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Reklama

Miejski 
autobus  
we wrześniu
Władze miasta planują 
uruchomienie lokalnej linii 
autobusowej. Tym razem  
bez udziału warszawskiego 
Zarządu Transportu Miejskiego, 
który w ubiegłym roku 
uruchomił tu linię L12. Według 
planów, nowa linia autobusowa 
ruszy jesienią. W godzinach 
szczytu autobus będzie 
kursował co 20 minut,  
a poza nim – co godzinę.  
Miasto uważa, że ta linia  
będzie tańsza od L12  3

PIASTÓW

PRUSZKÓW  Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź na odcinku pruszkowskim wymusi zmianę układu 
komunikacyjnego w powiecie m.in. poprzez przeniesienie przejazdu przez tory z ul. Działkowej na ul. Przejazdową. 
Tymczasem kolej nie chce zgodzić się na rozwiązania proponowane przez starostę pruszkowskiego i miasto.  
Czy nowy przejazd w ogóle powstanie?  2

GRODZISK MAZOWIECKI

Wiadukt w ciągu drogi  
nr 579 jest stary i zniszczony. 
Przez lata codziennie 
przejeżdżały po nim tysiące 
wielotonowych ciężarówek. 
Obecnie, ze względu na 
jego katastrofalny stan, 
ograniczono ruch ciężkich 
samochodów. Jednak  
remont wiaduktu 
najprawdopodobniej nie 
zacznie się wcześniej niż pod 
koniec przyszłego roku    4

Wiadukt  
do rozbiórki?

Pat na przejeździe

RASZYN MILANÓWEK
Reaktywowano zespół roboczy do spraw obwodnicy miasta.  
Ma się on zajmować nie tylko kwestią obwodnicy, ale także  
innymi rozwiązaniami komunikacyjnymi w rejonie miasta.  
Pierwsze posiedzenie zaplanowano po wakacjach  6

Władze gminy chcą zbudować publiczny parking przy ulicy 
Godebskiego. Ma on zastąpić dotychczasowy dziki, który funkcjonuje  
w pobliżu. Jednak najpierw o sprawie musi wypowiedzieć się  
konserwator zabytków  6
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Andrzej S. rodyS
 
POWIAT PRUSZKOWSKI
Mieszkańców regionu  
i kierowców ucieszyła  
wiadomość o mającym 
powstać nowym przejeździe 
kolejowym w ciągu  
ul. Przejazdowej. Ma być 
szybszy, bezpieczniejszy 
i wygodniejszy. Być może  
ich radość była przedwczesna.

Jeśli kolej nie zgodzi się 
na zaproponowane przez 
starostę i popierane przez  
miasto Pruszków i gminę 

Brwinów rozwiązania, to ten nowy 
przejazd nie będzie różnił się wie-
le od tego starego na ul. Dział- 
kowej. Przynajmniej jeśli chodzi  
o sprawność przejazdu, bo wów-
czas korki byłyby jeszcze większe 
niż na starym przejeździe.

Kolejowy minimalizm
Przejazd przy ul. Działkowej jest 
długi (przez 12 torów), ma fatalną 
nawierzchnię, jest niebezpieczny 
i często zamykany. Plany są takie, 
by zamiast niego powstał bezpiecz-
niejszy przejazd w ciągu ul. Prze- 
jazdowej, łączący ją z ul. 36. pp Legii 
Akademickiej. – Problem w tym, 
że kolej chce tu wybudować tylko 
i wyłącznie sam przejazd przez to-
rowisko, a włączenie go do układu 
komunikacyjnego to już nie jej rzecz 
– mówi zastępca prezydenta Prusz-
kowa Andrzej Kurzela.

Elżbieta Smolińska, starosta 
pruszkowski, jest zdania, że jeżeli 
kolej w związku z modernizacją 
swojej linii doprowadza do zmiany 
układu komunikacyjnego, to po-
winna choć w części uczestniczyć 
w zapewnieniu dojazdu do nowej 
przeprawy. Spotkanie w tej sprawie 
z przedstawicielami PKP Polskie 
Linie Kolejowe odbyło się jeszcze 
w czerwcu, jednak porozumie-
nia nie osiągnięto. To dlatego, że 

strona samorządowa proponowała,  
by kolej zbudowała po południo- 
wej stronie torów rondo oraz do- 
datkowe pasy do skrętów na wjeź- 
dzie i zjeździe z przejazdu, a kolej 
się na to nie zgodziła.

Musi być rondo
Rondo miałoby się znaleźć przy 
ul. 36. pp Legii Akademickiej. Wpa-
dałaby do niego także ul. Przyszło-
ści, którą powiat w tym roku (ze 
względu na zmianę układu komu-
nikacyjnego spowodowaną moder-
nizacją linii kolejowej) musiał pilnie 
przeprojektować. Kolej jednak zbu-
dować ronda nie chce, bo nie ma na 
to pieniędzy. Jak poinformowała nas 
starosta Smolińska, przedstawiciele 
kolei uważają, że nowy przejazd 
to i tak rozwiązanie tymczasowe, 
bo przecież powstanie wiadukt  
w ciągu paszkowianki. – Fakt, że  
to rozwiązanie tymczasowe, ale  
na długie lata – komentuje Elżbie- 
ta Smolińska. – Rozpoczęcie bu- 
dowy paszkowianki to najwcześ- 
niej 2018 r. Do czasu jej wybudo- 
wania nowy przejazd będzie 
dźwigał ciężar głównej przeprawy  
w tym rejonie.

Zdaniem wiceprezydenta Ku-
rzeli, koncepcja zbudowania ronda 
po południowej stronie torów jest 
słuszna. Miasto ją popiera, bo przy-
czyniłoby się ono do upłynnienia 
ruchu i zwiększenia bezpieczeń-
stwa przejazdu.

Podobnego zdania jest Arka-
diusz Kosiński, burmistrz gminy 
Brwinów, na terenie której znajdzie 
się nowa ul. Przyszłości i rondo.  
– Ulica 36 pp LA w rejonie przejaz-
du musi mieć długie pasy prawo-  
i lewoskrętów dla pojazdów ocze-
kujących przed zamkniętym szla-
banem. Ze swojej strony popieram 
również propozycję wybudowania 
ronda na skrzyżowaniu ul. 36. pp 
LA z projektowaną ul. Przyszłości 
– mówi burmistrz Kosiński. – Przy 
obecnym dużym natężeniu ruchu 

OPAKOWANIE ZASTĘPCZE

Mandatem  
nas nie nastraszą

Bolo SkoczylAS

RedaktoR naczelny

Na co, jak na co, ale na nadmiar 
ścieżek rowerowych w Prusz-
kowie narzekać nie możemy. 
Choć plany były imponujące. Ponad 
dwa lata temu, w maju 2009 r. dzie-
więć gmin zachodniego Mazowsza 
podpisało porozumienie w sprawie 
wspólnej budowy systemu ścieżek 
rowerowych, łączących najciekaw-
sze miejsca regionu. Kosztem  
ok. 40 mln zł miało powstać 126 km 
kompleksowo zaprojektowanych, 
bezpiecznych ścieżek i tras  

umożliwiających rowerowe wycieczki od Michałowic po 
Grodzisk i z Lasów Młochowskich do Puszczy Kampinoskiej.

Pruszków podjął się nawet roli lidera i koordynatora projek-
tu, a budowa ścieżek stała się jednym z kluczowych punk-
tów programów wyborczych do samorządów. Co prawda,  
w samym Pruszkowie miało zostać wybudowanych tylko  
6 km ścieżek, gdyż – jak tłumaczył jeden z wiceprezydentów 
– miasto mimo swej atrakcyjności nie jest miejscowością 
turystyczną, ale lepsze te skromne kilka kilometrów niż nic.

Nieliczne dotychczas wybudowane, bezpieczeństwa raczej 
nie zapewniają. Ścieżka rowerowa przy ul. Powstańców pro-
wadzi donikąd, bo kończy się na skrzyżowaniu z najbardziej 
zatłoczoną i ruchliwą al. Wojska Polskiego. Jechać dalej daje 
się tylko chodnikiem. W połowie jej przebiegu czyha na rowe-
rzystę kilka niespodzianek, które zmuszają go do wyjeżdża-
nia na jezdnię. Praktycznie tylko ścieżka przy ul. Plantowej 
zapewnia jakie takie bezpieczeństwo, choć i na niej zdarzają 
się sytuacje kolizyjne głównie z pieszymi. Centralne ulice 
miasta: Kraszewskiego, Prusa, Kościuszki praktycznie są 
niedostosowane do jazdy rowerem. Wąskie i zatłoczone 
chodniki, notorycznie zatarasowane przez parkowane byle 
jak samochody. Prawdziwa szkoła przetrwania.

Od 24 maja zaczęły obowiązywać znowelizowane przepisy 
ruchu drogowego. Dotyczą głównie ruchu rowerowego  
i motorowerowego. Część z nich porządkuje dotychczasowe 
regulacje, ale pojawiły się zupełnie nowe przepisy. I kary 
za ich nie przestrzeganie. Najbardziej restrykcyjne dotyczą 
niezachowania odstępu od wyprzedzanego uczestnika ruchu, 
wymuszenia pierwszeństwa, wyprzedzania z niewłaściwej 
strony i jazdy rowerów obok siebie. Za takie przewinienia mo-
żemy zapłacić mandat w wysokości od 200 do 300 zł. Nieco 
łagodniej traktowane jest nieustąpienie miejsca pieszym 
oraz nieprzestrzeganie obowiązku korzystania z drogi lub 
pasa ruchu dla rowerów. Za te uchybienia możemy zostać 
ukarani mandatem 50 zł. Możemy, ale na szczęście  
w Pruszkowie sytuacja taka jest mało prawdopodobna.  
Przepis o obowiązku korzystania z drogi dla rowerów wyeg-
zekwować będzie bardzo trudno. Głównie dlatego, że takich 
dróg i pasów ruchu dla rowerów mamy jak na lekarstwo.

Jeśli nie  
nowy przejazd, to co?
Wiceprezydent Kurzela jest zda-
nia, że w przypadku braku poro-
zumienia z koleją, trzeba będzie 
szukać innych możliwości. Wy-
jaśnia, że najbardziej perspekty-
wicznym rozwiązaniem byłoby 
wybudowanie wiaduktu nad li-
nią kolejową, który miałby po-
wstać w ciągu planowanej drogi 
wojewódzkiej – paszkowianki. 
Wówczas jednostki samorządu 
terytorialnego wzięłyby na sie-
bie połączenie go z istniejącym 
układem komunikacyjnym, a przy 
okazji uczyniony zostałby najważ- 
niejszy krok na drodze do realizacji 
odkładanej latami paszkowianki. 
– Po to jednak, by to zrobić, trze- 
ba by zwrócić się o pomoc do mar- 
szałka województwa – tłuma- 
czy wiceprezydent. Jednak biorąc  
pod uwagę sytuację finansową wo- 
jewództwa i zapowiedź, że z po-
wodu rekordowo wysokiego ja-
nosikowego, jakie Mazowsze musi 
zapłacić w tym roku, żadne nowe 
inwestycje nie będą rozpoczynane, 
takie rozwiązanie jest mało realne.

Nowa przeprawa przez tory jest 
więc konieczna i musi jej towarzy-
szyć sprawny układ komunika- 
cyjny. Trzeba się bowiem liczyć  
z tym, że oddanie do użytku auto- 
strady A2 za niespełna rok może  
doprowadzić do znacznego wzros- 
tu natężenia ruchu w regionie.

Starosta Smolińska zapowiada, 
że tak sprawy nie zostawi. – Nasze 
inwestycje drogowe w tym rejo-
nie są wymuszone przez moder-
nizację linii kolejowej. Nie może  
być tak, że kolej przenosi przepra- 
wy i nie bierze udziału w zapew-
nieniu dostępu do nich – mówi. Jak  
nas poinformowała, w czwartek  
14 lipca miała się spotkać z minis- 
trem infrastruktury Cezarym Gra- 
barczykiem. Do chwili zamknięcia 
tego wydania gazety wynik spotka-
nia nie był jeszcze znany. 

na ul. 36 pp LA wprowadzenie  
w ten rejon dodatkowych samo-
chodów poprzez ul. Przyszło-
ści zakorkowałoby zupełnie to 
skrzyżowanie przy tradycyjnym 
rozwiązaniu typu T z ustalonym 
pierwszeństwem przejazdu. Nie 
możemy zapomnieć również  
o bezpieczeństwie pieszych, dlate-
go prosiliśmy kolej o wybudowanie 
chodnika na odcinku od przejaz-
du do pierwszych zabudowań  
Parzniewa – dodaje.

Powiat i miasto 
inwestują
W związku z przebudową prusz- 
kowskiego przejazdu, powiat  
musiał zmienić swoje plany in-
westycyjne, bo trzeba pilnie prze- 
budować ul. 36 pp Legii Akade- 
mickiej oraz zbudować ul. Przy-
szłości. Rada powiatu przed trzema 
miesiącami specjalnie zmieniała 
budżet, by przesunąć pieniądze 
na te najpilniejsze przedsięwzię- 
cia drogowe.

Także miasto musi poczynić 
inwestycje. – Zleciliśmy projekt 
dostosowania ul. Działkowej do 
nowego przebiegu ul. Przyszło-
ści. Trzeba będzie przebudo- 
wać końcowy odcinek ul. Dział- 
kowej u zbiegu z ul. Przyszłości  
(ok. 100 m) – tłumaczy Andrzej 
Kurzela. Konieczne będzie rów- 
nież dostosowanie zbiegu ulic  
Przejazdowej i Bryły do nowego 
przejazdu.

Nowe rozwiązanie komunika- 
cyjne to ważna sprawa także dla  
gminy Brwinów. Szczególnie  
wobec perspektywy rozbudowy  
osiedli w Parzniewie, gdzie w przy- 
szłości ma mieszkać ok. 12 tys. 
osób. Arkadiusz Kosiński jest zda-
nia, że dla tego rejonu sprawny 
układ komunikacyjny to waru-
nek rozwoju. A elementami tego 
układu byłaby zarówno ul. Przy- 
szłości, jak i rondo w pobliżu no-
wego przejazdu.

Pat na przejeździe
Nowy przejazd kolejowy wcale nie jest taki pewny

FOTOMIGAWKA

Wakacyjna przygoda na skuterze wodnym? Nie, to ul. Plan-
towa w Pruszkowie po intensywnych opadach deszczu  
w minionym tygodniu. Długotrwałe opady sprawiły, że niektóre 
ulice w Pruszkowie i okolicznych miejscowościach zamieniły 
się w rwące potoki i często były nieprzejezdne. Mieszkańcy 
mieli trudności z dotarciem suchą nogą do swoich posesji  
lub zaparkowanych na parkingach i przy ulicach aut.

aktualności
CYTAT TYGODNIA

ElżbiEta SmolińSka  Nasze inwestycje drogowe w tym 
rejonie są wymuszone przez modernizację linii kolejowej. 
Nie może być tak, że kolej przenosi przeprawy i nie bierze 
udziału w zapewnieniu dostępu do nich.  StaroSta pruSzkowSki
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POGODA NA WEEKEND

PRUSZKÓW
Ul. Marii Skłodowskiej-Curie 
miała fatalną nawierzchnię, 
po której trudno było się  
poruszać. Jednak po  
położeniu nowej sytuacja nie 
zmieniła się. Ruch na ulicy 
blokują teraz parkujące  
przy niej samochody. 

P oczątkowo mieszkańcy 
osiedli mieszkaniowych 
przy ul. Marii Skłodow-

skiej-Curie w Pruszkowie narze-
kali na stan nawierzchni drogi. Po 
naprawieniu drogi i wyłożeniu jej 
kostką pojawił się inny problem. 
Ulica jest nagminnie zastawiana 

Ulica czy parking?

LICZBA TYGODNIA miesięcznie dopłacał urząd miejski w Piastowie do 
lokalnej linii autobusowej L12, którą uruchomiono  
w ubiegłym roku, a na początku tego zlikwidowano.  
Czy nowa linia, którą miasto chce uruchomić bez  
udziału warszawskiego Zarządu Transportu Miejskiego, 
okaże się tańsza w utrzymaniu od L12?26  tys. zł

sznurem parkujących samocho-
dów. – Przed przebudową drogi 
nie było problemu z pozostawie-
niem samochodu przed blokiem. 
Władze miasta postanowiły jed-
nak zlikwidować miejsca par-
kingowe – informuje czytelnik 
Piotr. – W zamian za to mamy 
ścieżkę rowerową, z której nikt 
nie korzysta i ulicę zastawioną 
samochodami – dodaje.

Urzędnicy z pruszkowskiego 
magistratu uważają, że stworzenie 
w tym miejscu ścieżki rowerowej 
to dobry pomysł. Mają również 
sposób na rozwiązanie problemu 
ze źle zaparkowanymi samocho-
dami. – Deweloperzy budujący 

osiedla przy ul. Marii Skłodow-
skiej-Curie zapewnili mieszkań-
com miejsca dla samochodów na 
podziemnych parkingach. Spraw-
dzimy, jak wygląda sytuacja na 
ulicy – informuje Elżbieta Korach, 
naczelnik Wydziału Inwestycji, 
Remontów i Infrastruktury Tech-
nicznej w pruszkowskim urzę-
dzie miejskim. Być może więc 
samochody zostawiane na ulicy 
nie należą do mieszkańców osie-
dla, lecz do innych osób. – Jeśli 
okaże się, że problem jest duży, 
ustawimy znaki zakazu zatrzymy-
wania się. W ten sposób odbloku-
jemy i ulicę, i ścieżkę rowerową  
– dodaje.  (AS)

Miejski autobus ruszy we wrześniu
PIASTÓW
Pierwszy kurs nowego 
lokalnego autobusu  
planowany jest na 
1 września. Obecnie trwają  
konsultacje społeczne  
w sprawie przebiegu 
jego trasy.

M ieszkańcy Piastowa wie- 
lokrotnie zgłaszali po-
trzebę uruchomienia lo- 

kalnej linii. Władze miasta po-
stanowiły wyjść naprzeciw tym 
oczekiwaniom i już od września 
autobus zacznie kursować.

Autobus czerwony...
Władze miasta opracowały wstęp-
ną koncepcję przebiegu trasy no-
wej linii. Miałaby ona prowadzić 
od pętli położonej przy ul. Ogiń-
skiego przez ulice: Bohaterów Wol-
ności, Warszawską, al. Tysiąclecia, 
Grunwaldzką, Leśmiana, Tuwima, 
Dworcową, Sienkiewicza, Orzesz-
kowej, Harcerską, 11 Listopada, 
Dworcową, wiadukt gen. Okulic-
kiego, Warszawską, Orła Białego, 

uruchomiły specjalny adres mailo- 
wy: autobus@piastow.pl, pod któ- 
rym można składać własne uwagi 
i sugestie. Mieszkańcy mogą rów- 
nież przesyłać korespondencję  
na adres Urzędu Miejskiego w Pias- 
towie: ul. 11 Listopada 2, 05-820 
Piastów. Urzędnicy będą czekać 
na wszelkie propozycje do 22 lipca. 
Według obietnic burmistrza Pia-
stowa Marka Kubickiego, wszyst- 
kie zgłoszone uwagi zostaną wni-
kliwie przeanalizowane i w mia- 
rę możliwości uwzględnione.

Nowy autobus będzie kursował 
w dni robocze w godz. 6.30–22.30. 
W szczycie porannym i popołu-
dniowym kursy mają odbywać 
się co 20 minut, poza nimi – co 
godzinę. W soboty autobus będzie 
jeździł w godz. 6.30–14.00.

Przejazd nowym autobusem 
będzie się odbywać na podstawie 
biletu kupowanego u kierowcy. 
Jego cena nie jest jeszcze dokładnie 
znana. – Wszystko zależy od prze-
targu i firm, które wezmą w nim  
udział. Na razie rozpiszemy go na 
rok i zobaczymy, jak nowy środek 
transportu będzie funkcjonować 
– mówi burmistrz.

Według wstępnych ustaleń, bilet 
będzie kosztował 2–3 zł.

Bez ZTM
Do końca ubiegłego roku w Pias-
towie kursowała linia L12, uru-
chomiona we współpracy z war-
szawskim Zarządem Transportu 
Miejskiego. Miasto musiało po-
nosić koszty jej funkcjonowania 
– prawie 26 tys. zł miesięcznie. 
Autobusy L12 kursowały do końca 
2010 r., potem – na wniosek miesz-
kańców – zastapiły je autobusy 
linii Z2, które jeździły do końca 
marca. O dziwo, linia Z2 okazała się 
o 35 groszy tańsza na tzw. jednym 
wozokilometrze niż L12.

Nowy autobus ma więc obsłu-
giwać prywatna firma wyłoniona  

w drodze przetargu, bez pośrednic-
twa ZTM. Władzom miasta szcze-
gólnie na tym zależy, ponieważ 
– ich zdaniem – koszt utrzymania 
linii będzie wówczas o połowę tań-
szy. Na terenie Piastowa zaczęłyby 
więc jeździć mikrobusy zabierają- 
ce 15–20 pasażerów.

Nie będzie tak różowo
– Te informacje wcale nie brzmią 
zachęcająco – mówi Ilona, stu-
dentka z Piastowa. – Czy dobrze 
zrozumiałam, że nie będzie moż-
na korzystać z tego autobusu na 
podstawie ważnej karty miejs- 
kiej? Jeśli tak, to jaki jest sens jego 

uruchomienia? Przecież większość 
mieszkańców Piastowa do pra-
cy dojeżdża na podstawie karty,  
a jeśli będą musieli jeszcze dopła-
cać do nowego autobusu, to jest to 
po prostu bez sensu.

Wszystko wskazuje więc na to, 
że nowa inwestycja będzie opłacal-
na dla miasta (dzięki wprowadze-
niu nowej linii bez pośrednictwa 
ZTM koszty będą znacznie niższe), 
ale nie dla przeciętnego mieszkań-
ca Piastowa.

Tymczasem urzędnicy wprost 
deklarują, dla kogo ma być prze-
znaczony nowy środek transportu. 
– Zależy nam na tym, aby starsze 

osoby miały jak wrócić z targu  
– mówi Marek Kubicki, burmistrz 
Piastowa.

Opozycja się martwi
Zdaniem Grzegorza Szuplewskie-
go, opozycyjnego radnego z ugru- 
powania Nasz Piastów – Wspólno-
ta Samorządowa, uruchomienie 
linii poza porozumieniem z ZTM, 
który i tak obsługuje Piastów po-
przez SKM, dwie linie autobuso-
we dzienne i jedną nocną, nie jest 
dobrym rozwiązaniem. – Wpro-
wadzenie nowego przewoźnika, 
a przede wszystkim wyelimino-
wanie systemu współnego biletu, 

popularnego wsród mieszkańców 
Piastowa dojeżdżajacych do War-
szawy i Pruszkowa, z pewnością 
ograniczy liczbę pasażerów – uwa-
ża. – Cena biletów (raczej 3 zł niż 
2 zł) jest bardzo wysoka, biorąc 
pod uwagę, że już za 2 zł można 
dojechać z Piastowa do Warsza-
wy. Może się zdarzyć, że podróż 
po Piastowie będzie droższa niż 
podróż do stolicy. I sprawa pro-
ponowanej trasy. Składa się ona 
praktycznie z czterech obszernych 
pętli. Trudno oprzeć się wrażeniu, 
że powiela ona przebieg poprzed-
niej linii L12 znacznie jednak wy-
dłużonej, a przez to wydłużającej 
niepotrzebnie czas podróży. Biorąc 
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15-20 osób
będą przewozić  
mikrobusy kursujące  
od września na  
terenie Piastowa

marEk kubicki:  
Na razie nie wiadomo, jaka 
będzie cena za przejazd 
nowym autobusem.
Wszystko zależy od od 
przetargu i firm, które 
wezmą w nim udział.

Burmistrz Piastowa

to wszystko pod uwagę, można 
zadać pytanie o cel, jaki postawili 
sobie inicjatorzy proponowanego 
rozwiązania. Likwidując poprzed- 
nią linię burmistrz używał argu- 
mentu finansowego („linia za dro- 
ga”) i oceniajacego jej funkcjo- 
nalność („mało podróżnych, au-
tobusy często jeżdżą puste”). Nie 
liczył się także z protestami miesz-
kańców, którzy w liczbie ok. pół 
tysiąca podpisali petycję w obronie 
poprzedniej linii. Dziś temat po-
wraca. Czy zatem burmistrz usły-
szał po czasie głos mieszkańców 
i zrozumiał cel, jaki przyświecał 
uruchomieniu linii przed niemal 
rokiem? – pyta radny.  (KG)

 W Piastowie, obok linii warszawskiego ZTM, ma pojawić się lokalna linia miejska

Małachowskiego, Toruńską, al. Kra- 
kowską, Warszawską, al. Piłsud-
skiego, Sowińskiego aż do pętli 
przy ul. Ogińskiego. Ta koncepcja 
nie jest jednak ostateczna. Każdy 
z mieszkańców Piastowa może 
przedstawić własne propozy- 
cje w tej sprawie. Władze miasta 
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Jesteśmy członkiem 
Związku Kontroli Dystrybucji Prasy 

Grodziski wiadukt zostanie rozebrany?
GRODZISK MAZOWIECKI
Jest stary, zniszczony  
i pilnie wymaga modernizacji. 
Jednak remont wiaduktu  
nad torami kolejowymi  
przy ul. Okulickiego  
zostanie przeprowadzony  
najwcześniej pod koniec  
przyszłego roku.

Już od ponad tygodnia wia- 
duktem przy ul. Okulickie-
go w Grodzisku Mazowiec-

kim nie mogą jeździć samochody 
ważące więcej niż 10 t. Obowiązuje 
tu również ograniczenie prędko-
ści do 30 km/h. Wszystko po to, 
aby zachować niezbędne środki 
bezpieczeństwa.

Wiadukt przy ul. Okulickiego 
ma już ponad 50 lat. To ważna 

ich zdrowiu i bezpieczeństwu  
– zapewnia Monika Burdon, rzecz-
nik prasowy MZDW.

Zarządowi woj. mazowiec-
kiego zależy na jak najszybszym 
przeprowadzeniu modernizacji. 
– Dlatego podczas obrad sejmiku, 
które odbyły się we wtorek 5 lipca 
zarząd zapewnił finanse, dzięki 
czemu prace projektowe nad mo-
dernizacją wiaduktu będą mogły 
rozpocząć się już we wrześniu,  
a rozpoczęcie remontu lub od-
budowy obiektu planowane jest 
na koniec tego roku. Prace będą 
prowadzone według systemu  
„Projektuj i Buduj”, co oznacza, że 
ta sama firma będzie projektować  
i budować grodziski wiadukt,  
a to znacznie przyśpieszy prace  
– zaznacza Monika Burdon.

Cała inwestycja pochłonie  
18 mln zł. Jej zakończenie prze-
widziane jest na koniec 2012 lub 
początek 2013 r.

Aby dostać się na drugą stronę 
torów kolejowych, mieszkańcy 
Grodziska mają jeszcze do dys-
pozycji naziemne przejazdy kole- 
jowe przy ul. Bałtyckiej i w Kozer-
kach. Dojazd do tych przejazdów 
odbywa się jednak lokalnymi 
drogami, nieprzystosowanymi do  
dużego ruchu samochodów cię- 
żarowych. – To są półśrodki – mówi 
zastępca burmistrza Grodziska 
Mazowieckiego. – Ruch z drogi 
579 powinien być przerzucony 
na inne trasy, np. krajową „pięć-
dziesiątkę” (droga Sochaczew  
– Żyrardów – Mszczonów – red.)  
– dodaje.  (KG)

przeprawa na drodze łączącej 
trasy krajowe nr 2 i 8, a także 
dojazd z centrum miasta do sie-
dziby wielu firm mieszczących 
się w tzw. strefie przemysłowej. 
Codziennie przejeżdża tędy  
18 tys. aut, z czego prawie 3 tys. to 
samochody ciężarowe. Okazuje  
się, że z powodu nadmiernego ru-
chu stan techniczny wiaduktu jest  
katastrofalny.

– To ważny szlak, przez który 
dostarczane są m.in. materiały do 
budowy autostrady A2, np. kru- 
szywo, które bardzo dużo waży. 
Nie dziwi więc, że wiadukt jest 
zbyt obciążony – mówi Piotr Ga- 
liński, wiceburmistrz Grodzis- 
ka Mazowieckiego.

Według nieoficjalnych informa-
cji, jakie uzyskaliśmy, marszałek 

województwa Adam Struzik nie 
wyklucza zamknięcia wiaduktu.

Zarządca drogi nr 579, w której 
ciągu znajduje się wiadukt – Mazo-
wiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich 
– postanowił przeprowadzić jego 
ekspertyzę techniczną. Wykazała 
ona, że przeprawa wymaga mo-
dernizacji. Nie wiadomo jednak 
dokładnie, w jakim stopniu remont 
zostanie przeprowadzony. – Za-
kładamy, że będzie to odbudowa 
tego obiektu. Być może moderni-
zacji zostaną poddane nie tylko 
nawierzchnia jezdni, ale również 
podpory wiaduktu. Natomiast nie-
prawdą jest to, co w niektórych me-
diach mówił burmistrz Grodziska, 
że wiadukt może się zawalić. Tak 
nie jest. Jeśli kierowcy zastosują się 
do ograniczeń, to nic nie zagraża 

Przyśpieszenie dzięki opóźnieniu
Andrzej S. rodyS

PRUSZKÓW
Opóźnienie przebudowy 
pruszkowskiego odcinka 
Al. Jerozolimskich,  
którą miasto miało  
wesprzeć kwotą 5 mln zł  
na ekrany akustyczne,  
przyczyniło się do  
przyśpieszenia innych  
miejskich inwestycji.  
Niewykorzystane  
w tym roku pieniądze  
rozdysponowano na  
inne ważne cele.

U chwały o przesunięciu  
5 mln zł na ekrany do bu-
dżetu Pruszkowa na 2012 r. 

oraz o zmianach w tegorocznym 
budżecie i wieloletniej progno-
zie finansowej miasta podjęła  
rada miejska na X sesji 30 czerw-
ca. Opozycja domagała się, by 
chociaż część zaoszczędzonych  
w tym roku pieniędzy prze-
znaczyć na pomoc dla powiatu  
w budowie ul. Przyszłości. Jak 
jednak argumentował podczas 
sesji zastępca prezydenta Prusz-
kowa Andrzej Kurzela, dokłada-
nie pieniędzy na ul. Przyszłości 
byłoby zadaniem nowym, któ-
rego źródeł finansowania trzeba  
by poszukać. Natomiast pie- 
niądze z ekranów akustycznych 

zostały rozdysponowane na te  
przedsięwzięcia, które są w pla- 
nach inwestycyjnych miasta i któ-
re miasto i tak będzie musiało 
sfinansować.

Jak powiedział nam wicepre-
zydent Kurzela, kwota ta zosta- 
ła dołożona w tegorocznym bu-
dżecie do ponad 20 inwestycji.  
W przyszłym roku jednak będzie 
na nie mniej pieniędzy, ponieważ 
miasto będzie musiało wygospo-
darować 5 mln zł na budowę ekra- 
nów akustycznych przy Al. Jero- 
zolimskich. 

– To nie są nowe inwestycje. 
Większość z nich była w planach 
na kolejne lata. Ale rozpoczniemy 
je szybciej – mówi wiceprezydent. 
Inwestycje te przyśpieszą, bo ich 
realizacja zacznie się już w tym 
roku. Na każdą z nich miasto pla- 
nuje też nakłady w kolejnych la-
tach, nie ma więc obawy, że inwes- 
tycje staną w miejscu. 

5 mln zł rozdysponowano 
na budowę nowych ulic, które 
dotychczas mają gruntowe na-
wierzchnie. Zmodernizowane 
mają zostać ulice Szmaragdowa, 
Hortensji (na odcinku od ul. Dłu-
giej do ul. Zdziarskiej), Zbignie-
wa, Krótka, Marii, Warzywna, 
Widok, Graniczna, Kamińskiego 
i Mickiewicza (od ul. Prusaka do 
rzeki Żbikówki). Przebudowa-
na zostanie także nawierzchnia  

Starożytnego Hutnictwa Mazo-
wieckiego okazało się, że na ten cel 
zostało przeznaczonych za mało 
pieniędzy. Dlatego dołożyliśmy 
jeszcze 200 tys. zł – dodaje Andrzej 
Kurzela.

Z kwoty 5 mln zł wygospoda-
rowano także pieniądze na dwa 
nowe zadania. Jednym z nich jest 
przebudowa nawierzchni ul. Gał-
czyńskiego od ul. Zdziarskiej do 
ul. Rozbrat. – Wykonamy je w po-
rozumieniu z deweloperem, który 
buduje tu osiedle. Zdecydowaliś- 
my się na dołożenie pieniędzy 
na ten cel dlatego, że deweloper 
zobowiązał się do sfinansowania 

projektu inwestycji i poniesienia 
25 proc. kosztów jej wykonania  
– tłumaczy wiceprezydent Kurzela.

W tym roku zostanie także  
wykonany siódmy etap moni-
toringu miasta. Chodzi o zain-
stalowanie kamer monitoringu  
w rejonie placu zabaw i fontanny 
małych muzykantów w Parku 
Kościuszki. Tego zadania także 
nie było w tegorocznych planach. 
Ale po próbie kradzieży jednej  
z rzeźb z fontanny w nocy z 8 na  
9 czerwca, wiceprezydent Kurze-
la zapowiedział, że w tym rejonie  
jak najszybciej zostanie założony 
monitoring. 

ul. Akacjowej. Doinwestowano 
również kanalizację sanitarną  
w ulicach Lipowej (od ul. Wołow- 
skiego do ul. Żwirowej) i Dąbrow- 
skiego (od ul. Ludwika) i kana-
lizację deszczową w ul. Hubala 
oraz budowę przedszkola z od-
działami żłobkowymi na Osiedlu 
Prusa, rozbudowę sali gimna-
stycznej w Gimnazjum nr 3 przy 
al. Wojska Polskiego, iluminację 
kościoła Niepokalanego Poczęcia 
NMP przy ul. 3 Maja i dokończe-
nie prac przy przebudowie bu-
dynku urzędu miejskiego.

– Po przetargu na wyko-
nanie przebudowy Muzeum 

Najdroższa droga w Polsce znów będzie remontowana. Trasa S8 pomiędzy Konotopą i ul. Powązkowską ma wiele wad, które mają zostać usunięte na koszt 
wykonawcy. W kwietniu przeprowadzono badania m.in pod kątem zawartości asfaltu, wskaźnika zagęszczenia i grubości warstw. Wiadomo już, że wykonawca 
zaoszczędził na górnej warstwie. Wykryto w niej zaniżony wskaźnik zagęszczenia i zbyt dużą zawartość tzw. wolnych przestrzeni. Jest ona za cienka, co oznacza, że 
na jezdni szybciej pojawią się koleiny. Jeszcze nie wiadomo, kiedy i w jaki sposób będą zorganizowane prace naprawcze. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych  
i Autostrad żąda od wykonawcy wydłużenia gwarancji z dwóch do pięciu lat. W przeciwnym razie z kontraktu zostanie potrącone 70 mln zł.    (DP)

REGION

Będą kolejne poprawki na S8

Węzeł
Łopuszańska  
na jesieni
REGION
Węzeł u zbiegu Al. Jerozo-
limskich i ulic Łopuszań-
skiej oraz Kleszczowej 
miał być gotowy w maju. 
Jednak przez opóźnienia 
przy budowie węzła  
Salomea zostanie oddany 
do użytku na jesieni.

Obie inwestycje są ze sobą 
bezpośrednio powiąza-
ne. Na początku marca 

urzędnicy Zarządu Miejskich 
Inwestycji Drogowych, który jest 
odpowiedzialny za budowę wę-
zła Łopuszańska, podkreśla- 
li, że wspólnie z Generalną Dy-
rekcją Dróg Krajowych i Auto- 
strad, która z kolei odpowia-
da za budowę węzła Salomea,  
przygotowują przejściowe roz- 
wiązanie, które umożliwi wpro-
wadzenie ruchu z węzła Łopu-
szańska do istniejącego układu 
drogowego. Dziś koncepcja 
jest już gotowa. – Wykonawcy 
węzła Salomea zadeklarowali, 
że niezbędne konstrukcje po-
trzebne do zakończenia prac  
na węźle Łopuszańska będą 
gotowe w październiku – infor- 
muje Agata Choińska, rzecznik 
prasowy ZMID.

Wiele elementów na węźle 
Łopuszańska jest już prawie 
gotowych. Stołeczni drogowcy 
zapowiadają, że inwestycja bę-
dzie oddawana do użytku eta-
pami. – W sierpniu gotowe będą 
wiadukty nad tunelem, umożli-
wiające przejazd na wprost Ło-
puszańską i Kleszczową. Jednak 
skręty w Al. Jerozolimskie nie 
będą jeszcze gotowe – zazna- 
cza Agata Choińska. – Możli-
we, że ruch nadal będzie odby- 
wał się po tymczasowych jezd-
niach, ale ostateczna koncepcja  
organizacji ruchu nie jest jesz-
cze zatwierdzona – podkreśla.

W październiku zostaną 
oddane do użytku estakady 
umożliwiające skręt z Al. Je- 
rozolimskich w ul. Łopuszań- 
ską oraz tunel do jazdy na 
wprost Al. Jerozolimskimi.  
– Zakończenie budowy prze-
widziane jest na przełom paź- 
dziernika i listopada – mówi 
Agata Choińska.  (AS)

 Jedną z inwestycji, na którą dołożono pieniędzy, jest dokończenie przebudowy budynku urzędu miejskiego
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Ruszyła segregacja 
domowych śmieci
GMINA RASZYN
W miejscowości Rybie 
II później niż planowano 
rozpoczęła się domowa 
segregacja odpadów  
w systemie workowym.  
W akcję włączyła się już 
ponad połowa gospodarstw 
domowych tego osiedla.

Zgodnie z unijnymi dyrek-
tywami, Polska do 2014 r.  
musi uzyskać poziom od- 

zysku odpadów opakowanio-
wych na poziomie 60 proc. i re- 
cyklingu na poziomie 55 proc. 
Mamy jeszcze dużo do zrobienia 
zważywszy, że przeciętny Polak 
rocznie produkuje ponad 300 kg 
śmieci, a segreguje zaledwie 10 kg.

W naszym regionie bezpłat-
ny odbiór posegregowanych do-
mowych śmieci z powodzeniem 
realizowany jest m.in. w Pruszko-
wie, Piastowie i Brwinowie. Od 
czerwca do tego grona dołączyło 
Rybie II, stając się prekursorem 
selektywnej workowej zbiórki 
odpadów w gminie Raszyn.

Mieszkańcy osiedla Rybie II,  
zanim rozpoczęli domową segre-
gację, wolę taką wyrażali w za- 
świadczeniach, które zbierał prze- 
wodniczący zarządu osiedla An-
drzej Górecki. Był on jednym z ini- 
cjatorów wprowadzenia tego pro-
gramu. I choć ruszył on z ma- 
łym opóźnieniem – nie w połowie 
kwietnia, jak planowano, a pod 

koniec czerwca – to zdaniem 
Góreckiego mieszkańcy już na 
wstępie zdali egzamin z ekolo-
gicznej postawy.

– Na ok. 300 posesji na naszym 
osiedlu w segregowanie domo-
wych śmieci włączyła się już prawie 
połowa gospodarstw. Widoczne 
jest zainteresowanie kolejnych 
osób, które także chcą dostawać 
darmowe worki na odpady – mówi 
Andrzej Górecki. Tak jak zakła-
dano, na początek każdy chętny 
dostał worki w zależności od po-
trzeb – oddzielnie na szkło i od-
dzielnie na plastik, puszki i papier 
oraz broszurę informacyjną wraz 
z harmonogram odbioru śmie-
ci. Nowe wydawać już ma firma  
zabierająca odpady.

– Na razie odbiór organizowa-
ny będzie raz w miesiącu. Zasta-
nawiamy się jednak, czy nie lepiej 
by było odbierać worki co dwa 
tygodnie – dopowiada Górecki.

Za odbiór worków z posegre- 
gowanymi śmieciami mieszkańcy  
nic nie płacą. Koszty operacji po- 
krywane są z funduszu sołeckiego,  
który przeznaczył na to 7 tys. zł.  
Kolejne 10 tys. zł dołożyły władze 
gminy, które zadanie to traktują 
jako pilotażowe. Jeśli wszystko 
dobrze pójdzie, a wszystko na to 
wskazuje, segregacja odpadów 
w systemie workowym mogłaby 
objąć całą gminę. Zdaniem prze-
wodniczącego Góreckiego, tak się 
powinno stać.   (KAM)

Nowy parking powstanie 
przy ul. Godebskiego
RASZYN
Władze gminy chcą,  
by przy ul. Godebskiego 
powstał publiczny parking. 
W budżecie zarezerwowano 
pieniądze na jego projekt  
i budowę. Jednak o tym,  
czy inwestycja powstanie  
i jaką technologią mogłaby 
być wykonywana, musi  
najpierw zadecyduje  
konserwator zabytków. 

O tym, że parking jest po- 
trzebny, nie trzeba niko-
go przekonywać. W gmi- 

nie Raszyn, podobnie jak w każ-
dej innej, mieszkańcy cierpią na 
brak miejsc, w których można 
zaparkować samochód. Dlatego 
radni przychylili się do wybudo-
wania parkingu publicznego przy  
ul. Godebskiego. W budżecie na 
ten rok zapewniono pieniądze 
na taką inwestycję w wysokości  
100 tys. zł. Gdy urzędnicy zaczęli 
przymierzać się do uruchomienia 
procedury związanej z powsta-
niem parkingu, okazało się, że 
sprawa nieco się komplikuje.

Teren, na którym miałby być 
wybudowany parking, wpisany 
jest do rejestru zabytków. W związ- 
ku z tym, każdą inwestycję, która  
ma powstać na takim terenie, 
musi zaopiniować konserwator 

budowy oraz dać wytyczne do jego 
projektowania. Dopiero wtedy bę-
dzie można rozpocząć procedurę 
przetargową. Czekamy na decy-
zję – mówi zastępca wójta gminy 
Raszyn Mirosław Chmielewski.

Mieszkańcy nie mogą się docze-
kać, by w tym miejscu powstał par-
king z utwardzoną nawierzchnią,  
np. z kostki. O postępy w sprawie  
i ewentualny termin rozpoczęcia 
prac pytała na ostatniej sesji rady 

gminy, pod koniec czerwca, wiceprze- 
wodnicząca rady Henryka Koper.

Przy ul. Godebskiego, pomiędzy 
miejscem, w którym gmina planuje 
utworzyć publiczny parking a ko-
ściołem św. Szczepana, obecnie 
znajduje się dziki parking. Stawiają 
tam samochody okoliczni miesz-
kańcy oraz osoby przyjeżdżające 
do kościoła. Nowy parking miał-
by być usytuowany nieco bliżej  
rzeki Raszynki.  (KAM)

zabytków. Choć dziś niewiele osób 
o tym pamięta, to obszar na któ-
rym gmina chce utworzyć parking, 
znajduje się na dawnym historycz-
nym centrum Raszyna. Dlatego 
władze gminy wysłały pismo do 
konserwatora zabytków z proś-
bą o zaopiniowanie parkingowej 
inwestycji.

– Musi on wyrazić opinię co do 
możliwości utworzenia tam par-
kingu, określić technologię jego 

POWIAT GRODZISKI
Trwa remont dziurawej 
niczym sito drogi  
powiatowej z Żabiej Woli  
do Piotrkowic. – Nareszcie 
– cieszą się kierowcy.

Do tej pory stan drogi nr 1521  
prowadzącej z Żabiej Woli 
do Piotrkowic, według kie-

rowców, wołał o pomstę do nieba.  
– Najgorzej było na odcinku z Ża- 
biej Woli do Kalenia, tam prak-
tycznie nie było drogi, bo wszystko 
było zdarte. Nie dało się przejść 
piechotą, a co dopiero mówić o jeź-
dzie samochodem. Trzeba było 
jeździć na pierwszym biegu, żeby 
nie uszkodzić sobie auta – mówi 
pan Janusz, który co tydzień po-
konuje tę trasę, jeżdżąc na giełdę 
samochodową do Grójca.

Już niedługo stan feralnej drogi 
z Żabiej Woli do Piotrkowic ma 
się znacznie zmienić. Nawierzch-
nia zostanie wymieniona i wzmoc- 
niona, wykonane zostaną rów-
nież pobocza.

Wykonawcą robót jest firma 
PPUH Eefekt, która wygrała prze-
targ na realizację modernizacji,  
a inwestorem – Powiatowy Zarząd 
Dróg w Grodzisku Mazowieckim. 
Prace mają potrwać do paździer-
nika. Nie wiadomo jednak, czy nie 
ulegną opóźnieniu ze względu na 
opady deszczu, które ostatnio mia-
ły miejsce.

W związku z remontem kierow-
cy muszą liczyć się z utrudnieniami. 
Już od ponad miesiąca zamknięty 
jest odcinek w miejscowości Kaleń. 
Zorganizowano tu objazd przez 
Jastrzębnik i Żelechów.  (KG)
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Reaktywacja zespołu do spraw obwodnicy
MILANÓWEK
Na wniosek burmistrza 
Milanówka reaktywowano 
zespół roboczy do spraw 
obwodnicy. Poprzedni  
pracował w latach  
2007–2008. Jego członkowie 
zajmować się będą  
zagadnieniem obwodnicy 
miasta i kompleksowymi 
rozwiązaniami  
komunikacyjnymi 
dla tego rejonu.

P ierwsze posiedzenie po- 
przedniego zespołu ro- 
boczego w sprawie ob-

wodnicy odbyło się 4 kwietnia 
2007 r., a ostanie miało miejs- 
ce w maju 2008 r. W jego skład 
wchodzili przedstawiciele or-
ganizacji pozarządowych, m.in. 
Stowarzyszenia Przyjazna Ko-
munikacja, Komitetu Obywa-
telskiego Droga Królewska, 
Stowarzyszenia Nasze Miasto, 
radni i burmistrz miasta Mila- 
nówka oraz radni powiatu gro- 
dziskiego. Zespół forsował pół- 
nocny przebieg obwodnicy Gro-
dziska i Milanówka. Zakończył 

osoby, odbędzie się po wakacjach. 
Jego przewodniczącym został 
Włodzimierz Starościak prze-
wodniczący Komisji Zdrowia, Po- 
mocy Społecznej i Sportu rady  

Zdaniem Włodzimierza Sta- 
rościaka, Milanówek nie powi- 
nien być miejscem, gdzie miały-
by powstawać drogi tranzytowe. 
– Obwodnica powinna prze- 
biegać poza obrębem gęsto zur-
banizowanym. Nie chcemy za-
gęszczenia dróg przelotowych na 
naszym terenie. Będziemy starali 
się wypracować jakiś konsensus 
w sprawie obwodnicy. Jednak my 
nadal nie wiemy, ile ta droga bę-
dzie miała szerokości, nie znamy 
jej parametrów, nie wiemy w jaki 
sposób podporządkuje przyległe 
tereny. To wciąż jest głęboką ta-
jemnicą – mówi Włodzimierz 
Starościak.

Zespół ma też poszukiwać 
konstruktywnych rozwiązań 
komunikacyjnych dla Milanów- 
ka. – Chodzi na przykład o drogi 
promieniowe, czyli nie przecho-
dzące przez miasto, albo two-
rzenie dróg alternatywnych.  
Ul. Królewska (droga wojewódz-
ka nr 719 – red.) jest silnie obcią-
żona i należy dla niej znaleźć 
drogę alternatywną, taką 719 
bis – dodaje przewodniczący 
Starościak.  (KG)

swoją działalność, kiedy rada 
Milanówka przyjęła stanowisko 
popierające północny przebieg 
tej drogi.

Zdaniem burmistrza Mila-
nówka Jerzego Wysockiego, 
ponownie pojawiła się potrzeba 
zawiązania takiej grupy. – Teraz 
wchodzimy w tryb procedury 
wydania decyzji o uwarunkowa-
niach środowiskowych obwod- 
nicy. Postępowanie w tej spra- 
wie ogłoszone zostało przez bur- 
mistrza Grodziska Mazowieckie-
go Grzegorza Benedykcińskie- 
go. To właśnie grodziski bur-
mistrz wyda taką decyzję, głów- 
nie dlatego, że na jego terenie 
jest dłuższy odcinek projektowa- 
nej drogi – mówi Jerzy Wysocki.  
– Zespół będzie m.in. relacjono- 
wał radzie miasta to, co się dzie- 
je w sprawie wydania decyzji  
środowiskowej oraz będzie sta-
rał się dać odpowiedź na pyta- 
nie, czy jesteśmy skazani na  
południowy przebieg autostra- 
dy – dodaje.

Pierwsze posiedzenie reakty-
wowanego zespołu, w którego 
skład wchodzą na razie trzy 

Włodzimierz Starościak:  
Obwodnica powinna 
przebiegać poza obrębem 
gęsto zurbanizowanym.  
Nie chcemy zagęszczenia 
dróg przelotowych na 
naszym terenie. Będziemy 
starali się wypracować 
jakiś konsensus  
w sprawie obwodnicy.

Przewodniczący roboczego 
zespołu ds. obwodnicy

Milanówka. Pozostali członkowie  
to Katarzyna Słowik, milanowska  
radna i Karol Wójcik wiceprze- 
wodniczący rady Milanówka. Bur- 
mistrz ma pełnić rolę pomocniczą.

Podczas nocnego patrolu w miniony weekend policjanci zwrócili uwagę na stojącą na stacji benzynowej skodę, w której siedziało trzech mężczyzn. Gdy kierowca 
zorientował się, że jest obserwowany, próbował odjechać. Funkcjonariusze postanowili skontrolować pojazd. W paczce po papierosach należącej do kierowcy mundurowi 
znaleźli szklaną fifkę z niewielką ilością marihuany. 20-letni Piotr O. przyznał, że palił marihuanę, którą dostał od siedzącego obok 24-letniego Michała S. Obaj mężczyźni 
zostali zatrzymani. Piotr O. usłyszał zarzut prowadzenia pojazdu pod wpływem środków odurzających, natomiast Michał S. – udostępnienia narkotyków. Przyznali się do 
winy i dobrowolnie poddali karze.   (DP)

PRUSZKÓW

Prowadził odurzony narkotykami
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W październiku nowa droga
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STOP CELLULIT!
Piękne uda i pośladki to jest to 
co kobiety i mężczyźni  
lubią najbardziej.  
Jędrne pośladki i uda 
to części ciała, na które 
większość mężczyzn 
zawiesza swoje oko,  
dlatego tak wiele z nas 
pragnie mieć idealną pupę. 

Zgodnie z badaniami, ponad 80% 
kobiet po 25 roku życia cierpi z po-
wodu nierówności, zgrubień oraz 
gąbczastych bruzd na powierzch-
ni ciała, w szczególności w okoli-
cach ud i pośladków. Cellulit jest 
powszechnie występującym scho-
rzeniem, które spędza sen z powiek 
milionom przedstawicielek płci 
pięknej na całym świecie. Bez wąt-
pienia jest on wrogiem, którego nie 
jest łatwo się pozbyć. Wiedzą o tym 
zarówno nastolatki, jak i dojrzałe 
kobiety – „skórka pomarańczowa” to 
naprawdę trudny przeciwnik, który 
może powodować brak akceptacji 
własnego ciała i wstyd przed jego 

eksponowaniem, w szczególności 
w okresie letniego wypoczynku,  nie 
mówiąc już o kostiumie kąpielowym.

Przejawem cellulitu jest struktura 
ciała przypominająca powierzch-
nię pomarańczy – dlatego właśnie 
nazywany jest powszechnie zespo-
łem skórki pomarańczowej. Chociaż  
z problemem tym zmaga się więk-
szość kobiet na całym świecie, 
niewiele z nich potrafi dokładnie 
wyjaśnić, czym jest cellulit, dlacze-
go powstaje oraz jak go skutecznie 
unikać i zwalczać. 

W Marilla Spa&Beauty wiemy jak 
z nim walczyć.

Jeżeli czujesz, że Twoje uda i po-
śladki wymagają poprawy i są mało 
atrakcyjne to wystarczy dostosować 
się do kilku wskazówek.

Bardzo istotną kwestią w tej spra-
wie jest połączenie kilku działań jed- 
nocześnie, tzn. ćwiczenia, dieta i pro- 
fesjonalne zabiegi antycellulitowe  
i ujędrniające. Tak kompleksowe dzia-
łania przyniosą oczekiwane rezultaty 
– piękne uda i jędrne pośladki.

Po pierwsze dieta
Regularne spożywanie zbilansowa-
nych posiłków, czyli krótko mówiąc 
zdrowa dieta to podstawa sukcesu. 
Dlatego warto zrezygnować z tłu-
stych potraw, zwłaszcza popularnych 
latem fast-foodów oraz słodyczy. 
Zamiast tego postaw na sałatki! Ale  
i tu musisz uważać: dodany sos ma- 
jonezowy czy na bazie oleju to po- 
tężna dawka kalorii. Zaprawiaj  
więc sałatki sosem jogurtowym. Pa-
miętaj również o piciu dużej ilości 
wody i o zrezygnowaniu z soli.

Ruszaj się na okrągło!
Kształtnym i krągłym pośladkom  
i udom bez grama cellulitu szkodzi 
siedzący tryb życia, natomiast po-
maga uprawianie sportu. Dlatego 
też zamień samochód na rower, 
szczególnie teraz latem jest to zde- 
cydowanie prostsze. Nic tak nie do-
daje jędrności Twojej pupie jak jaz-
da na rowerze. Innymi ćwiczeniami, 
które formują mięśnie pośladków  
i ud to chociażby zwykłe przysiady czy 

tzw. 
“
chodzenie po schodach”. Można 

również skorzystać z oferty klubów 
fitness, gdzie pod okiem trenera bę-
dziesz wykonywała zestaw ćwiczeń 
mających na celu ujędrnienie ud  
i pośladków.

Na koniec zabiegi.
Profesjonalne zabiegi antycelluli-
towe i ujędrniające w Marilla Spa-
&Beauty będą dopełnieniem tych 
wszystkich działań i chwilą przy-
jemności i relaksu. Perełką wśród 
zabiegów antycellulitowych jest 
mezoporacja Acthyderm, która za 
pomocą impulsów elektrycznych 
otwiera kanaliki wodne, dzięki czemu 
skóra szybko absorbuje składniki 
pozwalające likwidować pomarań-
czową skórkę. Zabiegi z wykorzysta-
niem tego rewolucyjnego aparatu są 
zupełnie bezbolesne i dają niezwykłe, 
satysfakcjonujące efekty.  Należy 
pamiętać oczywiście o regularności 
takich zabiegów. Żeby uzyskać spo-
dziewane efekty, czyli jędrną pupę 
i zero cellulitu,  wskazana jest seria 

minimum 6 zabiegów w odstępie nie 
dłuższym niż 7 dni. Wtedy tak inten-
sywne działanie przyniesie efekt.

Każda z nas musi jednak wiedzieć, 
że nie wynaleziono jeszcze takiego 
kremu, nie skomponowano zestawu 
ćwiczeń i nie dobrano diety, które 
zagwarantują sylwetkę modelki bez 
żadnych wyrzeczeń. Na zgrabną pupę 
zapracujemy sobie tylko zrówno-
ważoną dietą, ćwiczeniami i odpo-
wiednimi profesjonalnymi zabiegami 
antycellulitowymi i ujędrniającymi. 
Pamiętajmy również, że mężczyźni 
lubią zgrabne i odpowiednio wyeks-
ponowane krągłości. Więc głowa do 
góry i jazda na rower.

Marilla Spa&Beauty
Ul. Anielin 1 lok.3  
przy Wojska Polskiego  
(naprzeciwko stacji Shell)
Tel. 22 244 07 08  
lub 724 655 045
www.marilla.pl
Facebook:  
www.facebook.pl/marillaspa

 artykuł SponSorowany
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Policjanci zatrzymali pięciu nastolatków, którzy brutalnie pobili i okradli przypadkowego przechodnia. Do zdarzenia doszło kilka dni temu. 17-letni Piotr J. i 18-letni 
Grzegorz J. poprosili przypadkowego mężczyznę o papierosa. Gdy ten odmówił, młodzi mężczyźni kilkakrotnie go kopnęli. Kilka minut później wspólnie z trzema innymi 
kolegami ponownie go zaatakowali, brutalnie pobili i okradli. Poszkodowany z licznymi obrażeniami głowy w postaci złamań kości twarzy trafił do szpitala. Policja w ciągu 
dwóch dni ustaliła i zatrzymała sprawców. Piotr J. i Grzegorz J. oraz 17-letni Erwin P. i 19-letni Sebastian B. najbliższe trzy miesiące spędzą w areszcie. 19-letni Daniel J. 
został oddany pod dozór policji. Wszystkim grozi do 12 lat więzienia.   (AS)

PRUSZKÓW

Pobili, bo nie dał papierosa 

Będzie nowy 
plac zabaw
GRODZISK MAZOWIECKI
Już od września dzieci  
uczęszczające do Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego  
nr 2 przy ul. Westfala będą 
mogły korzystać z nowego 
placu zabaw. Urząd Miasta 
w Grodzisku Mazowieckim 
właśnie ogłosił przetarg na  
tę inwestycję.

Nowy plac zabaw przy ZSP 
nr 2 przy ul. Westfala zajmie 
obszar ok. 500 mkw. i będzie 

podzielony na trzy strefy, zgodnie 
z założeniami programu „Radosna 
szkoła”. Powstaną tu nowe urządze-
nia i zabawki. m.in. równoważnia, 
drążki do wspinaczki, drabinki, 
zjeżdżalnie i huśtawki oraz ławki i 
kosze na śmiecie. Wszystkie sprzęty 
będą miały niezbędne certyfikaty 
bezpieczeństwa. Powierzchnia re-
kreacyjna do zabaw i ćwiczeń rucho-
wych zostanie pokryta nawierzchnią 
piankową lub gumową, amortyzującą 
upadek dziecka z wysokości do 1,5 
m, a pozostała część placu otrzyma 
nawierzchnię trawiastą. Całość będzie 
ogrodzona.

Potrzebę budowy nowego placu 
zabaw władze Grodziska tłumaczą 
wciąż zwiększającą się liczbą dzie-
ci na terenie gminy. – Wciąż ich 
przybywa, więc i potrzeby z nimi 
związane są coraz większe – mówi 
Piotr Galiński, zastępca burmistrza 
Grodziska.

Koszt inwestycji wyniesie  
230 tys. zł.  (KG)

Reklama

Plenerowa wystawa Gedeon Richter 
GRODZISK MAZOWIECKI
Plenerową wystawę  
fotograficzną  
zatytułowaną  
„110 lat Gedeon Richter” 
mogą podziwiać mieszkańcy 
Grodziska od 1 lipca. 
Zorganizowaną ją  
z okazji jubileuszu  
powstania węgierskiej 
firmy farmaceutycznej  
Gedeon Richter.

Przedszkola dyżurują w wakacje
PRUSZKÓW
Wielu mieszkańców  
Pruszkowa narzeka,  
że przedszkola w czasie 
wakacji są zamknięte  
i nie przyjmują dzieci.  
To nieprawda. Jednak 
podobnie jak w innych 
miastach, w okresie letnim 
dyżury odbywają się  
w wybranych placówkach.

W tegoroczne wakacje 
cztery przedszkola  
w Pruszkowie pełnią  

dyżury letnie. W lipcu są to Przed- 
szkole nr 11 przy ul. Hubala 2  
oraz Przedszkole nr 2 przy ul. Par- 
tyzantów 2/4. Natomiast w sierp- 
niu rodzice będą przyprowadzać 
swoje dzieci do Przedszkola nr 15 
przy ul. Dębowej 8 oraz do Przed-
szkola nr 9 przy ul. Moniuszki 9.

 Według urzędu miejskiego, rodzice nie mieli żadnych problemów z zapisaniem dzieci do przedszkoli 
dyżurujących w wakacje

– Jeszcze w czasie roku szkol-
nego rodzice przedszkolaków 
zostali poinformowani o letnich 
dyżurach. Do końca marca pro-
wadziliśmy specjalną rekrutację, 
dzięki temu udało nam się ustalić, 
ile dzieci będzie korzystać z let-
nich dyżurów – informuje jedna 
z urzędniczek Wydziału Edukacji 
Urzędu Miejskiego w Pruszko-
wie. – Każdy planuje wakacje  
z dużym wyprzedzeniem, więc 
taka rekrutacja jest najlepszym 
rozwiązaniem. Zdarzają się 
sporadyczne przypadki, że ro-
dzice pytają o dodatkowe miejsca  
w przedszkolach, bo nagle zmie-
niły im się plany wakacyjne.  
W takich sytuacjach staramy się 
jakoś pomóc – dodaje.

Zdaniem urzędniczki, wielu 
mieszkańców niepotrzebnie  
angażuje się w sprawy związane  

Poprzednia wystawa prezen-
towała historię zakładów 
farmaceutycznych Polfa 

Grodzisk. Tym razem fotografie 
przedstawiają historie innej fir-
my farmaceutycznej, która w Gro- 
dzisku Mazowieckim działa  
od 2002 r., czyli węgierskiego  
Gedeon Richter. Na terenie miasta 
znajdują się zakład produkcyjny 
oraz centrum badawczo-rozwo-
jowe należące do tego koncernu.

Według zarządu firmy, jubi-
leusz 110. rocznicy istnienia jest 
doskonałą okazją do zaprezen-
towania historii i przybliżenia 
wizerunku firmy mieszkańcom 
miasta. Przedstawione na wysta-
wie zdjęcia do tej pory nie były 
nigdzie publikowane i pochodzą  
z archiwów koncernu Gedeon 
Richter. Wystawę można oglądać 
na ogrodzeniu grodziskiej siedzi- 
by firmy.  (KG)

z wypowiadających się nie ma 
dzieci w wieku przedszkolnym 
i nie wie, jak wygląda sytuacja 
– zaznacza pracownica Wydzia-
łu Edukacji pruszkowskiego 

z przedszkolami. – Na forach in- 
ternetowych można znaleźć róż-
ne opinie, m.in. na temat funk- 
cjonowania przedszkoli w ok- 
resie letnim. Jednak większość 

urzędu. – Rodzice przedszkola-
ków wiedzą, na jakich zasadach 
odbywa się rekrutacja i nie zgła-
szają nam żadnych zastrzeżeń 
– podkreśla.  (AS)

BURMISTRZ 
GRODZISKA MAZOWIECKIEGO 

Grodzisk Mazowiecki, 15.07.2011 r.
   

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt. 1 i art. 51 ust. 1 
ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), w związku Uchwałą 
Nr 142/2011 z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla terenu wsi Janinów w  Gminie Grodzisk Mazowiecki, zawiadamia 
się, że gmina Grodzisk Mazowiecki wszczęła postępowanie w sprawie 
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,  
w tym do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko, dla 
potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
wsi Janinów w Gminie Grodzisk Mazowiecki. Dokumentacja spra-
wy wyłożona jest do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego  
Urzędu Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki w pokoju nr 9 i można 
zapoznać się z nią w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 3 i 4 i art. 40 ustawy, zainteresowani 
 w terminie do dnia 08.08.2011 r. mogą składać wnioski do opracowy-
wanego dokumentu. Wnioski na piśmie należy składać w sekretariacie 
Urzędu Miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki, poczta na adres 05-825  
Grodzisk Mazowiecki, ul. T. Kościuszki 32A, ustnie do protokołu  
w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Grodzisk 
Mazowiecki lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez 
konieczności opatrywania podpisem elektronicznym) na adres e-mail  
pawel.dabrowski@grodzisk.pl . Wniosek powinien zawierać imię nazwisko 
lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy. 

Zgodnie z art. 41 ustawy  wnioski wniesione po terminie pozostaną 
bez rozpatrzenia. Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy 
organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz 
Grodziska Mazowieckiego.

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

BURMISTRZ 
GRODZISKA MAZOWIECKIEGO 

Grodzisk Mazowiecki, 15.07.2011 r.
   

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla terenu wsi Janinów w Gminie 
Grodzisk Mazowiecki.

Na podstawie art.17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla- 
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,  
poz.717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miej-
ską w Grodzisku Mazowieckim Uchwały Nr 142/2011 z dnia 
27 czerwca 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wsi 
Janinów w gminie Grodzisk Mazowiecki.

Granice obszaru do objęcia miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego przebiegają po działkach będących 
granicami obrębu geodezyjnego wsi Janinów w gminie Grodziska 
Mazowiecki.

 Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego 
planu miejscowego.

Wnioski do planu należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu  
Miasta i Gminy w Grodzisku Mazowieckim,  05-825 Grodzisk  
Mazowiecki, ul. T. Kościuszki 32A w terminie do dnia 8 sierp- 
nia 2011 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres 
Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nierucho-
mości, której dotyczy.

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego
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Zadzwoń: 502 099 933
Pruszków | Piastów | Komorów

Baleyage od

65 zł!

Fryzjerka 
w domu klienta
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Reklama

KOMORÓW
Charytatywny mecz  
tenisowy odbył się w niedzielę 
10 lipca na kortach  
Matchpoint w Komorowie. 
Dochód z imprezy zostanie  
przeznaczony na wsparcie 
podopiecznych Specjalnego 
Ośrodka Szkolno- 
-Wychowawczego przy  
ul. Wapiennej w Pruszkowie.

Imprezę zorganizowało Sto-
warzyszenie K40, które w oś- 
rodku prowadzi warsztaty 

teatralne. K40 to prężnie działa-
jące stowarzyszenie kobiece w Ko- 
morowie, którego jedną z za- 
łożycielek i prezesem jest zna-
na aktorka Ewa Telega. W maju 

Gwiazdy zagrały w tenisa dla dzieci
zorganizowało aukcję, podczas 
której licytowano m.in. zapro-
szenia do teatru, obrazy, a także 
możliwość zagrania meczu tenisa 
ziemnego z gwiazdą.

Zwycięzcą licytacji został Ja-
rosław Sobiech, który 10 lipca 
na kortach tenisowych Match-
point w Komorowie rozegrał 
pasjonujący pojedynek z Ro-
bertem Rozmusem – mistrzem 
Polski aktorów w tenisie. Panom 
dzielnie kibicowały członkinie 
Stowarzyszenia K40, m.in. Ewa 
Telega oraz aktorka i prezenter- 
ka Katarzyna Pakosińska.

Już od kilku lat Stowarzyszenie 
K40 pomaga uczniom Specjal-
nego Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego przy ul. Wapiennej  

w Pruszkowie, w którym prowa-
dzi teatr „Wielkie Jajo”. To wła-
śnie dla wychowanków ośrodka 
zostanie przeznaczony całkowity 
dochód z imprezy. – Naszą dzia-
łalność prowadzimy zupełnie 
charytatywnie, dzięki pomocy 
sponsora, firmy Blachy Pruszyń-
ski, oraz takich organizacji jak 
Fundacja Batorego i Fundacja 
Orange. Dzieciaki mają profesjo-
nalną opiekę reżyserską, zdobyły 
już kilka nagród na liczących się 
przeglądach i festiwalach arty-
stycznych – mówi Ewa Telega.

W aukcji wzięli udział m.in. 
satyryk Wiesław Tupaczewski  
i prezenterka TVN 24 Marta Ku-
ligowska. Wspólnie udało im się  
zebrać ok. 6 tys. zł.  (KG) 

Powiat Grodziski www.powiat-grodziski.pl

3 564 207 zł to koszt prze-
budowy kolejnego odcinka 
drogi Grodzisk Mazowiecki 
– Józefina w zakresie projek-
tu pod nazwą Przebudowa 
drogi Grodzisk Maz. – Józefi-
na odc. II realizowanego w ra-
mach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych  
2008 – 2011. 

W ramach przedsięwzięcia wy-
konane zostanie 1565 metrów 
bieżących nawierzchni drogi 
wraz z chodnikami, poboczami, 
zatokami i zjazdami na pose-
sje oraz sygnalizacja świetlna 
wzbudzeniowa przy szkole pod-
stawowej w Adamowiznie. Zakoń-
czenie prac planowane jest na  
28 października b. r. Równoleg- 
le, choć rozpoczęta wcześniej,  
bo w drugiej połowie kwietnia  
b.r. trwa  budowa tej drogi od  

strony Józefiny w gminie Żabia 
Wola, w podobnym zakresie jak  
odcinek grodziski za kwotę 
3 077 188 zł. Tu z kolei przebudo- 
wane zostaną 1202 metry bieżące 
drogi. W przypadku odcinka od  
strony Józefiny zakończenie prac 
planowane jest na 20 sierpnia 
tegoż roku. 
 Oba odcinki finansowane są  
z budżetu Powiatu i z budżetu pań- 
stwa oraz z udziałem gmin Gro- 
dzisk Mazowiecki – odcinek od  
stony Grodziska, która przekaże  
ze swojego budżetu 500 000 zł  
i gminy Żabia Wola, która dołoży  
ze środków własnych 200 000 zł.

Wkład budżetu państwa to 50 % 
do każdej z inwestycji, czyli łącznie 
ponad 3 300 tys. zł.

Marek Wieżbicki
Starosta Grodziski

Kolejne odcinki drogi Grodzisk – Józefina w przebudowie

Jeszcze w tym roku  
ochotnicza straż pożarna  
otrzyma nowe specjalistyczne 
narzędzia ratownicze. Na zakup 
sprzętu gmina otrzymała  

Nowy sprzęt 
dla OSP

Od pokazu francuskiego  
filmu „Niebo nad Paryżem”  
Cédrika Klapischa 15 lipca 
o godz. 19.30 rozpocznie 
działalność kino letnie. Jego 

Kino 
pod gwiazdami

organizatorami są kawiarnia  
Cafe ToTu oraz Ośrodek  
Języków Obcych Omega.  
Pokazy będą odbywać się  
w ogródku przy ul. Orzesz- 
kowej 5f, gdzie widzowie  
będą mogli napić się kawy,  
herbaty oraz coś zjeść. Stoliki  
można rezerwować pod  
nr. tel. 880 264 642.   (AS)

dotację w wysokości  
16 tys. zł. 14 lipca marszałek  
województwa Adam  
Struzik i burmistrz gminy  
ArkadiuszKosiński podpi- 
sali umowę w tej sprawie.  
Do brwinowskiej OSP trafią  
narzędzia hydrauliczne,  
stosowane m.in. w ratow- 
nictwie drogowym.  (DP)

BRWINÓWGRODZISK MAZOWIECKI

31.07.201131.07.2011
PRUSZKÓW
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reklamy&ogłoszenia
Ceny netto, bez VAT. Cena ogł. drobnego za 1 słowo. Dokładne wymiary modułu reklamowego 40,5 mm x 38,8 mm

•	 W biurze reklamy w Pruszkowie, ul. Prusa 19/7
•	 Telefonicznie pod nr 22 728 18 64 lub 531 311 315
•	 E-mailem pod adresem reklama@wpr24.pl
•	 W biurze In-Form Grodzisk Maz.: 22 755 69 28, www.biuroogloszen.net

jak
zamówić?

najlepsze 
ceny!

Drobne: 2 zł zwykłe, 3 zł pogrubione, 4 zł w ramce, 5 zł w kontrze
Modułowe (graficzne):  od 30 zł do 60 zł  za moduł ok. 4x4 cm

Dam pracę

 ► Biuro nieruchomości w Pruszkowie 
zatrudni agentów, wysoka prowizja; 
Tel. 604 492 736, 22730 33 43 

 ► Firma budowlana zatrudni 
kierownika budowy z pełnymi 
uprawnieniami w pełnym 
wymiarze czasu pracy  na budowę 
w Brwinowie. Tel. 512030239 

Firma sprzątająca zatrudni 
Panów do sprzątania terenu 
zewnętrznego w Jankach.  
Tel. 883-347-437

 ► Poszukuję opiekunki całodobowo  
z zamieszkaniem 784 918 987 

Pracowników do pracy 
na produkcji (Pruszków 
k.Warszawy) Umowa o pracę,  
3 zmiany, pn.-pt., transport 
pracowniczy 22 713-81-97,  
519-133-053, 506-047-950

Nieruchomości – sprzedam

 ► Działki k/Sierpca rekreacyjno- 
-budowlane 4zł/m2 692 495 955 

 ► Pruszków dom na sprzedaż przy 
ul. Powstańców 120 m2 + 650 m2 
działka. 670 000 zł, 604-402-004 

Ceny netto, bez VAT. Cena ogł. drobnego za 1 słowo. Dokładne wymiary modułu reklamowego 40,5 mm x 38,8 mm

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

 ► Sprzedam mieszkanie os. Parkowa  
(przy kolejce WKD), 38m2,  
po remoncie. Tel. 510 521 952 

 ► Sprzedam mieszkanie  
w Brwinowie trzypokojowe  
55 m2, Tel 509 379 342  
www.mieszkaniewbrwinowie.pl 

 ► Sprzedam pawilon handlowy  
(typu kiosk)  w Pruszkowie 15 m2  
kontakt:602 257 223, 
rogi23@o2.pl 

Nieruchomości – do wynajęcia

 ► Nowoczesne, centrum, pokój  
z kuchnią 34,5 m2, 1000 zł +media, 
dla 1 osoby niepalącej 728 194 966

 ► Pruszków ul. Kraszewskiego lokal 
użytkowy 35 m2 na I piętrze  
1400 zł, 604-402-004 

 ► Pruszków ul. Kraszewskiego  
punkt usługowy na parterze 500 zł 
604-402-004 

 ► Wynajmę magazyn o pow. 200 m  
w kaniach k/Pruszkowa  
tel: 512 070 731

największa skuteczność!
CO TYDZIEŃ PONAD 30 000 CZYTELNIKÓW

 ► Pruszków, ul. Kraszewskiego 
Ip. 40m2, Lokal do wynajęcia 
604 402 004 Wynajmę magazyn  
o pow.200m w kaniach  
k/Pruszkowa  
tel: 512 070 731

 ► Wynajmę pokój osobie samotnej, 
Grodzisk 519 460 834

 
Automoto – kupię

 ► Autokasacja pojazdów,  
transport gratis  
502 534 080  
 
Auto złomowanie 
 bez kosztów, odbiór,  
obsługa prawna,  
do wyrejestrowania  
22 723 46 66, 501 13 91 73  
 

Kupię

 ► Antyki wszelkie za gotówkę 
601 336 063, 500 034 552 

 ► Bloczki pustaki betoniarkę 
Otrębusy Tel. 501 75 74 50 

Usługi

 ► Anteny montaż serwis 
603 375 874 

 ► Cyklina lakier tanio,  
sprzęt zachodni układam solidnie  
506 488 404; 22 724 91 28 

 ► Cyklinowanie 602 262 144 

Czyszczenie skórzanej tapicerki 
samochodowej 505 076 331  

Docieplenia budynków  
z materiałem (SILIKAT)  
od 78 zł/m2 szybko  
i solidnie 507 964 611 

 ► Domofony i video domofony 
603 375 875 

 ► FIRMA REMONTOWO-
BUDOWLANA. TANIO, SZYBKO. 
WOLNE TERMINY 503 118 140 

 ► Glazura hydraulika 660 33 66 95 

 ► Hydrauliczno – gazowe 792 267 957 

 ► Kolektory słoneczne z dotacją 
45% bez zaciągania kredytu.  
Więcej informacji na stronie 
www.mawor.pl, Preferowany 
kontakt mailowy  

 ► OGRODY – PROJEKT, 
WYKONANIE. SYSTEMY 
NAWADNIAJĄCE.  
www.architekturaogrodu.pl,  
tel. 0 698 668 468 

 ► Pranie tapicerki, dywanów  
w domu klienta 504 206 446 

POSPRZĄTAM  
- DOM 
- MIESZKANIE 
- BIURO 
PRUSZKÓW I OKOLICE.  
511 738 104  

 ► Remonty, zabudowy, K/G, Glazura, 
Gładź Gipsowa, Malowanie, Panele 
Fvat 501 421 812

Najniższe ceny w mieście
Sprawdź !

Tel. 530 540 000
Tel. (22) 423 40 90

www.tanioidobrze.pl
ul. Wiosenna 16, Milanówek

 ► Tynki gipsowe agregatem  
510 47 55 14 

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

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

w Nadarzynie obok CH Maximus
tel.kom. 664 148 667

Nowo otwierana restauracja 

ZATRUDNI PRACOWNIKÓW PE£NOLETNICH
W PE£NYM I NIEPE£NYM WYMIARZE  GODZIN
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McDonald’s®

Osoby zainteresowane ofert¹
prosimy o kontakt telefoniczny z restauracj¹.

Helvetia Medicum Sp. zo.o. To polsko-szwajcarska agencja 
pracy i doradztwa personalnego świadcząca usługi opiekuńcze 
klientom prywatnym, jak również instytucjom medycznym (szpita-
le, kliniki, domy opieki) na terenie Polski, Niemiec i Szwajcarii.

Zapewniamy pomoc:
•   osobom starszym wymagającym opieki stałej (długoterminowej) 
     lub okresowej (krótkoterminowej), 
•   po pobytach w szpitalach
•   chorym unieruchomionym w łóżku
•   osobom niepełnosprawnym

Opieka jest świadczona przez wykwalifikowane opiekunki z wielolet-
nim doświadczeniem w pracy przy osobach starszych. Świadczymy 
także uslugi cudzoziemcom w Polsce, gdyż nasze opiekunki władają 
językami obcymi: angielskim, niemieckim.
Helvetia Medicum Sp. zo.o. oferuje również usługi rekrutacyjne 
dla międzynarodowych korporacji, jak również dla małych i średnich 
firm.
Helvetia Medicum Sp. zo.o. staramy się dopasować do Państwa 
potrzeb i możliwości. Zawsze dotrzymujemy terminów i dbamy, aby 
wszystkie czynności były wykonane starannie i zgodnie z ustaleniami.
Dzięki zróżnicowanym metodom poszukiwań jesteśmy w stanie 
dotrzeć do każdej grupy zawodowej.

Helvetia Medicum Sp.zo.o. 
00-120 Warszawa ul. Złota 59 

Tel: 22 222 46 16
www.helvetia-hr.ch
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Bezpłatna reklama Twojej firmy w internecie!

darmowe ogłoszenia 
www.ogloszenia.wpr24.pl

darmowa prezentacja
www.firmy.wpr24.pl

Nie masz czasu?
Nie wiesz jak?

EVENTEO działa za Ciebie!

www.eventeo.com.pl
22 758 91 00 / 693 853 066

KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA
PRZYJĘĆ OKOLICZNOŚCIOWYCH

POSPRZĄTAM
- Dom
- Mieszkanie
- Biuro

Pruszków i okolice.
Tel 512 077 690

AUTO SERWIS
PEŁNY ZAKRES USŁUG

Pruszków, Aleje Jerozolimskie 451
(NA TYŁACH INTERCARS)

tel. 795 569 659

Wulkanizacja Elektryka Diagnostyka komupterowa
Mechanika

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Milanówka

z dnia 15 lipca 2011r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenu „Wschód 2” w Milanówku

Na podstawie art. 17 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowi-
ska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)  a także Uchwały Nr 351/
XXX/09 Rady Miasta Milanówka z dnia 27 października 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządza-
nia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Wschód 2” w Milanówku (granice 
terenu wyznaczają: Rów Grudowski i zach. granica dz. nr ew. 22 i 23 w obr. 06–09 na zachodzie, 
teren PKP na północy, ul. Polna i ul. Rososzańska na wschodzie, ul. Podwiejska na południu).

Burmistrz Miasta Milanówka
zawiadamia

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Milanówka  dla terenu „Wschód 2” oraz o wyłożeniu prognozy oddziaływania na środowisko 
opracowanej dla potrzeb w/w planu miejscowego – w dniach od 25.07.2011 r. do 23.08.2011 r.  
w Urzędzie Miasta Milanówka w Referacie Geodezji i Gospodarki Przestrzennej przy ul. Spacerowej 
4 (pok. 28 – Ip.), w godzinach: pon: od 10.00 – 18.00,  wtorki – piątki:  8.00 – 16.00.  

Zgodnie z art. 17 pkt. 11 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, 
kto kwestionuje ustalenia przyjęte w w/w projekcie może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu 
oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowi-
sko należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej  
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy – w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 12 września 2011 r., w Urzędzie Miasta Milanówka – ul. Spacerowa 4 i ul. Kościuszki 45. 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w w/w projekcie planu zostanie przeprowadzona 
w dniu 11.08.2011 r. w siedzibie Urzędu Milanówka przy ul. Spacerowej 4, sala konferencyjna nr 5 
na parterze, początek o godzinie 15.00.

 Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oce-
nach oddziaływania na środowisko – informacje o projekcie planu i o prognozie oddziaływania na 
środowisko zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających 
informacje o środowisku i jego ochronie.

Zgodnie z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 w/w ustawy projekt planu podlega strategicznej ocenie 
oddziaływania na środowisko, w tym  z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie 
wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

 Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki

 OBWIESZCZENIE
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 w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.) zawia- 
damiam, że dnia 11.07.2011 r. została wydana decyzja Nr 03/2011 o zezwoleniu na realizację  
inwestycji drogowej dotyczącej budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Brzozowej i ul. Komo- 
rowskiej wraz z przebudową istniejącej infrastruktury technicznej na działkach nr ew.:  
64, 163/4, 163/3 (163/5, 163/6) obręb Nowa Wieś, działkach nr ew.: 737, 741, 718/2, 134/2, 
134/3 (134/10, 134/11), 37/5 (37/6, 37/7) obręb Komorów Osiedle, gmina Michałowice 
oraz na działce nr ew. 180 obręb 20 w Pruszkowie.

 Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w godzinach pracy 
urzędu: poniedziałek od 8ºº do 18ºº, wtorek – piątek od 8ºº do 16ºº, w Wydziale Architektury 
Starostwa Powiatowego w Pruszkowie; ul. Drzymały 30,  05-800 Pruszków, pokój nr 115 
(I piętro),  tel.: 22 738-14-32

Pruszków ul. Ireny 120
tel. 602 623 950

Prowadzimy usługowo: księgi handlowe,
książki przychodów i rozchodów

www.bestpol.waw.pl
Biuro czynne: Pn. - Pt. w godz. 9.30 - 17.30

BESTPOL
Biuro Rachunkowe Sp. z o.o.
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