob-
licze. Za dwa lata przy 

ul. Sportowej powstanie Centrum 
Aktywizacji i Integracji Społecz-
nej. Będzie to miejsce, w którym 
grodziszczanie będą mogli w cie-
kawy sposób spędzić czas.

Centrum będzie składać się 
z hali widowiskowo-sportowej, 
wieży widokowej połączonej 
z obserwatorium astronomicz-
nym. Na uwagę zasługuje również 
„Mały Kopernik”, czyli centrum 
naukowe. Nazwa nieprzypad-
kowa: ma on być odpowiedni-
kiem warszawskiego Centrum 
Nauki Kopernik. W skład „Ma-
łego Kopernika” wejdą: prze-
strzeń rekreacyjno-edukacyjna 
na zewnątrz, ścianka wspinacz-
kowa z naniesionymi warstwa-
mi geologicznymi w kontekście 
epok prehistorycznych, ekspozy-
cja tematyczna z fizyki i chemii, 
sala z wirtualnym obserwa-
torium oraz obserwatorium 
astronomiczne w wieży, sale do 
warsztatów naukowych. Uzupeł-
nieniem całości może być sprzęt 
multimedialny do projekcji 
i wykładów. W centrum nie za-
braknie sali zabaw dla najmłod-
szych, kuchni ze stołówką, szatni 
i toalet. Dodatkowo hala zosta-
nie połączona z kompleksem 
Szkoły Podstawowej nr 6. Przy  

centrum ma się znaleźć również 
miejsce na lodowisko.

Budowa Centrum Aktywizacji 
i Integracji Społecznej to jedna 
ze sztandarowych i jednocześnie 
najbardziej kosztownych inwe-
stycji jakich chce się podjąć gro-
dziski magistrat. Szacuje się, że 
realizacja zadania pochłonie na-
wet 40 mln zł. – Nadal nie wie-
my czy będziemy mieli pieniądze 
z dotacji, ale będziemy się o nie 
starać. O środki możemy ubiegać 

się m.in. w Ministerstwie Spor-
tu – mówi nam Grzegorz Bene-
dykciński, burmistrz Grodziska. 
– Liczymy na to, że uda nam się 
zdobyć około 10 mln zł – dodaje.

Pierwotnie zakładano, że 
prace budowlane ruszą jeszcze 
w tym roku, a samo centrum 
otworzy swoje podwoje w lip-
cu 2018 r. Dziś już wiadomo, że 

tych terminów nie da się dotrzy-
mać. Jeśli uda się wybrać wyko-
nawcę w pierwszym podejściu, 
to robotnicy na placu przy Spor-
towej pojawią się w marcu przy-
szłego roku. 

Skąd takie przesunięcie?  
– Postanowiliśmy zmienić pro-
jekt w taki sposób, by w hali 
pojawiły się pompy ciepła czy 
ogniwa fotowoltaiczne. Dzięki 
tym rozwiązaniom koszty utrzy-
mania centrum będą niższe, 

a my możemy liczyć na kolej-
ne dofinansowanie – podkreśla 
burmistrz Benedykciński. – Te 
zmiany wydłużyły nieco proces 
projektowy i płynęły na zmianę 
terminów – zaznacza.

Termin zakończenia inwestycji 
wyznaczono na 2 listopada 2018 
roku. Wtedy z centrum będą mo-
gli korzystać mieszkańcy.
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Sprawa Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej

Termin zakończenia tej sztandarowej 
inwestycji wyznaczono na 2 listopada 
2018 roku  

R A S Z Y N
Jeszcze w tym roku gmina 
Raszyn chce rozpocząć 
kolejną poważną 
inwestycję. Chodzi  
o budowę hali przy  
ul. Sportowej.

H ala powstanie obok 
basenu oraz bois- 
ka piłkarskiego, co 
pozwoli na stwo-

rzenie swego rodzaju kom-
pleksu sportowego. Dzięki 
temu zawodnicy raszyńskich 
klubów będą mieli znakomi-
te warunki do rozwoju. Z ko-
lei mieszkańcy zyskają miejsce, 
w którym będą mogli w pełni 
zrelaksować się i skorzystać 
z bogatej palety usług. Warto 
podkreślić, że pierwsze piętro 
budynku ma zostać wykorzy-
stane komercyjnie.

Projekt wygląda imponu-
jąco, a więc pozostało go tyl-
ko zrealizować. Gmina Raszyn 
jest na ostatniej prostej przed 
rozpoczęciem budowy. Wystar-
czy wybrać wykonawcę i ruszyć 
z pracami. Oferenci mieli czas 
na składanie propozycji do 

25 października, jednak gmi-
na zdecydowała się wydłużyć 
termin do 2 listopada. – Wyni-
kało to z dużej liczby pytań ze 
strony firm. W związku z tym 
zdecydowaliśmy się na przesu-
nięcie terminu – wyjaśnia Mi-
chał Kucharski, zastępca wójta 
gminy Raszyn.

Ilość pytań przełożyła się 
na liczbę propozycji. – W po-
stępowaniu przetargowym do 
urzędu wpłynęło 7 ofert. Je-
steśmy na etapie ich badania. 
Wyboru wykonawcy chcemy 
dokonać jak najszybciej, po-
nieważ jeszcze w tym roku 

Hala, czyli poważne wyzwanie
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planujemy rozpoczęcie pierw-
szych prac – mówił nam 8 li-
stopada Kucharski.

Warto nadmienić, że urząd 
na wykonanie zadania przewi-
dział ponad 17,5 mln zł. Wartość 
sześciu z przedstawionych pro-
pozycji jest większa niż kwota 
określona przez gminę. 

Zapowiada się, że rozpo-
częcie budowy hali może być 
trzecią poważną inwestycją 
Raszyna w tym roku. Trwa 
budowa przedszkola przy ul. 
Poniatowskiego. Gmina podpi-
sała także umowę na rozbudo-
wę szkoły w Ładach. [JM]
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Reklama

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
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Reklama

Reklama w radiu 
Bogoria 94,5 FM

>>>>>>>>>>
Dział Promocji i Reklamy
tel.: 603 589 233, 605 838 751

 MOC HITOW

JESTESMY Z WAMI OD 18 LAT

R E G I O N
To już kolejna edycja charytatywnej 
akcji „Paczka dla Bohatera i Rodaka 
na Kresach”. Również i w tym roku 
wspiera ją Książnica Pruszkowska. 
Akcja trwa do 6 grudnia, więc nie 
pozostało dużo czasu. A podarować 
można wszystko. Jednak najbardziej 
potrzebne są artykuły spożywcze 

o długim terminie przydatności oraz 
kosmetyki, przybory szkolne, che-
mia gospodarstwa domowego, sło-
dycze i książki. Pruszkowianie mogą 
zostawiać swoje paczki w Bibliote-
ce Głównej przy ul. Kraszewskie-
go 13 oraz Księgarni „Ania” przy 
ul. Kraszewskiego 39 w godz. 11-18. 

Każdy może pomóc 
Polakom na Kresach

Naszym rodakom na Wileńszczyźnie 
można pomóc również w inny spo-
sób – darowiznami w postaci prze-
lewów bankowych. Wpłat należy 
dokonywać na konto Archidiecezji 
Szczecińsko-Kamieńskiej Caritas: 
PL 21 1020 4795 0000 9302 0004 
5757 z dopiskiem „KRESY”. [SD]  

R E G I O N
Decyzja o podziale 
statystycznym 
województwa 
mazowieckiego jest już 
prawie sfi nalizowana. 
Teraz potrzebna jest 
tylko zgoda Komisji 
Europejskiej. 

D o postulatu po-
działu przychy-
lił się Eurostat. 
Mazowsze bę-

dzie statystycznie podzielone 
na Warszawę wraz z dzie-
więcioma powiatami oraz 
resztę województwa, czyli 
tzw. NUTS 2. Oznacza to, że 
jest szansa na dotacje unijne 
z funduszy europejskich po 
2020 r. O taki podział zabie-
gali marszałek Adam Struzik 
oraz Sejmik Wojewódz-
twa Mazowieckiego.

– Znakomita informa-
cja. Eurostat przychyla się 
do naszych starań o podział 
statystyczny. Jeśli nie został-
by zmodyfi kowany polski po-
dział na regiony statystyczne, 
tzw. NUTS 2 (Warszawa plus 
9 powiatów i reszta wojewódz-
twa), Mazowsze po 2020 r. by-
łoby statystycznie zbyt bogate, 
aby móc liczyć na poważne 
wsparcie z UE. Nie ma już żad-
nego racjonalnego powodu, 
aby wracać do absurdalnych 
pomysłów podziału admini-
stracyjnego Mazowsza – pod-
kreśla Struzik.

W ramach podziału sta-
tystycznego Mazowsze zo-
stanie podzielone na dwa 
regiony. Pierwszy obejmo-
wał będzie Warszawę wraz 
z dziewięcioma powiatami: 
pruszkowskim, grodziskim, 
warszawskim zachodnim, 
nowodworskim, legionow-
skim, wołomińskim, mińskim, 
otwockim i piaseczyńskim. 
Drugi – resztę Mazowsza.  [EL]

Mazowsze  
podzielone

Nie bądź obojętny 
na los bezdomnych

 EWelina Latosek 

R E G I O N
Strażnicy miejscy 
w Pruszkowie i Grodzisku 
apelują o zgłaszanie 
obecności osób bezdomnych 
w pustostanach 
i opuszczonych miejscach. 
Chodzi o niskie temperatury, 
które mogą być dla nich 
śmiertelnie niebezpieczne.

P ierwsze tej jesieni in-
terwencje związane 
z bezdomnymi prusz-
kowscy strażnicy ma-

ją za sobą. – Dziś (14 listopada 
– przyp. red.) mieliśmy zgłosze-
nie do drugiej w tym sezonie osoby 
bezdomnej. Wzmożyliśmy naszą 
czujność od 1 listopada. Jesteśmy 
przygotowani, kontrolujemy te-
ren miasta i ponad 30 pusto-
stanów. Każdy funkcjonariusz 
i osoby na stanowiskach dyżur-
nych mają informacje, gdzie się 
one znajdują. Tam też wchodzi-
my i kontrolujemy – mówi Wło-
dzimierz Majchrzak, komendant 
pruszkowskiej straży miejskiej.

Bezdomni, jeśli wyrażą na to 
zgodę, mogą trafi ć do ośrodka 
w Ożarowie Mazowieckim. Jest 
jednak warunek. Nie mogą być 
pod wpływem alkoholu. – Nie-
stety często zdarza się, że czło-
wiek, któremu chcemy pomóc 
jest w upojeniu alkoholowym. 
Wtedy pozostaje izba wytrzeź-
wień i ośrodek Monar – wyjaśnia 
szef pruszkowskich strażników. 
I apeluje: – Prosimy mieszkań-
ców o wszelkie sygnały doty-
czące osób bezdomnych na 
terenie miasta.

Ale pomoc w chłodne dni tra-
fi a nie tylko do ludzi pozbawio-
nych dachu nad głową. – Według 

wytycznych z Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej 250 naj-
biedniejszym rodzinom rozdano 
300 ton węgla. Uruchomione zo-
stały także obiady dla potrzebu-
jących. Mamy też dużo odzieży, 
po którą można zgłaszać się 
do MOPS – zaznacza komen-
dant Majchrzak.

Po m o c  p o t r z e b u j ą c y m 
w chłodne dni niosą też gro-
dziscy funkcjonariusze, którzy 
również nasilili kontrole pusto-
stanów, altan śmietnikowych, 
działek ogrodniczych. – Pro-
simy, aby nie przeganiać osób 
chroniących się na klatkach 
schodowych, ale zadzwonić po 

strażników miejskich, którzy 
skłonią taką osobę do opusz-
czenia tego miejsca i udania się 
do noclegowni lub odwiozą ją do 
odpowiedniej instytucji – czyta-
my w komunikacie grodziskich 
strażników. – Jest coraz zimniej, 
nocą temperatury spadają poni-
żej zera. Trzeba zwrócić uwagę na 

osoby leżące lub śpiące na ław-
kach w parku, na przystankach 
autobusowych, niereagujące na 
próby nawiązania kontaktu, lub 
pod wpływem alkoholu. W takich 
przypadkach należy wezwać straż 
miejską, lub pogotowie, jeżeli 
oceniamy, że jest zagrożone życie 
takiej osoby – dodają. 
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– Prosimy mieszkańców 
o wszelkie sygnały dotyczące osób 
bezdomnych na terenie miasta 
– apeluje komendant Majchrzak

Strażnicy miejscy pomagają i apelują do mieszkańców

Grodzisk Mazowiecki, 18 listopada 2016 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania 
na środowisko, sporządzonej do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta 
Grodzisk Mazowiecki Jednostka A2

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 2, w związku z 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 (t. jedn. Dz.  U. z 2016 r., poz. 
353 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr 347/2012 Rady 
Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 30 maja 2012 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu 
miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A2 zawiadamiam  
o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływa- 
nia na środowisko, sporządzonej do projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu 
miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A2.

Wyłożenie odbędzie się w dniach od  28 listopada 2016 r. do  
20 grudnia 2016 r. 
Dokumentacja sprawy będzie wyłożona w siedzibie Urzędu  
Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim pokój nr 9, ul. T. Koś- 
ciuszki 32A w godzinach od 10.00 do 16.00. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami odbędzie 
się w dniu 5 grudnia 2016 r. o godzinie 17.00 w Grodzisku 
Mazowieckim w siedzibie Urzędu Miejskiego pokój nr 101. 
Prognoza oraz projekt planu udostępnione będą również na 
stronie internetowej gminy bip.grodzisk.pl – Planowanie prze- 
strzenne – Rok 2016.

Uwagi i wnioski w ramach strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko – stosownie do przepisu art. 39 ust. 1 pkt 3 oraz  
art. 54 ust. 3 cytowanej ustawy należy wnosić w nieprzekraczal- 
nym terminie do dnia 9 stycznia 2017 r.

Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy. 
Zgodnie z art. 41 cytowanej ustawy uwagi wniesione po terminie 
pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Kancelarii 
Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim lub pocztą 
na adres: 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Kościuszki 32A, 
ustnie do protokołu w Wydziale Planowania Przestrzennego 
pok. nr 9 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na 
adres: urzad@grodzisk.pl.

Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy organem 
właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do 
prognozy jest Burmistrz Grodziska Mazowieckiego.

Burmistrz  Grodziska Mazowieckiego

Ogłoszenie
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U R S U S
Pogrążone  
w obowiązkach  
mamy zapominają  
o swoich potrzebach. 
Ale nie musi tak być!  
W Ursusie grupa  
mam spotyka się  
na sali treningowej, 
aby aktywnie spędzić 
czas. Dzieci bawią  
się obok.

M amy z dziećmi 
pojawiają się 
na sali trenin-
gowej cztery 

razy w tygodniu. W ponie-
działki, środy i piątki zbiera-
ją się w Szkole Podstawowej 
nr 4 przy ul. Konińskiej 2,  
a w niedzielę w Domu Kul-
tury Kolorowa przy ul. gen. 
Sosnkowskiego 16. Zajęcia 
rozpoczynają się o godz. 18.

Początki nie były koloro-
we. Aktywne mamy ćwiczy-
ły w... Parku Czechowickim, 
jednak cały czas szukały sa-
li. W końcu dopięły swego 
i mogą spotykać się w jesien- 
ne wieczory, aby dbać o kon-
dycję. – Mamy sambę, bo-
kwę, tabatę, tbs, fat killer. 
Zajęcia prowadzą dziewczy- 
ny z pasji i chęci zrobienia  
czegoś dobrego dla in- 
nych. Chcemy trafić do osób 
z dziećmi, ale nie tylko. Nie  
ma ograniczeń – podaje 
Anna Gunerka, jedna z po-
mysłodawczyń grupy. – Po- 
mysł narodził się, gdy z ko-
leżanką Olą, współorgani-
zatorką grupy, zaczęłyśmy 
ćwiczyć razem na waka- 
cjach. Stwierdziłyśmy, że  
dużo fajniej ćwiczy się ra-
zem. Motywacja jest wtedy 
większa. Zaczął się rodzić 
pomysł zebrania właśnie ta-
kiej grupy. Chodziło o umoż-
liwienie przychodzenia 
na treningi dziewczynom 
z dziećmi – dodaje.

Aktywne mamy liczą, że 
ich grupa będzie rosła. Na 
zajęciach trenerzy serwu-
ją potężną dawkę ćwiczeń, 
ale można też porozmawiać, 
pośmiać się. – Nie pobiera-
my żadnych opłat, bo chce-
my żeby korzystali z zajęć 
wszyscy którzy mają do te-
go determinację. Trenin-
gi prowadzą instruktorzy, 
którzy mają doświadczenie 
– zapewnia Gunerka. Oprócz 
niej w organizację zajęć za-
angażowane są Aleksandra 
Socha i Marta Jasińska. [JM]

Mamy stawiają 
na aktywność

M I C H A Ł O W I C E
Gmina Michałowice zachęca senio-
rów do udziału w bezpłatnym pro-
gramie szczepień przeciw grypie. 
To wirusowa choroba zakaźna ukła-
du oddechowego, która przenosi się 
drogą kropelkową, np. podczas ki-
chania. Największa liczba zachoro-
wań odnotowywana jest w okresie 

jesienno-zimowym. Mieszkańcy 
gminy Michałowice, którzy urodzi-
li się przed 1 stycznia 1952 r., renci-
ści, rolnicy pobierający emerytury 
rolnicze, osoby objęte opieką GOPS  
w Michałowicach mogą do 16 grudnia 
skorzystać z bezpłatnych szczepień  
w wybranych przychodniach na terenie 

Szczepienia przeciw grypie, 
czyli dbają o seniorów

gminy. Należy zabrać ze sobą dowód 
osobisty oraz legitymację rencisty/ 
/emeryta. Szczepienia będą wykonywa-
ne w przychodniach lekarskich: AME-
DICA, ul. Główna 104, Granica; ARKA 
ul. Berylowa 34, Komorów; ZDROWIE  
ul. Turkusowa 5, Komorów; RES-MED. 
Ul. Ludowa 7, Michałowice. [AS]  

Piłkarskie przedszkole
 Jakub Małkiński 

P I A S T Ó W
Swego czasu mówiło się 
o powstaniu przedszkola 
Legii Warszawa  
w Pruszkowie. Ostatecznie 
sprawa upadła, jednak 
stołeczny klub szukał dalej. 
Przedszkole powstało przy 
ul. Żbikowskiej w Piastowie.

W kwietniu na bo-
isku przy Szkole 
Podstawowej nr 4 
odbył się pierwszy 

pokazowy trening. Dzieci zauro-
czone piłką nożną miały poznać 
tajniki piłkarskich zajęć. Pier-
wotnie ośrodek miał powstać  
w Pruszkowie, jednak osta-
tecznie pojawił się w Piasto-
wie. – Zwróciliśmy się do władz 
Pruszkowa z propozycją otwar-
cia przedszkola piłkarskiego dla 
dzieci w wieku 3-7 lat. Zwracam 
uwagę, że tego typu aktywność 
jest uzupełnieniem oferty spor-
towej na płaszczyźnie lokalnej. 
Nie ma mowy o konkurencji dla 
tamtejszych klubów ponieważ 
zagospodarowujemy niszę,  
w której lokalne organizacje 
nie prowadzą zajęć piłkarskich. 
Pruszków nie zgodził się na na-
szą propozycję i podjęliśmy de-
cyzję o otwarciu przedszkola  
w Piastowie. Obecnie na zaję-
cia przychodzi prawie 40 dzieci  
– wyjaśnia Marcin Harasimowicz, 

menadżer ds. operacyjnych Le-
gia Soccer Schools

Wielokrotnie pojawiały się 
obawy, że Legia chce wyprzeć 
lokalne kluby i „wyłowić” mło-

de talenty. Stołeczny klub przed-
stawia inną wizję. – Chodzi 
o kształtowanie zdrowych na-
wyków, podnoszenie umiejętno-
ści pracy w grupie. Warto dodać, 
że raz w miesiącu w zajęciach 
aktywnie uczestniczą rodzice  
– mówi Harasimowicz.

Należy podkreślić, że po za-
kończeniu etapu przedszkolne-
go dziecko może kontynuować 
przygodę z futbolem w lokal-
nym klubie. Legia nie zamyka 

jednak drogi tym, którzy będą 
chcieli spróbować sił w jej dru-
żynach młodzieżowych.

Przedszkole w Piastowie to 
niejedyny legijny akcent w re-
gionie. W kwietniu w Brwinowie 
rozpoczęła działalność szkoła pił-
karska Legia Soccer School.

Po zakończeniu etapu 
przedszkolnego dziecko może 
kontynuować przygodę z futbolem 
w lokalnym klubie

P R U S Z K Ó W
Niedługo ruszą prace 
związane z budową 
odwodnienia 
w ul. Warsztatowej.  
Czy kierowcy muszą  
się przygotować na 
kolejne utrudnienia? 

P od koniec sierpnia br. 
Starostwo Powiatowe 
w Pruszkowie podpi-
sało umowę z wyko-

nawcą odwodnienia w ciągu 
Warsztatowej. Jest to niezbęd-
ne, by w przyszłości wykonać 
gruntowny remont ciągu dro-
gowego ulic Warsztatowa – Bro- 
niewskiego – Warszawska, któ- 
ry łączy Pruszków i Piastów. 

Kierowcy od wielu lat narze-
kają na stan pierwszej z wy-
mienionych ulic.

Zakres prac związanych 
z budową kanalizacji deszczo-
wej obejmuje budowę instala-
cji na odcinku Warsztatowej od 
skrzyżowania z ul. Brzezińskie-
go do wylotu do rzeki Utraty. 
W ramach zadania wykona-
ne zostaną kanały deszczowe, 
przykanaliki, studnie i wypu-
sty. Inwestycja przewiduje też 

budowę zbiornika retencyjnego, 
separatora substancji ropopo-
chodnych, przepompowni oraz 
włączenia istniejącej sieci kana-
lizacji deszczowej na skrzyżo-
waniu ul. 3 Maja i Łączniczek 
AK do projektowanego kanału 
deszczowego, a także włączeń 
w drogi gminne i w teren Szpi-
tala Kolejowego.

Postanowiliśmy sprawdzić 
kiedy prace na Warsztatowej 
wystartują i czy będą się z tym 
wiązały utrudnienia dla zmoto-
ryzowanych. – W kwestii ul. War- 
sztatowej możemy uspokoić kie-
rowców. Budowa odwodnienia 
rozpocznie się w rejonie rzeki 
Utraty. To oznacza, że w najbliż-
szym czasie kierowcy nie powin-

ni martwić się o utrudnienia. 
Prace nie będą miały wpływu 
na ruch w rejonie pruszkow-
skiego ronda – powiedział nam 
Krzysztof Bukowski ze Staro-
stwa Powiatowego w Pruszkowie.  
– Z robotami na samej Warsz-
tatowej wystartujemy nie wcze-
śniej niż w 2017 roku. Wtedy też 
poinformujemy kierowców o or-
ganizacji ruchu – dodaje. Budo-
wa odwodnienia ma zakończyć 
się w kwietniu 2018 r. [AS]

Na Warsztatowej na razie 
bez utrudnień
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Budowa odwodnienia ma dobiec 
finału w kwietniu 2018 roku

P R U S Z K Ó W
Władze Pruszkowa chcą 
przebudować przejście 
pod torami kolejowymi 
przy rzece Utracie. 
Dokumentacja projektowa 
przeprawy będzie 
niebawem gotowa.

P rzeprawa pod torami 
w obszarze ulic Czar-
na Droga i Konrada 
Kurca jest wykorzy-

stywana przez pruszkowian od 
wielu lat. To tędy można szybko, 
wygodnie i, co ważniejsze, bez-
piecznie przedostać się na dru-
gą stronę torowiska. Z przejścia 
korzystają głównie osoby chcą-
ce ze Żbikowa dotrzeć do cen-
trum Pruszkowa oraz ci, którzy 
kierują się do Szpitala Kolejo-
wego lub do pracy na terenie 
centrum logistycznego.

Kłopot w tym, że przejście nie 
jest w najlepszym stanie. Władze 
Pruszkowa chcą więc przeprowa-
dzić modernizację tej przepra-
wy. W trakcie przygotowania jest 

koncepcja przebudowy przejścia. 
– Zleciliśmy wykonanie koncepcji 
w dwóch wariantach. Nie różnią 
się one znacznie od siebie. Jed-

na zakłada zamontowanie wind, 
druga przewiduje budowę po-
chylni – mówi nam Andrzej Ku-
rzela, wiceprezydent Pruszkowa.

Projektują przejście  
przy Czarnej Drodze

Dokumentacja ma być goto-
wa do końca listopada. Kurzela: 
– Koncepcja musi być zatwier-
dzona przez PKP. Za przebudo-

wę przejścia będzie odpowiadać 
miasto. Mało prawdopodobne, 
by PKP chciały uczestniczyć 
w tym przedsięwzięciu. [AS]

Dokumentacja projektowa ma być 
gotowa do końca listopada
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G R O D Z I S K  M A Z .
Burmistrz Grodziska 
Grzegorz Benedykciński 
podpisał 14 listopada 
umowę na dofinansowanie 
terenów zielonych na 
terenie miasta. Niemal 
6 mln zł zostanie 
zainwestowanych  
w nowe parki i skwery.

P ieniądze dla Grodzi-
ska udało się pozy-
skać z Narodowego 
Funduszu Ochrony 

Środowiska. W ramach tego  
przedsięwzięcia powstaną czte-
ry nowe parki, siedem skwerów, 
wzdłuż czternastu ulic wykona-
ne zostaną nasadzenia. – W dniu 
dzisiejszym burmistrz Grze-
gorz Benedykciński oraz skarb-
nik gminy Piotr Leśniewski 

podpisali umowę na dofinanso-
wanie terenów zielonych w Gro- 
dzisku Mazowieckim. Gmina  
pozyskała dotację z Narodo-
wego Funduszu Ochrony Śro- 
dowiska na rozwój terenów zie-
lonych w mieście w kwocie po- 
nad 5,7 mln zł – informuje gro- 
dziski magistrat.

Łącznie nowym zagospodaro-
waniem objęte zostanie ponad 5 
hektarów gruntu, a cała inwesty-
cja będzie kosztować ok. 6,7 mln 
zł. Nowe parki pojawią się przy 
ul. Jaśminowej, Górnej, Dalekiej 
i Granicznej. – To bardzo duża 
kwota i bardzo się cieszymy, bo 
to mocno zmieni miasto – mówi 
nam burmistrz Benedykciński. 

Grodziski urząd przygotowu-
je się do ogłoszenia przetargu 
na wykonanie prac. Całość ma 
być gotowa jesienią 2018 r. [EL]

Pieniądze na nowe 
tereny zielone 

Legia Warszawa działa również w Piastowie
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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

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Witolda 
Doroszewskiego w Nadarzynie działający 
z upoważnienia Wójta Gminy Nadarzyn 

zawiadamia, 
że na szkolnych i urzędowych tablicach ogłoszeń  
oraz na stronach internetowych urzędu został  
zamieszczony wykaz pomieszczeń przeznaczonych 
do oddania w najem.

Reklama

OBWIESZCZENIE WOJEWODY 
MAZOWIECKIEGO 

Działając na podstawie art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r.  
o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1727, z późn. zm.), 
w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, t.j., ze zm.) 
– dalej Kpa oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 353, z późn. zm.) informuję, 
że na wniosek spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 
03-734 Warszawa, w dniu 31 października 2016 roku, została wydana 
decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 373/III/2016 o pozwoleniu na 
budowę dla inwestycji pn.: 
budowa i przebudowa przyłączy i sieci elektroenergetycznych dla potrzeb 
zasilania i sterowania sieci trakcyjnej w ramach realizacji przedsięwzięcia 
p.n. „Modernizacja linii kolejowej Warszawa Włochy – Grodzisk 
Mazowiecki – prace przygotowawcze”, projektowana na terenie działek 
nr  ew. 75/34, 75/55 i nr 75/57 obręb 0012 jednostka ewidencyjna 
Pruszków, nr 1/10 oraz nr 1/3 obręb 12 jednostka ewidencyjna Brwinów 
– Miasto oraz nr 70/15 i nr 70/16 obręb 0017, jednostka ewidencyjna 
Grodzisk Mazowiecki.

Stosownie do treści przywołanych na wstępie przepisów informuję, 
o możliwości zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji oraz  
z dokumentacją sprawy, w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 
Warszawa, pokój 606.

Doręczenie niniejszego obwieszczenia, zgodnie z art. 49 Kpa, uważa 
się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłosze- 
nia. Od przedmiotowej decyzji przysługuje stronom odwołanie  
do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42,  
00-926 Warszawa, za pośrednictwem organu wydającego decyzję, 
w terminie 14 dni od dnia doręczenia obwieszczenia o jej wydaniu.

WI-III.7840.7.148.2015.JS

 EWelina Latosek 

R E G I O N
Na forach parentingowych 
i w mediach 
społecznościowych 
wrze. Promocja 
popularnej sieci 
dyskontów wywołała 
szał w naszym regionie. 
– Szukam maskotki 
pieczarki. Byłem już 
w siedmiu sklepach 
– to jeden z lawiny 
wpisów na Facebooku.

M oda na kolekcjo-
nowanie masko-
tek sprawiła, że
mieszkańcy dzie-

lą się informacjami, gdzie moż-
na dostać upragnioną truskaw-
kę czy śliwkę. – Mamy, wiem 
że temat już znienawidzony. 
Naklejki z Biedronki. Uzbie-
raliśmy na dwie maskotki, 
a problem taki, że już ich ni-
gdzie nie ma? Czy któraś z Was 
ma bieżącą informację, w której 
Biedronce zostało cokolwiek? 
– pisze pani Edyta. – Mamy! 
Jest dostawa Świeżaków!!! Są: 
truskawki, jabłka, marchew-
ki, gruszki, brokuły, grzybki. 
Jeszcze jest z 40 sztuk – czy-
tamy we wpisie pani Katarzy-
ny. Kolejny wpis: „Czy są gdzieś 
Świeżaki konkretnie chodzi 
o pieczarkę i brokuła???”. 

W sieci kwitnie też „czarny 
rynek” handlu naklejkami, które 
pozwalają odebrać maskotkę za 
darmo lub za pół ceny: „Sprze-
dam 23 naklejki na Świeżaki. 

Cena 25 zł”, „Oddam naklejki za 
coś dobrego dla dzieci”. Można 
je kupować także w dużych ser-
wisach aukcyjnych. 

O popularność promocji 
zapytaliśmy spółkę Jeronimo 
Martins, właściciela sieci dys-
kontów. – Akcja „Gang Świe-
żaków” od samego początku 
cieszy się olbrzymim zainte-
resowaniem naszych klientów. 
W efekcie, mimo zapewnienia 
dużego zapasu maskotek, może 
zdarzyć się tak, że w niektórych 
naszych sklepach wyczerpała 
się ich dostępna pula – infor-
muje biuro prasowe fi rmy. 

Usłyszeliśmy też zapewnie-
nie, że maskotki będą jesz-
cze dostępne. – Niezależnie 
od tego, że w regulaminie za-
strzegliśmy możliwość braku 
dostępności maskotek w da-
nej placówce, jesteśmy jedno-
cześnie świadomi niesłabnącej 
popularności naszej akcji i dal-
szego zainteresowania klientów 
wzięciem w niej udziału. Chcąc 

Świeżaki narozrabiały
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zapewnić wszystkim zaintere-
sowanym możliwość skorzysta-
nia z akcji „Gang Świeżaków”, 
już zaplanowaliśmy dodatkowe 
dostawy pluszaków do naszych 
sklepów. Klientów, którym bę-
dzie przysługiwał odbiór ma-
skotek, zapraszamy do kontaktu 
z pracownikami naszych skle-
pów w celu uzgodnienia odbio-
ru wybranej maskotki, jak tylko 
będzie ona dostępna – czyta-
my w wiadomości nadesłanej 
do naszej redakcji. 

Promocja trwa jeszcze tyl-
ko do 20 listopada, a maskot-
ki będzie można odbierać do 
4 grudnia. Dla tych, którym 
nie uda się dostać w sklepie 
konkretnego Świeżaka, mamy 
dobrą wiadomość. Zabawki te-
go typu są dostępne w zagra-
nicznych portalach aukcyjnych, 
gdzie spotkać można też człon-
ków „Gangu Świeżaków”, któ-
rych nie obejmuje akcja sieci 
dyskontów. W tym np. kalafi o-
ra i banana.

reklama

G R O D Z I S K  M A Z O W I E C K I
Jeśli ktoś nie wierzy powinien zajrzeć 
do najnowszego rankingu Między-
narodowej Federacji Tenisa Stoło-
wego. Aż czterech graczy Bogorii 
jest w najlepszej 70. świata! Najwy-
żej w zestawieniu znalazł się Jung 
Youngsik, który w tym sezonie jesz-
cze nie zaprezentował się w żadnym 

spotkaniu grodziskiej drużyny. Ko-
reańczyk zajmuje 10. lokatę. Grek 
Panagiotis Gionis to obecnie 30. za-
wodnik świata, miesiąc wcześniej zaj-
mował 27. miejsce. Z kolei Gao Ning 
jest 43. Ostatnie tygodnie to świet-
ny okres w karierze Daniela Góra-
ka. Jest pewnym punktem Bogorii 

Gracze Bogorii 
wysoko w rankingu

a podczas mistrzostw Europy w Bu-
dapeszcie w parze z Jakubem Dyja-
sem sięgnął po srebrny medal. Rzut 
oka na światową listę i gracz Bogorii 
notuje awans o pięć pozycji względem 
poprzedniego zestawienia. Obecnie 
Górak zajmuje 62. miejsce. Liderem 
światowych list jest Ma Long. [JM]  

95-lecie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych

Szkoła z tradycją i planami
 Jakub Małkiński 

P R U S Z K Ó W
3 grudnia odbędą się 
uroczyste obchody 
95-lecia Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących 
i Sportowych w Pruszkowie. 
Z okazji jubileuszu 
zostanie wydana książka 
o historii placówki.

K orzeni szkoły należy 
szukać w... Stanach 
Zjednoczonych. De-
cyzję o powołaniu pla-

cówki podjęto w lutym 1921 ro-
ku podczas zjazdu Stowarzy-
szenia Mechaników Polskich 
w Ameryce. W grudniu powołano 
Szkołę Rzemieślniczo-Technicz-
ną w Pruszkowie, którą otworzył 
inż. Jan Piotrowski. We wrześniu 
1922 r. naukę w niej rozpoczęło 
57 uczniów. Przez lata szkoła 
przeszła wiele przemian, m.in. 
stała się męskim gimnazjum me-
chanicznym. Również lokalizacja 
ulegała zmianom. Najpierw szkoła 
mieściła się przy ulicy Pułaskie-
go 6, w czasie II wojny światowej 
przy ul. Stalowej 3, następnie na 
ul. Krańcowej, którą przemiano-
wano na ul. Gomulińskiego.

Z placówką związanych jest 
wielu wybitnych sportowców. 
W jej murach kształcili się meda-
liści igrzysk olimpijskich: Ryszard 
Katus, Ryszard Szymczak czy Ta-
deusz Cuch. O historii placówki 
i jej absolwentach traktuje książka 

„95 lat działalności Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących i Sportowych 
w Pruszkowie”. – Publikacja skie-
rowana jest do wszystkich osób 
związanych z Pruszkowem i jego 
historią, absolwentów szkoły i jej 
przyjaciół. Z pewnością wzbogaca 
wiedzą o pruszkowskim szkolnic-
twie – mówi Bogusława Kępkow-
ska, autorka książki.

Jubileusz to okazja do wielu 
wspomnień. – Mamy dyplomy 
sportowe z lat 1933-1934. Szko-
ła wywalczyła ponad 400 meda-
li na poziomie krajowym. Ludzie 
z lat 40. i 50. nadal utrzymują więź 
z placówką. Ma ona tożsamość, 
którą tworzą sztandary, zwy-
czaje, bogata historia – przed-
stawia Kępkowska.

Kilka lat temu szkoła obra-
ła kierunek sportowy i ściśle 
się go trzyma. – Placówka musi 
iść w kierunku sportu z dwóch 

powodów. Istnieje zapotrzebowa-
nie na taką placówkę w powiecie 
pruszkowskim na poziomie po-
nadgimnazjalnym. Dotychczas 
uczniowie idący w kierunku spor-
tu wybierali szkoły warszawskie, 
przez co traciły kluby lokalne, 
gdyż zawodnik musiał zmienić 
drużynę. Drugi powód to kon-
kurencyjność. W Pruszkowie są 
już dwa licea. Nasza szkoła daje 
wybór rozwoju ścieżką sporto-
wą – tłumaczy Łukasz Borkowski, 
dyrektor ZSOiS w Pruszkowie.

3 grudnia spotkają się wszyscy, 
którym tradycja Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących i Sporto-
wych jest bliska. Uroczystości 
rozpoczną się mszą św. w ko-
ściele przy ul. Helenowskiej 3. 
Następnie zaplanowano odsło-
nięcie tablicy pamiątkowej po-
święconej Janowi Piotrowskiemu 
i obchody na hali MOS.
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Obchody 11 listopada

Pierwsze opady śniegu nie 
zniechęciły mieszkańców 
Brwinowa do wspólnego 
świętowania 98. rocznicy 
odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Po oficjalnych 
uroczystościach na 
pikniku harcerskim 
można było rozgrzać się 
gorącą grochówką.

Ś więto Niepodległości tra-
dycyjnie rozpoczęła msza 
święta w kościele św. Flo-
riana w Brwinowie. Potem 

uroczystości przeniosły się przed 
Pomnik Niepodległości. Wśród 

zgromadzonych nie zabrakło przed-
stawicieli środowisk kombatanckich, 
delegacji powiatu pruszkowskiego, 
szkół, organizacji harcerskich, sto-
warzyszeń i partii politycznych.

Swoje przemówienie burmistrz Ar-
kadiusz Kosiński poświęcił harcer-
skiej służbie, wspominając również 
mieszkańca Brwinowa – Ignacego Ko-
zielewskiego, który w 1911 r., tj. 105 lat 
temu napisał wiersz „Wszystko co na-
sze Ojczyźnie oddamy”. O oprawę mu-
zyczną uroczystości zadbał działający 
przy Gminnym Ośrodku Kultury Chór 
Wydartych Domom Kur. Patriotyczny 
repertuar rozpoczęła znana wszyst-
kim Pieśń Legionów.

Po złożeniu kwiatów przed po-
mnikiem przyszedł czas na harcerski 
piknik. Harcerze na brwinowskim 
rynku zbudowali miasteczko z na-
miotami, w których przygotowano 
wiele atrakcji. Były gry i zabawy dla 
dzieci, konkurs plastyczny, strzel-
nica, instruktaż pierwszej pomocy 
i wiele innych niespodzianek. Har-
cerze przygotowali dla uczestników 
gorący poczęstunek, a na deser pysz-
ne ciasta.

Organizator pikniku – Chorągiew 
Stołeczna ZHP Hufiec Pruszków 
– otrzymał dotację w ramach wspie-
rania działalności pożytku publiczne-
go przez gminę Brwinów. (PR)

Opowieść o czasach 
II wojny – nie tylko dla 
nastoletniego czytelnika
Wydana przez Gminny Ośrodek Kultury 
książka „Jur” Piotra Dzięciołowskiego 
to opowieść Haliny Podgórskiej, łącz-
niczki AK, o jej służbie i codziennym 
życiu w Brwinowie. Napisana w bardzo 
przystępny sposób zainteresować mo-
że nawet bardzo młodych czytelników.

Spotkanie autorskie zorganizowane 
13 listopada 2016 r. w dworku Zagroda 
przez Gminny Ośrodek Kultury było 
okazją do poznania bohaterki książ-
ki. Halina Podgórska, z domu Moczy-
dłowska, wychowywała się w rodzinie 
nauczycielskiej w Brwinowie. W czasie 
II wojny pełniła służbę w Armii Krajo-
wej jako łączniczka. Tytuł „Jur” pocho-
dzi od jej konspiracyjnego pseudonimu. 
– Wojenny czas najchętniej wymazała-
bym z pamięci, ale nie potrafi ę – mówiła 
podczas spotkania autorskiego Halina 
Podgórska, której przed oczami stają 
dziś nie tylko sceny konspiracyjnych 
i towarzyskich spotkań z czasów jej 
młodości, ale też wspomnienia nie-
mieckiego terroru, okupacyjnego głodu 
i niedostatku. Tę opowieść spisał Piotr 
Dzięciołowski, pochodzący ze znanej 
warszawskiej rodziny dziennikarskiej, 
autor książek i fotoreporter.

Opowieść o codziennym życiu w cza-
sach okupacji czyta się jednym tchem. 

Każdy rozdział to osobna historia: m.in. 
o tęsknocie za normalnym życiem, za-
chowaniu niemieckich żołnierzy w cza-
sie wojny, fali uchodźców po Powstaniu 
Warszawskim. Lektura książki przenosi 
czytelnika do dawnego Brwinowa, widzia-
nego oczyma młodej, 17-letniej dziew-
czyny. Z myślą o młodych odbiorcach 
zamieszczono wiele przypisów, które ob-
jaśniają słowa i terminy nieznane współ-
czesnemu pokoleniu, np. reglamentacja, 
granatowa policja i in. Zamieszczone fo-
tografi e ułatwiają odnalezienie opisywa-
nych miejsc w dzisiejszym Brwinowie.

 Wydanie „Jura” jest efektem współ-
pracy Gminnego Ośrodka Kultury 
w Brwinowie oraz brwinowskiego ko-
ła Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. 
Książkę można nabyć w cenie 15 zł w OKe-
ju, przy ul. Wilsona 2 w Brwinowie. (PR)
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N A D A R Z Y N
Wracamy do tematu. 
Prokuratura Rejonowa 
w Pruszkowie postawiła 
zarzut kierowania autem 
w stanie nietrzeźwości 
Tomaszowi M., wicewójtowi 
Nadarzyna. Ten nie 
przyznaje się do winy. 

P rzypomnijmy. Do za-
trzymania Tomasza 
M. doszło 3 sierpnia 
tego roku na ul. Osie-

dlowej w Ruścu. Policja zosta-
ła zawiadomiona o tym, że za 
kierownicą samochodu siedzi 
pijany mężczyzna. Gdy funk-
cjonariusze dotarli na miej-
sce postanowili przebadać 
kierowcę alkomatem. Męż-

czyzna jednak nie zgodził się 
na takie badanie (miał do te-
go prawo). W związku z tym 
zlecono wykonanie badania 
krwi. Wyszło na jaw, że wice-
wójt Nadarzyna miał... ponad 
trzy promile alkoholu.

Jeszcze w sierpniu zostało 
wszczęte śledztwo w tej spra-
wie. Prokuratura Rejonowa 
w Pruszkowie przedstawiła 
Tomaszowi M. zarzut kierowa-
nia samochodem w stanie nie-
trzeźwości (czyn z artykułu 178 
A paragraf 1 kodeksu karnego). 
– Mężczyzna został przesłucha-
ny w charakterze podejrzanego, 

zarzuty zostały mu przedsta-
wione. Jednak Tomasz M. nie 
przyznał się do zarzucanego 
mu czynu, złożył wyjaśnienia 
i teraz wszystko jest weryfi ko-
wane. Śledztwo pozostaje w to-
ku – mówi Andrzej Zwoliński, 
zastępca prokuratora rejono-
wego w Pruszkowie.

W związku z tym postanowi-
liśmy skontaktować się z Toma-
szem M. Pierwszą taką próbę 
podjęliśmy 4 listopada. Wicewójt 
Nadarzyna stwierdził wówczas, 
że znajduje się w pracy, a sprawa 
jaka jest prowadzona przeciw-
ko niemu ma podłoże prywatne, 
wobec tego poprosił o telefon 
po jej zakończeniu. Kolejne, 
kilkukrotne próby kontaktu 
kończyły się fi askiem – telefon 
wicewójta milczał.

Tomasz M. ponownie ode-
brał telefon 15 listopada. Jed-
nak stwierdził, „że nie ma dla 
nas czasu”. [SD]

Nie przyznaje się do winy

Do zatrzymania Tomasza M. doszło 
3 sierpnia na ul. Osiedlowej w Ruścu 
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P R U S Z KÓ W
Wojewoda 
mazowiecki 
zatwierdził projekt 
parkingu, który 
ma powstać przy 
pruszkowskiej ulicy 
Waryńskiego. 

I nwestycja ma rozwią-
zać bolączki związa-
ne z brakiem miejsc 
postojowych dla aut 

w rejonie stacji PKP. – Pro-
jekt przewiduje budo-
wę parkingu dla 110 samo-
chodów osobowych oraz 
b u d o w ę  z a d a s z o n e g o 
parkingu, który pomieści 
ok. 100 rowerów, ponad-
to projekt zakłada budo-
wę odwodnienia, moni-
toringu oraz oświetlenia 
– informuje pruszkowski 
urząd miasta.

Na budowę władze mia-
sta chcą pozyskać dotację. 
– Gmina miasto Pruszków 
stara się o dofinansowa-
nie powyższej inwestycji 
w ramach ZITWOF (Zin-
tegrowane Inwestycje Te-
rytorialne Warszawskiego 
Obszaru Funkcjonalne-
go). Dokumenty przeszły 
pozytywnie weryfikację 
formalną. Obecnie trwa 
ocena merytoryczna. Re-
alizacja inwestycji prze-
widziana jest na 2018 rok 
– czytamy w komunik-
acie magistratu. [EL]

Projekt 
zatwierdzony

R E G I O N
Podczas tej edycji Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej 
Pomocy zbierane 
będą pieniądze na 
ratowanie życia i zdrowia 
dzieci na oddziałach 
ogólnopediatrycznych 
oraz dla zapewnienia 
godnej opieki medycznej 
seniorom. Zostań 
wolontariuszem WOŚP!

W OŚP wystartuje 
15 stycznia. Już po 
północy zostaną 
podane wstępne 

wyniki największej zbiórki chary-
tatywnej w Polsce. W ciągu wszyst-
kich poprzednich finałów Or-
kiestry zebrano i przekazano na 
wsparcie polskiej medycyny su-
mę ponad 720 mln zł.

Ten finał będzie szczególny. 
Dlaczego? – 25 lat grania Orkie-
stry to poważna część historii Pol-
ski. Przez ten okres pomogliśmy 
praktycznie każdemu szpitalowi 
w naszym kraju. To, że Orkiestra 
działa i to z tak dużą skuteczno-
ścią, to oczywiście zasługa wszyst-
kich darczyńców, to efekt każdego 
grosza wrzuconego do puszki. Nie 
boję się użyć stwierdzenia, że 
Wielka Orkiestra Świątecznej Po-
mocy to wspólne dobro wszystkich 
Polaków, także tych mieszkają-
cych za granicą, bo przecież wie-
le sztabów gra także na obczyźnie 

– mówi Jerzy Owsiak, prezes za-
rządu Fundacji Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy.

Jak zostać wolontariuszem? 
Wystarczy udać się do odpowied-
niego sztabu, czyli tego najbliżej 
miejsca zamieszkania. Zanim roz-
poczniesz swoją przygodę z WOŚP 
warto zapoznać się z regulami-
nem. Osoby pracujące w sztabach 
zajmują się rejestracją wolonta-
riuszy, to od nich otrzymuje się 
identyfi kator, puszkę kwestar-
ską i serduszka.

Warto pamiętać, że kwestować 
mogą wszyscy, nawet nieletni, ale 
pod jednym warunkiem. Jeśli nie 
ukończyłeś 16-go roku życia mo-
żesz wziąć udział w WOŚP gdy 
będzie ci towarzyszyć osoba peł-
noletnia. A zatem gdzie można 
znaleźć najbliższy sztab? W tym 
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celu przygotowano specjalną map-
kę, która dostępna jest na stronie 
www.wosp.org.pl/fi nal/sztaby-
-25-fi nalu-wosp/mapa-sztabow. 
Sztaby znajdziemy w Grodzisku 
Mazowieckim, Brwinowie, Komo-
rowie, Pruszkowie i Nadarzynie.

– W ramach zakupu ze środ-
ków zebranych podczas 24. Finału 
WOŚP Fundacja Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy dokonała 
zakupu m.in. 2 rezonansów ma-
gnetycznych, wysokiej klasy kar-
diomonitorów czy urządzeń do 
nieinwazyjnego wspomagania 
oddychania noworodka, a także 
wyposażenia laboratoriów onko-
logicznych. W ramach zakupu dla 
geriatrii wymieniono ponad 1,5 tys. 
łóżek z materacami oraz szafk ami 
nocnymi oraz aparaty EKG czy in-
halatory – informuje WOŚP. [SD]

Orkiestra Owsiaka 
zagra już po raz 25
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INFORMATOR KULTURALNY
BRWINÓW

Kresy
Wykład i projekcja filmu  
pt. „Język modlitwy” w reży-
serii etnografa i dokumenta-
listy dr. Krzysztofa Kubiaka.  
Reportaż przedstawia  
historię Polaków z Podola, 
którzy stanowią dzisiaj mniej-
szość religijną i narodową.
Start: 20 listopada, godz. 12.00
Miejsce: GOK

Ukraina nie zagranica
Wyjątkowy spektakl  
o życiu w czasie wojny  
i o woli przetrwania mimo 
zagrożeń i cierpienia.  
Dokument w inscenizacji 
zespołu teatralnego  
Ted`, nádech a let` z Czech.
Start: 20 listopada, godz. 18.00
Miejsce: GOK

MICHAŁOWICE
 
Koncert celtycki
Remiza strażacka  
w Nowej Wsi na jeden  
wieczór zamieni się w salę 
koncertową. Na scenie  
wystąpi zespół Jig Reek  
Maniacs grający muzykę 
celtycką. Uzupełnieniem  
będzie pokaz zespołu  
tańca irlandzkiego  
Ellorien.
Start: 20 listopada, godz. 17.00
Miejsce: Remiza strażacka  
Nowa Wieś

PIASTÓW
 
Na chwilę przed  
odlotem
Aneta Grześkiewicz  
i Michał Zawadzki zabiorą  
nas w kameralna podróż  
przez polskie lata osiem-
dziesiąte. W trakcie koncertu 
usłyszymy największe  
przeboje tamtego okresu, 
które wylansowali Maanam, 
Urszula, Budka Suflera 
Edyta Geppert czy Perfekt. 
Bilety: 20 zł.
Start: 24 listopada, godz. 18.00
Miejsce: MOK

PODKOWA LEŚNA

Mandat
Aktorzy z Teatru Otwartego 
zaprezentują swój najnowszy 
spektakl. Widzowie będą  
mogli obejrzeć „Mandat”  
według sztuki Nikołaja  
Erdmana w reżyserii  
Joanny Cichoń-Dąbrowskiej.
Start: 20 listopada, godz. 18.30
Miejsce: CKiIO

PRUSZKÓW

Oblicza Starożytności
MSHM zaprasza na nowy cykl 
prelekcji „Oblicza Starożytno-
ści”. W trakcie pierwszego spo-
tkania poznamy „Parkiet Aresa 
– o wojnie i bitwie w świecie 
greckich poleis”. 
Start: 19 listopada, godz. 16.00
Miejsce: MSHM

Koncert Michała Bajora
Wielka gwiazda polskiej piosenki 
wystąpi w pruszkowskim MOK-u. 
Już 25 listopada będziemy mogli 
usłyszeć Michała Bajora, który 
swoje najpiękniejsze utwory 
wykona przy akompaniamencie 
Wojciecha Borkowskiego.
Start: 25 listopada, godz. 18.00 
Miejsce: MOK

WAB.6740.1158.2016 

OBWIESZCZENIE STAROSTY 
GRODZISKIEGO  

zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  
- o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz art. 49 
ustawy Kodeks postępowania administracyjnego 

 
zawiadamiam o wydaniu przez Starostę Grodziskiego decyzji nr 1492/16  
z dnia 09.11.2016r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej polegającej na: rozbudowie drogi (ciągu 
komunikacyjnego) łączącej drogę powiatową 1504W (ul. Widokowa 
we wsi Radonie) z drogą powiatową nr 1503W (ul. Mazowiecka we 
wsi Książenice) w gminie Grodzisk Mazowiecki wraz z budową 
oświetlenia i kanalizacji deszczowej, przebudową sieci wodociągowej, 
gazowej, sieci nn oraz sieci telekomunikacyjnej.

Inwestycja obejmuje działki nr ew.:
- w projektowanym pasie drogowym inwestycja obejmuje 
nieruchomości1): 
Obręb 0027 Radonie działki nr ew.: 148 (148/2, 148/1), 153/3 (153/10, 
153/9), 153/5 (153/12, 153/11), 153/6 (153/14, 153/13), 158/28 
(158/30, 158/29), 
Obręb 0015 Musuły działki nr ew.: 197/1 (197/4, 197/5), 180/1 (180/4, 
180/5), 180/2 (180/6, 180/7)
Obręb 0020 Książenice PGR działki nr ew.: 1/13 (1/664, 1/663), 19/28 
(19/124, 19/126, 19/125), 1/14 (1/666, 1/665), 19/50 (19/129, 19/130), 
7/4 (7/10, 7/9), 19/36 (19/127, 19/128), 16/27 (16/130, 16/129), 16/35 
(16/132, 16/131), 21/11 (21/160, 21/162, 21/161), 17 (17/2, 17/3, 17/1), 
21/33 (21/158, 21/159), 21/149 (21/163, 21/164), 15/5 (15/31, 15/30).
1) W odniesieniu do działek ulegających podziałowi – przed nawiasem 
podano numer działki przed podziałem, a w nawiasie numer działki po 
podziale. Ponadto numery działek objętych liniami rozgraniczającymi 
teren (nowy przebieg drogi) zostały oznaczone pogrubioną czcionką.
- w istniejącym pasie drogowym inwestycja obejmuje nieruchomości: 
Obręb 0027 Radonie działki nr ew.: 146, 149, 150, 144/27, 144/28, 
144/17, 144/29, 147/25, 147/24, 147/26, 147/27, 147/28
Obręb 0020 Książenice PGR działki nr ew.: 1/11, 16/40, 16/15, 18, 19/1, 
20, 21/102, 21/3, 10, 16/34, 16/31
Obręb 0022 Marynin działki nr ew.: 1/13.
- nieruchomości przeznaczone pod przebudowę urządzeń 
infrastruktury technicznej, niewchodzące w skład projektowanego 
pasa drogowego:
Obręb 0020 Książenice PGR działki nr ew.: 16/29
- nieruchomości przeznaczone pod przebudowę dróg innej kategorii:
Obręb 0027 Radonie działki nr ew.: 128/10
Obręb 0022 Marynin działki nr ew.: 24
- nieruchomości będące w zasięgu oddziaływania inwestycji 
(odprowadzenie wód opadowych do rzeki Rokicianki):
Obręb 0027 Radonie działki nr ew.: 159.

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

Ogłoszenie

G R O D Z I S K  M A Z .
11 listopada w Grodzisku 
nastolatka zatruła się 
czadem podczas kąpieli. 
Prawdopodobnym 
winowajcą zdarzenia  
był piecyk gazowy.

D o sytuacji doszło po 
godz. 12 w jednym 
z budynków wie-
lorodzinnych przy 

ul. Piaskowej. – W mieszkaniu 
przebywały trzy osoby: matka 
z synem i córką. Dziewczynka 
kąpała się, gdy wyszła z łazien-
ki upadła i straciła przytomność. 
Natychmiast wezwano pogoto-
wie i straż pożarną – mówił bryg. 
Krzysztof Tryniszewski, rzecznik 
prasowy Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej  
w Grodzisku Mazowieckim.

Jeszcze przed przyjazdem 
strażaków rozpoczęto wie-
trzenie mieszkania. Bryg. Try-
niszewski: – Gdy dojechaliśmy 
na miejsce to jeszcze stwierdzi-
liśmy obecność tlenku węgla 
w łazience, choć nie były to już 
wielkie ilości. Prawdopodobną 
przyczyną tej sytuacji był piecyk 
gazowy służący do podgrzewa-
nia wody.

Nieprzytomną dziewczynkę 
zabrano do szpitala. Jej mama 
oraz brat też tam trafili w celu 
przeprowadzenia badań. 

O tym jak tlenek węgla 
potrafi być niebezpieczny 
ostrzegaliśmy w artykułach 
niejednokrotnie. [SD]

15-latka zatruła się czadem

P R U S Z K Ó W
Policjanci z pruszkowskiej komendy 
otrzymali zawiadomienie o znisz-
czonym aucie. Czynu miał doko-
nać sąsiad osoby poszkodowanej, 
który już wcześniej zwracał uwagę, 
by nie parkować w wyznaczonym 
miejscu – czyli na wysokości jego 
posesji. W ramach zemsty kopnął 

kilkukrotnie w tylne drzwi pojazdu. 
Chwilę później policjanci ustalili, że 
oprócz wgniecionych drzwi w samo-
chodzie jest też wybita szyba. Wła-
ściciel zauważył również brak panela 
od radioodtwarzacza. Odnalezie-
nie sprawcy nie było trudne. Jak się 
okazało 30-latek był pod wpływem 

Zniszczył samochód,  
bo był źle zaparkowany

alkoholu. – Usłyszał zarzut kradzie-
ży z włamaniem oraz uszkodzenia 
mienia. Przyznał się do zarzucane-
go czynu i dobrowolnie poddał się 
karze sześciu miesięcy pozbawie-
nia wolności, ma również obowiązek 
naprawienia wyrządzonej szkody  
– informowali policjanci. [SD]  

NADARZYN

 
Zagra Natalia Przybysz
Nadarzyński Ośrodek Kultury 
zaprasza na koncert Natalii 
Przybysz. Artystka znana jest 
z zespołu Sistars. Od 2006 r. 
prowadzi solową działalność 
artystyczną. Natalia Przybysz 
na swoim koncie zapisała  
dwa Fryderyki za płytę  
„Prąd”. Bilety 30-35 zł.
Start: 19 listopada, godz. 19.00
Miejsce: NOK

Tajemnicza  
dusza skrzypiec
Do czego skrzypcom potrzeba 
jest dusza? Odpowiedź na  
to pytanie będzie można  
znaleźć w trakcie koncertu  
w Nadarzyńskim Ośrodku 
Kultury. Oprócz utworów 
Szostakowicza, Schubeta czy 
Beethovena poznamy historię 
powstania skrzypiec.
Start: 20 listopada, godz. 16.00
Miejsce: NOK 

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA 
PRUSZKOWA

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  „Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszków - 
Gomulińskiego”.

Wyłożenie projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
części obszaru miasta Pruszków - Gomulińskiego” wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko odbędzie się od dnia 30 listopada 2016 r. do 29 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 12 grudnia 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 planu zagospodarowania należy składać do Prezydenta Miasta 
Pruszkowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej  
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym 
terminie: do 12 stycznia 2017 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu jest 
Prezydent Miasta Pruszkowa.

Uwagi można składać w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miejskiego, 
pocztą na adres: 05-800 Pruszków ul. Kraszewskiego 14/16, ustnie do protokołu  
w Wydziale Architektury, Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego lub za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres prezydent@miasto.pruszkow.pl. 

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione 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: do 12 stycznia 2017 r.

Prezydent Miasta Pruszkowa 
mgr Jan Starzyński

Ogłoszenie
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 ► Agencja Ochrony zatrudni do pracy 
na obiektach przemysłowych 
na terenie Pruszkowa, Radonic, 
Sokołowa i Konotopy. Telefony 
728-430-774 / 728-880-442. 

 ► Automatyk, Elektromonter, montaż 
i uruchamianie automatów pakujących, 
Pęcice Małe tel. 502-204-866 
biuro3@coffee-service.eu

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

 ► Duża fi rma zatrudni od zaraz osoby do 
ochrony budowy na Woli.
Praca w systemie 24/48 (do wyboru)  
Wynagrodzenie 5,5zł netto/h.
Zainteresowanych prosimy o kontakt 510 
011 580 lub 571 330 184

Elektryków do pracy przy nowych 
autach 501 083 999 

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

 ► Fachowca z praktyką na zmywaku 
w Londynie zatrudni Bistro Degustacja
na stacji Piastów PKP. Zgłoszenia osobiste. 

 ► Zatrudnię pomocnika lakiernika z dużym 
doświadczeniem.Grodzisk Mazowiecki 
tel.501-779-099

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 bez pośredników działkę 
budowlaną okolo 2000 m2 
z domem w Milanówku, ze wszystkimi 
mediami. Dojazd drogą asfaltową. 
Do stacji PKP i Centrum 7 minut pieszo. 
Telefon: 508 397 685

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

Sprzedam mieszkanie 57 m2 
os. Staszica 215000 tyś. 694127292 

Nieruchomości – do wynajęcia
 ► Do wynajęcia garaż podziemny 

ogrzewany ul. Dobra. Cena 200 zł. 
600 200 702 

 ► Warsztat/magazyn 80m2+plac, 800zł, 
Nadarzyn - 506 906 002 

 ► Wydzierżawię pod usługi plac 1000m2, 
Nadarzyn, 696 023 878 

Nieruchomości – inne

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

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 
502 510 493 

Sprzedam

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

Usługi

 ► Ale pożyczka nawet w 24 godziny. 
Tel. 668 681 896 

 ► Anteny nowocześnie solidnie 
montaż serwis 603 375 875 

 ► Brukarstwo meritumbruk@o2.pl 
696 437 501 

Dam pracę

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

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

 ► PRACA DLA KOBIET przy kontroli 
towaru na magazynie w Mszczonowie. 
Stawka 12 zł/h netto, umowa o pracę, 
praca 8h, 2 dni w tygodniu wolne. 
Tel.: 667-693-432 

 ► PRACA W OCHRONIE DLA RENCISTY 
W Pruszkowie 600 009 700 

 ► Pracownik Kontroli Towaru. Pruszków. 
Stawka 11zł/h netto. Umowa o pracę. 
693-021-944 

 ► 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 

 ► 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 

SPRZEDAM 
DZIAŁKĘ 

BUDOWLANĄ
KOMORÓW GMINA 

MICHAŁOWICE  
ul. STARA DROGA  

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

TEL. 694 545 840

Burmistrz Miasta Milanówka
informuje, że w dniach od 03.11.2016 r. do 24.11.2016 r.  
w siedzibie Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 
45 i przy ul. Spacerowej 4 na tablicach ogłoszeń został wy-
wieszony wykaz nieruchomości położonej przy ul. Warszaw-
skiej 36 przeznaczonej do oddania w najem. Wykaz został 
także zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej 
 (www.bip.milanowek.pl/gospodarka_nieruchomościami).

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Piastowa informuje, że w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Piastowie przy ul. 11 Listopada 8, na tablicy 
ogłoszeń na I piętrze, w okresie od 09.11.2016 r. – 30.11.2016 
r. został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowych sta-
nowiących własność Miasta Piastów przeznaczonych do 
zbycia oraz w okresie od 08.11.2016 r. – 29.11.2016 r. został 
wywieszony wykaz nieruchomości lokalowych stanowiących 
własność Miasta Piastów przeznaczonych do zbycia.

517 965 792

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

WYMIANA OPON 

Nawet w 24 godziny!

POŻYCZKA

Twoje pieniądze

668 681 896 *
*koszt połączenia zgodny 

z taryfą operatora 

www.warszawa.proficredit.pl

szybko i uczciwie
do 25 000 zł

 797 705 105
-  

wystarczy
dowód osobisty

-  
gotówka
w jeden dzień

Pożyczka
 ekspresowa

P o ż y c z k i   e k s p r e s o w e

Nawet
do 6000zł

Sprawdź nas!
Koszt połączenia wg taryfy operatora.

797 705 110

ul. Pogodna 7
22 728 90 50
Pruszków

www.hurtownia-ogrodnicza.com

NAJWIĘKSZY  
I NAJLEPSZY

SKLEP
OGRODNICZY

Agencja Pracy Tymczasowej Adecco Poland  
Sp. Z o.o. poszukuje Kandydatów na 
stanowiska produkcyjne, magazynowe, 
biurowe, operatorów wózków widłowych 
oraz na stanowiska specjalistyczne. Jeśli 
jesteś zainteresowany zgłoś się do nas! 
Nasze biuro znajduje się w Pruszkowie 
przy ul. Ołówkowej 1D lok. 95, infor-
macje uzyskasz również pod numerem  
tel. 22 738 88 20. Zapraszamy!

www.adecco.pl

 Poszukujemy osób  
do pracy od zaraz.

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.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY 
MAZOWIECKIEGO

Niniejszym, na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 82 i art. 90 ust. 2 ustawy 
z  dnia 3  października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.) informuję o przystąpieniu 
do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko inwestycji 
pod nazwą:
Budowa przejścia pieszo – rowerowego w km 23,017 linii kolejowej nr I i 447 
w Brwinowie w ramach zadania „Prace na linii kolejowej Warszawa – Włochy 
– Grodzisk Mazowiecki (linia 447)”.
Roboty budowlane będą realizowane na działce ewidencyjnej numer 1/10, 
obręb ew. 12, jednostka ew. Brwinów – Miasto.  
Ponowna ocena oddziaływania na środowisko przeprowadzana jest w ramach 
postępowania administracyjnego znak: WI-III.7840.7.38.2016.MS, wszczętego 
na wniosek inwestora – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 
Warszawa, w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę ww. inwestycji.
Organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji o pozwoleniu 
na budowę jest Wojewoda Mazowiecki. Organem właściwym do wydania 
postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia jest 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, a do wydania opinii, 
dotyczącej tego uzgodnienia, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny 
w Warszawie. 
Wszyscy zainteresowani mogą się zapoznać z niezbędną dokumentacją sprawy 
oraz złożyć uwagi i  wnioski w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej do 
protokołu, w terminie 21 dni od dnia doręczenia ogłoszenia o przystąpieniu 
do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko. Niezbędna 
dokumentacja sprawy dostępna jest w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego (Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pok. 604). 
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Warszawie. Zgodnie z art. 35 cytowanej ustawy uwagi 
lub wnioski złożone po upływie podanego powyżej terminu, pozostawia się bez 
rozpatrzenia. 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania adminis- 
tracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.) w przypadku zawiadomienia 
stron poprzez obwieszczenie, doręczenie obwieszczenia uważa się za dokonane 
po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

WI-III.7840.7.38.2016.MS

 ► 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 

 ► Hydraulik, 535 872 455 

 ► SKRZYPACZKA na imprezę w 
Pruszkowie potrzebna 515 959 310 

 ► Studnie tel. 601 231 836 

 ► ANGIELSKI, 784 884 230 
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