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Przyjmujemy dzieci w wieku 2-6 lat,
otwarci jesteśmy już od 7-18.00.

TEL. 0-601-989-473
www.tuptus.net.pl

 UWAGA PRZEDSZKOLE TUPTUŚ

za 500zł
ZAPRASZAMY!

• opieka pediatryczna dla wszystkich dzieci
• jedzenie przygotowane przez kucharkę
• nauka języka angielskiego

• korektywa
• rytmika
• logopeda i logorytmika

wiele innych atrakcji

reklama

Zmieniają drogi na lepsze?

REGION | Mieszkańcy północnych rejonów powiatu pruszkowskiego skarżą się na uciążliwe sąsiedztwo budowy autostrady A2. Narzekają 
na zdewastowane i nieprzejezdne drogi i domagają się szybkiego przywrócenia ich przejezdności. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich 
zapowiada, że na najbardziej zniszczonych fragmentach dróg wojewódzkich już wkrótce zostaną wykonane nakładki  2, 3, 4

PIASTÓW PRUSZKÓW

To gminy, a nie starostwo, odpowiadają za politykę 
zagospodarowania przestrzennego – mówi starosta 
Elżbieta Smolińska  9

Miasto jako pierwsze w całym regionie 
wprowadza nowe zasady ustalania opłat  
za przedszkola publiczne  6

CENTRUM MODY w NADARZYNIE,   AL. KATOWICKA 51,   05-830 NADARZYN,   tel. 022 739 55 00

NOWE KOLEKCJE WIOSNA - LATO 2011 JUŻ W SPRZEDAŻY
www.centrummody.com.pl,   godz. otwarcia  pon-sob.:  10.00 - 18.00  nd.: 10.00 - 15.00

Nie chcesz płacić kary, 
podpisz umowę

Nie wszyscy mieszkańcy miasta i gminy 
mają podpisane umowy na wywóz 
nieczystości. Niektórzy wyrzucają 
śmiecie, gdzie popadnie, bo nie czują 
potrzeby podpisywania takich umów,  
albo ich na to nie stać. Władze przyznają, 
że nie radzą sobie z problemem.  
W stosunku do niektórych osób nadal 
najskuteczniejszym narzędziem 
ekologicznej edukacji są kary  8

PRUSZKÓWGRODZISK MAZOWIECKI

Dokończą remont  
ulicy Chopina

Drogowcy od poniedziałku zamkną ulicę, 
by dokończyć rozpoczętą w ubiegłym roku 
przebudowę. Gwałtowny atak zimy pod 
koniec listopada uniemożliwił wykonanie 
remontu nawierzchni. Obecnie prace  
nie powinny trwać dłużej niż 10 dni,  
a pruszkowski magistrat chce wykonać  
je w jeszcze krótszym terminie.  
Do zakończenia remontu autobusy  
linii L11 będą jeździć objazdem  6

reklama
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CYTAT TYGODNIA

Nawierzchnie dróg 701 i 718           będą naprawione

O 
zniszczeniach na 
drogach wojewódz-
kich, powiatowych 
i gminnych, jakie  

w rejonie budowy autostrady 
A2 spowodowały pojazdy bu-
dowy i ciężarówki dowożące 
materiały, mówi się od ponad 
dwóch miesięcy. Z tego powo-
du ruch na drogach północnej 
części powiatu pruszkowskiego 
został praktycznie sparaliżo-
wany. Przeciwko dalszej degra-
dacji infrastruktury drogowej 
przez inwestora i wykonawców 
 A2 protestują mieszkańcy tej 
części powiatu i miejscowe sa-
morządy (czytaj także – str. 4).

Drogi, których nie ma
Mieszkańcy północnej części 
Pruszkowa oraz wsi Domaniew  
i Domaniewek w gminie Brwinów 
narzekają przede wszystkim na 
kompletnie zniszczoną drogę 
701. – Fragmentami dosłownie 
jej nie ma – mówią. Podobnie 
jest z drogą 718. – Została bardzo 
mocno sfatygowana od listopada 
2010 r. (od czasu, kiedy ruszy-
ły prace na budowie autostrady 
A2– red.). Tej drogi po prostu nie 
ma – mówił podczas spotkania 
w starostwie pruszkowskim  
10 marca Zbigniew Ostrowski, 
p.o. dyrektora Mazowieckiego 
Zarządu Dróg Wojewódzkich. 
Jego zdaniem, wykonanie pil-
nych napraw doraźnych na obu 
drogach to kwestia utrzymania 
ich przejezdności. W przeciwnym 
razie już niedługo nikt nimi nie 
będzie mógł przejechać.

Na razie tylko  
nakładki
MZDW nie będzie czekać, aż wy-
konane zostaną najcięższe prace 

Jak informuje Monika Burdon, 
to sprawa kolejnych dwóch, 
trzech lat.

Jeszcze kanalizacja
Z przebudową drogi 701 zwią-
zany jest jeszcze problem budo- 
wy kanalizacji sanitarnej we 
wsiach Domaniew i Domaniewek  
w gminie Brwinów. Gmina ponad 
rok temu uzyskała pozwolenie 

na budowę sieci kanalizacyjnej 
w drodze 701 wraz z odgałęzie-
niami do posesji i z pompow-
nią sieciową. Jak poinformował 
nas burmistrz gminy Brwinów 
Arkadiusz Kosiński, ta część 
budowy sieci kanalizacyjnej 
odbywa się poza programem 
„Czyste życie – kompleksowa 
gospodarka wodno-ściekowa 
na terenie Gminy Brwinów”, 

na autostradzie. Chce jak naj-
szybciej przystąpić do naprawy 
drogi 701. – Mamy już rozstrzy-
gnięte przetargi na wykonanie 
nakładek na 4 km najbardziej 
zniszczonych fragmentów w re- 
jonie wsi Domaniew i Doma-
niewek – mówi Monika Burdon, 
rzecznik MZDW. – Chcemy jed-
nak poszerzyć zakres prac na 
drodze 701 o nakładki na ko-
lejnych 2 km.

Jak deklaruje Monika Burdon, 
prace rozpoczną się najszyb-
ciej jak tylko się da. – To kwe-
stia ustabilizowania się pogody,  
a więc najbliższych kilku ty-
godni – dodaje. Podobnie ma 
być z wykonaniem nakładek na 
najbardziej zdegradowanych 
fragmentach drogi 718. W tej 
sprawie MZDW porozumiał się 
z firmą Budimex (jednym z wy- 
konawców pruszkowskiego od-
cinka A2).

Generalna  
modernizacja później
Obie drogi przeznaczone są do 
generalnej przebudowy. Na wio-
snę ruszy budowa autostrado-
wego węzła Pruszków w rejonie, 
w którym A2 będzie się krzyżo-
wać z drogami 701 i 718. Wyko-
nawca autostrady przebuduje 
obie drogi w obrębie węzła, ale 
modernizacja dalszych odcin-
ków leży już w gestii MZDW. 
– Projekt przebudowy drogi 718 
będzie gotowy najprawdopo-
dobniej w czerwcu – informuje 
Monika Burdon. Prace przy ge-
neralnej przebudowie nie zaczną 
się jednak przed ukończeniem 
budowy A2, a więc przed połową 
przyszłego roku.

Generalna przebudowa dro-
gi 701 rozpocznie się później.  

POWIAT PRUSZKOWSKI
Jest szansa na to, że zniszczone w trakcie 
budowy autostrady drogi wojewódzkie 718 i 701 
zostaną szybko naprawione. Na razie to remont 
doraźny. Generalna modernizacja zacznie się  
po zakończeniu budowy autostrady.

Inwestorem autostrady A2 jest Generalna  
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad i to do niej 
powinniśmy kierować wszystkie uwagi   4

Andrzej Kurzela 
wiceprezydent Pruszkowa

będzie kosztować od 1 września godzina 
ponadprogramowych zajęć w przedszkolu 

publicznym w Piastowie  6

2,56 zł

Pruszkowska straż miejska  
na swojej oficjalnej stronie internetowej 
zamieściła ostrzeżenie skierowane do 
właścicieli zwierząt, że za respektowanie 
prawa będzie ich karać. Bezwzględnie  
i z całą surowością. Nad tekstem inwoka-
cja: „Posiadanie psa lub kota to nie tylko 
same przyjemności”. Poniżej gustowny 
piktogram obrazujący czynność zagrożo-
ną sankcją karną.

Zapewniam, że to żaden dowcip, lecz, 
jak mawiał klasyk, najprawdziwsza prawda. Ostrzeżenie w oryginale 
brzmi następująco: „Straż Miejska w Pruszkowie przypomina 
wszystkim właścicielom i opiekunom zwierząt o bezwzględnym 
respektowaniu i egzekwowaniu prawa w tym zakresie za co grozi 
grzywna w postępowaniu mandatowym w wysokości do 500 zł”.

Przeczytaliście Państwo uważnie? To zróbmy mały sprawdzian.  
Za co grozi grzywna? Za nie sprzątanie po swoim piesku? Nieprawda. 
Tak się tylko Państwu wydawało. Na wszelki wypadek i dla lepszego 
zrozumienia treści przekazu, proponuję przeczytać ostrzeżenie 
jeszcze raz.

I co? Ano właśnie. Wreszcie wyjaśniło się, dlaczego nasi mieszkańcy 
tak niechętnie sprzątają po swoich zwierzakach. Sprzątasz? Znaczy 
respektujesz prawo. Zostajesz ukarany grzywną.  Taki przepis.

Że głupi? Dura lex, sed lex. Prawo jest, przestrzegać trzeba. Jeśli się 
tego nie czyni, należy liczyć się z konsekwencjami. Nawet brutalną 
interwencją władzy. Z władzą, szczególnie tą mundurową, żartów 
nie ma. Jak kogoś dopadnie, paragraf zawsze się znajdzie. Może na 
przykład ukarać grzywną w postępowaniu mandatowym. W przypad-
ku „respektowania prawa w tym zakresie”, mandat może uszczuplić 
budżet opiekuna nawet o 500 zł. A pięć paczek, na trawniku nie 
leży. Dlatego proszę się nie dziwić, że nasi mieszkańcy niechętnie 
i z rezerwą reagują na podszepty, by pozostałości po własnych pu-
pilach wywalać do koszy. Bo jakby rzeczy nie ujmować, czynność to 
ani higieniczna, ani estetyczna, ani tym bardziej przyjemna. I jak się 
okazuje, na dodatek niezgodna z prawem i zagrożona dotkliwą karą.

Apelujemy! Nie utrudniajcie Państwo pracy miejskim strażnikom. 
I tak mają sporo roboty. Weźmy na przykład takie priorytety: 
„zacieśnianie współpracy ze społecznością lokalną albo poprawianie 
czystości i estetyki miasta”. A często i porządku publicznego. Jak po-
wszechnie wiadomo, priorytety są najważniejsze. Prawie tak ważne, 
jak respektowanie prawa. Stosujcie się Państwo do zaleceń władzy. 
Oszczędzicie jej trudu stosowania postępowania mandatowego.  
A sobie kłopotów i nieplanowanych wydatków.

ZDANIEM NACZELNEGO

Polska języka,
trudna języka

Bolo Skoczylas
Redaktor naczelny
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aktualności Zarząd Transportu Miejskiego zaproponował gminom Raszyn i Lesznowola zmianę oferty komunikacyjnej. Zamiast kursujących 
obecnie trzech linii, do gmin miałaby docierać tylko jedna. Likwidacja linii 809 i 815 oraz skrócenie linii 715 z Natolina do pętli 
Metro Wilanowska z jednoczesnym zwiększeniem częstotliwości kursów - to propozycja ZTM. Władze Raszyna przed podjęciem 
ostatecznej decyzji postanowiły zapoznać się z opinią mieszkańców w sprawie proponowanych rozwiązań. (AS)

RASZYN

Zmiany na liniach ZTM

u nas: szeroki asortyment, wysoka jakość usług, zawsze niskie ceny

Pruszków, 
ul. Powstańców 3a
tel. 022 758 74 27

Apteka czynna 
pon-pt. 8-20, 
sobota 9-15

Magnefar B6 najlepszy jest, łykaj na skurcze, łykaj na stres.
zalecany przy:

długotrwałym stresie, występowaniu kurczów mięśni, wzmożonym
napięciu mięśni, intensywnym wysiłku umysłowym i fizycznym

60 tabl za 11,90    100 tabl za 17,50
tylko teraz pyszna czekolada do picia w prezencie !!!

reklama

realizowanym obecnie m.in. 
z funduszy unijnych.

Dwie inwestycje  
na raz?
Im później zacznie się ge-
neralna przebudowa drogi 
701, tym większa szansa, że 
gmina zdąży wybudować ka-
nalizację. Burmistrz Kosiński 
wskazuje bowiem, że moż-
na ją będzie zbudować tylko 
przed generalną przebudową 
drogi. – Po modernizacji bę-
dzie już za późno – mówi. Ta 
inwestycja to jednak dla gmi-
ny spory wydatek, a nie zare-
zerwowano na nią żadnych 
pieniędzy w budżecie. Naj-
prawdopodobniej więc prace 
nie rozpoczną się wcześniej 
niż w przyszłym roku.

Gmina Brwinów i MZDW 
porozumiały się w tej spra-
wie – zarządca drogi bierze 
pod uwagę fakt, że ma tu być 
zbudowana gminna sieć ka-
nalizacyjna. Nakładki, które 
zostaną położone na drodze 
w tym roku, w niczym jednak 
nie będą przeszkadzać. Jak 
mówi Monika Burdon, gdy 
gmina będzie chciała przy-
stąpić do budowy kanalizacji, 
będzie je można zerwać.

Niewykluczone zresztą, 
że obie inwestycje zostaną 
wykonane jednocześnie, tzn. 
kanalizacja zostanie położona 
podczas modernizacji drogi. 
Takie rozwiązanie – najwy-
godniejsze z punktu widzenia 
mieszkańców wsi i utrzyma-
nia przejezdności drogi – pro-
ponował MZDW.

Andrzej S. Rodys
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Aktualności
24 godziny na dobę

W ostatnim kwartale ubiegłego roku 
zakończyła się budowa budynku 
socjalnego przy ul. Traugutta  
w Grodzisku Mazowieckim. Obiekt zo-
stał już zasiedlony. W bloku znajduje 

się 29 mieszkań jedno- lub dwupo-
kojowych. Gmina planuje budowę 
dwóch kolejnych domów socjalnych. 
Piotr Galiński, zastępca burmistrza 
Grodziska Mazowieckiego podkreśla, 
że w nowym budynku mieszkania 
dostały osoby, które do tej pory  
mieszkały w obiektach o bardzo  
złym stanie technicznym.                   (AS)

GRODZISK MAZOWIECKI 

Dom przy Traugutta 
ma już lokatorów

13 marca po zakończeniu mszy  
przed brwinowskim kościołem  
św. Floriana wolontariusze zbierali 
datki dla Państwa Warchołów. Rodzi-
na straciła dach nad głową w wyniku 

BRWINÓW

Zbiórka dla 
pogorzelców

pożaru. Wśród kwestujących znaleźli 
się radni, burmistrz, społecznicy  
i przyjaciele rodziny. Dzięki ofiarności 
mieszkańców udało się zebrać 
blisko 12,5 tys. zł i 60 zł w talonach 
do sklepu. W dalszym ciągu można 
przekazywać pieniądze bezpośrednio 
na konto poszkodowanych:  
89 1050 1924 1000 0090 6554 7326  (AS)

M ieszkańcy Gąsina, 
Żbikowa, Domanie-
wa, Moszny i Koszaj-
ca są coraz bardziej 

zdesperowani. Uważają, że ani 
inwestor – Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad, 
ani wykonawcy pruszkowskie-
go odcinka A2 – firmy Budimex  
i Strabag, zupełnie się z nimi nie 
liczą. Grożą wyjściem na drogi  
i zablokowaniem budowy.

Krajobraz 
jak po bitwie
Kolejne spotkanie przedstawi-
cieli mieszkańców, władz samo-
rządowych oraz przedstawicieli 
inwestora i wykonawców auto-
strady A2 odbyło się w czwartek 
10 marca w siedzibie starostwa 
pruszkowskiego. Mieszkańcy 
przedstawili film nakręcony  
w rejonie budowy autostrady, któ-
ry ukazywał katastrofalny stan 
dróg w tej części powiatu oraz 
uciążliwości, z jakimi mieszkający 
tu ludzie borykają się każdego 
dnia (sfilmowano m.in. ciężarów-
ki dowożące materiały budow-
lane, które nocą na włączonych 
silnikach parkują pod domami 
mieszkających tu osób).

– W związku z trwającą budo-
wą autostrady linia autobusowa 
MK2 zmieniła rozkład jazdy. 
Dzieci, które jeżdżą do szkoły na 
godz. 8.00 muszą teraz wychodzić  
z domu grubo przed godz. 7.00 
– mówiła przedstawicielka miesz-
kańców Agata Wychowaniec. 
Opowiadała także o dzieciach, 
które aby przebrnąć przez błoto 
pozostawione na drogach przez 

W sąsiedztwie budowy A2 żyje się coraz trudniej

pojazdy budowy, zabierają ze 
sobą dodatkowo kalosze. Gdy już  
przejdą przez najbardziej znisz-
czone odcinki drogi, zmieniają 
je na zwykłe buty.

Nie tylko  
pojazdy budowy
Burmistrz gminy Brwinów Ar-
kadiusz Kosiński zauważył, że 
obszar zniszczeń powstałych 
w związku z budową autostra-
dy rozszerza się coraz bardziej. 
Drogi niszczone są już nie tylko  
w miejscowościach północnej 
części gminy, ale coraz bliżej Brwi-
nowa. Wielotonowe samochody 
dowożące materiały na budowę 

PRUSZKÓW  |  Budowa autostrady A2 coraz bardziej dezorganizuje życie mieszkańców północnych dzielnic Pruszkowa i gminy Brwinów. 
Negocjacje prowadzone przez starostwo z wykonawcami w sprawie utrzymania dróg utknęły w miejscu

jeżdżą coraz częściej przez miasto. 
Doprowadziły już do tego, że most 
na rzece Zimna Woda w ciągu 
ul. Powstańców Warszawy grozi 
obecnie katastrofą budowlaną  
– ma nośność tylko 3,5 t.

Obecni na spotkaniu przedsta-
wiciele wykonawców Wojciech 
Grochal, zastępca kierownika bu-
dowy z firmy Budimex i Andrzej 
Kaleta, zastępca dyrektora budo-
wy z firmy Strabag, podkreślali, że 
nie tylko pojazdy wykonawców 
budowy rozjeżdżają okoliczne 
drogi. – Nie wykonawców, ale do-
stawców, którzy dowożą materia-
ły na teren budowy – ripostował 
burmistrz Kosiński.

GDDKiA umywa ręce
Wiceprezydent Pruszkowa An-
drzej Kurzela przypomniał, że 
inwestorem autostrady A2 jest 
GDDKiA. – I to do niej powinniśmy 
kierować wszystkie uwagi – do-
dał. Jego zdaniem, należy zwró-
cić się z pytaniem do GDDKiA, 
czy inwestycja była prawidłowo 
przygotowana i czy inwestor  
w jakiś sposób kontroluje to, co się 
na budowie i wokół niej dzieje.

GDDKiA reprezentował na 
spotkaniu Jan Pocztarek, który  
– jak mówił – przybył na spotkanie  
w zastępstwie kierownika projek-
tu. Ten fakt, nie umknął uwadze 
mieszkańców i samorządowców. 

W kuluarach słyszało się komen-
tarze, że przysłanie pracowni-
ka niskiego szczebla najlepiej 
świadczy o stosunku GDDKiA do 
problemu. Jan Pocztarek nie miał 
też zbyt wiele do powiedzenia.  
Z wszelkimi skargami i zażalenia-
mi odsyłał do wykonawców.

Mieszkańcy ślą petycje
Efektem spotkania są dwie pe-
tycje. Jedną z nich mieszkańcy 
Gąsina złożyli do Budimeksu, 
drugą – mieszkańcy Domaniewa 
do powiatu.

Mieszkańcy domagają się 
przede wszystkim natychmia-
stowego otwarcia drogi Pruszków 

– Moszna i wybudowania objazdu 
budowy oraz otwarcia ul. Prze- 
jazdowej dla samochodów oso-
bowych. Chcą, by zakazać wjazdu 
samochodom budowy w ul. Pro-
myka na odcinku od ul. Przejaz-
dowej w stronę Moszny, a także, 
by wykonawca zobowiązał się na 
piśmie, że po zakończeniu budo-
wy autostrady położy nowe na-
wierzchnie na ulicach: Promyka, 
3 Maja, Żbikowskiej, Przejazdowej 
i Domaniewskiej oraz na drodze 
Pruszków – Moszna. Żądają także 
utrzymania czystości dróg wokół 
budowy. 

Wojciech Grochal z Budimeksu 
przyznał, że jego firma dotychczas 
nie czyściła dróg z błota pozosta-
wionego przez pojazdy budowy, 
ale zapewnił, że natychmiast za-
cznie to robić.

Powrócimy do rozmów
Ludzie mieszkający w okolicach 
budowy są naprawdę zdesperowa-
ni. Twierdzą, że jeśli złożone pety-
cje nie odniosą żadnego skutku, 
zablokują dojazd od budowy.

Przedstawiciele wykonawców 
deklarowali, że nie są obojętni 
na uciążliwości, jakie zgotowali 
mieszkańcom. Podtrzymali go-
towość naprawy zniszczonych 
nawierzchni i utrzymania prze-
jezdności dróg. Rozmowy na 
ten temat pomiędzy powiatem 
a wykonawcami rozpoczęły się 
dwa miesiące temu, jednak – jak 
stwierdziła starosta Elżbieta 
Smolińska – utknęły w martwym 
punkcie. – Chcielibyśmy do nich 
powrócić – zadeklarowała.

Andrzej S. Rodys
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nalizując relacje ze spotkań poszkodowanych mieszkańców  
i samorządów z  przedstawicielami inwestora i wykonaw-
ców należy zauważyć, że podmioty odpowiedzialne za pomoc 
i naprawienie wyrządzonych szkód stosują typową w naszym 

kraju spychologię. Powiat i gminy próbują interweniować w Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zaś ta agenda rządowa odsyła do 
wykonawcy itd.

Nie znam całej dokumentacji projektowej dla budowanej autostrady, 
ale warto najpierw spojrzeć na zapisy tzw. decyzji środowiskowej, wydanej 

ZDANIEM EKSPERTA  Zwiększona w ostatnich latach 
liczba inwestycji infrastrukturalnych bardzo cieszy. Jednak 
coraz częściej osoby, które mieszkają przy placach budów, 
odczuwają uciążliwości związane z fazą realizacji. Ostatnio  
ma to miejsce przy budowie autostrady A-2.

Drogi nasze, dziury wasze
przez wojewodę mazowieckiego. Nakazuje ona prowadzenie prac budow-
lanych w pobliżu terenów chronionych akustycznie (czyli także budynków 
mieszkalnych) w godzinach 6.00–22.00. Brak przestrzegania tego zapisu 
oznacza złamanie prawa. W takim przypadku warto wnioskować do wo-
jewódzkiego inspektora ochrony środowiska o przeprowadzenie kontroli. 
Może ktoś się zreflektuje, jak zobaczy, że sprawa przyjęła bieg postępowania 
administracyjnego.

Osobnym problemem jest kwestia wykorzystywania przez ciężkie pojazdy 
budowy lokalnych dróg o niedostosowanej nośności i nawierzchni. Podstawo-
wym zagadnieniem jest występowanie ograniczeń dotyczących tonażu. Jeśli 
ulice nie są objęte takim zakazami, warto się zastanowić, czy aby nie zmienić 
oznakowania – idealne pole do współpracy powiatu i gmin na gruncie ustawy  
o drogach publicznych. A działaniem, które za tym krokiem powinno być  
podjęte, jest wystawienie patrolu straży miejskiej – tylko regularna obecność 
stróżów prawa zapewni przestrzeganie ograniczeń tonażowych.

Cieszy w tej całej sytuacji postawa wykonawcy, który nie udaje, że 
problemu nie ma. Jednak samo zobowiązanie się do naprawy dróg po 
zakończeniu prac nie rozwiązuje kwestii emisji hałasu, spalin oraz faktu 
stałego użytkowania już zniszczonych ulic. Warto przy tym zachęcić 
zarządców tych dróg do stałego monitorowania 
stanu obiektów i nawierzchni – może to stanowić 
dowód przed sądem przy ewentualnym pozwie 
cywilnym o naprawienie szkody.

Choć winnym zaistniałej sytuacji wydaje 
się być wykonawca, który nie korzysta w pełni  
z dróg technicznych, to ze zdziwieniem przyjmu-
ję informacje o postawie GDDKiA. Inwestorowi 
chociażby ze względów wizerunkowych powinno 
zależeć na pozytywnym rozwiązaniu problemu. 
A jak powszechnie wiadomo, zjednoczona wokół 
wspólnej sprawy grupa ludzi potrafi przyciągnąć uwagę mediów – ba, 
już to zrobiła. Taka postawa GDDKiA nie sprzyja tworzeniu świadomości 
społecznej w zakresie konieczności realizacji niezbędnych inwestycji 
infrastrukturalnych.

Łukasz Oleszczuk
SISKOM
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W miniony piątek w hali Znicz  
odbyła się XIII Giełda Oświatowa.  
W czasie giełdy swoją ofertę 
edukacyjną zaprezentowało ponad 
50 szkół. Nagrody z rąk prezydenta 

XIII Giełda 
Oświatowa

W czwartek, 10 marca w Zespole 
Szkół Technicznych i Ogólnokształcą-
cych w Pruszkowie została otwarta 
wystawa "Katyń... ocalić od zapo-
mnienia". Zrealizowali ją wspólnie 

Młodzież w rocznicę 
zbrodni katyńskiej

uczniowie i nauczyciele szkoły  
w ramach 71. rocznicy zbrodni 
katyńskiej. Ekspozycja dokumentuje 
zbrodnię popełnioną na oficerach  
i funkcjonariuszach policji oraz innych 
polskich formacji, przetrzymywanych 
w sowieckich obozach dla  
jeńców wojennych w Kozielsku,  
Starobielsku i Ostaszkowie.               (BS)

PRUSZKÓWPRUSZKÓW Jana Starzyńskiego otrzymały trzy 
szkoły, które przygotowały najlep-
sze stoiska promocyjne: Gimnazjum 
nr 1 i LO im. Tadeusza Kościuszki  
z Pruszkowa oraz Zespół Szkół nr 39 
z Warszawy. Nagrodę od starosty 
Elżbiety Smolińskiej otrzymał 
Zespół Szkół im. Fridtjofa Nansena 
w Piastowie.                         (AS)

O bszerne uzasadnie-
nie GDOŚ udostępniło 
nam Stowarzyszenie 
„Przyjazna Droga 721”, 

będące stroną postępowania,  
które doprowadziło do uchylenia 
decyzji.

Odwołanie od decyzji śro-
dowiskowej dla budowy trasy 
Salomea – Wolica złożyły sto-
warzyszenia i osoby prywatne  
z rejonu Sękocina (gmina Ra-
szyn) i Magdalenki (gmina Lesz-
nowola). Zarzuciły one decyzji 
m.in. naruszenie prawa ochro-
ny środowiska i innych aktów 
prawnych, m.in. poprzez nie-
zapewnienie w postępowaniu 
udziału osób zamieszkałych na 
tym obszarze.

Mieszkańcy Sękocina i Magdalenki mieli rację
REGION  | Poznaliśmy uzasadnienie decyzji Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska  
o cofnięciu decyzji środowiskowej dla budowy trasy ekspresowej S8 na odcinku Salomea – Wolica 

Mieszkańcy powinni 
uczestniczyć
GDOŚ uznała za słuszny zarzut 
niezapewnienia w postępowaniu 
udziału mieszkańców obszaru od-
działywania inwestycji. Dotyczy to 
gminy Lesznowola, która została 
pominięta. Jak wskazała GDOŚ, 
obszar udziału społeczeństwa po-
winien się pokrywać z obszarem 
oddziaływania inwestycji. A w ra-
porcie dotyczącym oddziaływania 
inwestycji pominięto oddziaływa-
nia wynikające ze skumulowania 
ruchu na drodze 721, która będzie 
się krzyżować z trasą S8.

Wariant optymalny
Za słuszne GDOŚ uznała również 
zarzuty dotyczące naruszenia 

prawa ochrony środowiska, 
bowiem w raporcie oddziały-
wania na środowisko w sposób 
niepełny omówiono oddziały-
wanie na życie i zdrowie ludzi. 
Ponadto „w aktach sprawy moż-
na znaleźć jedynie informację, 
iż: »projektowana droga będzie 
przecinać Warszawski Obszar 
Chronionego Krajobrazu, a do- 
kładnie skrajny obszar Lasu Sę- 
kocińskiego – w związku z czym 
przewidziana jest wycinka la- 
su o powierzchni 3,2 ha«, a »ana- 
lizowany wariant przedsięwzię- 
cia jest optymalnym rozwiąza-
niem«. Nie udowodniono jed- 
nak, dlaczego wariant ten jest 
najlepszy” – czytamy w uzasad-
nieniu GDOŚ.

Inwestycja źle 
przygotowana
Decyzja środowiskowa wojewo- 
dy i Regionalnej Dyrekcji Ochro- 
ny Środowiska została przez 
GDOŚ wręcz zdruzgotana. Jak 
podkreślają skarżący, po raz kolej-
ny okazało się, że mieli oni rację. 
Ich zdaniem nie jest więc tak, że to 
grupka pieniaczy blokuje inwesty-
cję. Dokumentacja jest po prostu 
od początku źle przygotowy- 
wana i obarczona licznymi błę- 
dami i zaniechaniami.

Efekt decyzji GDOŚ jest taki, 
że sprawa wraca do pierwszej 
instancji, czyli do RDOŚ i de-
cyzja środowiskowa będzie 
musiała zostać przygotowana 
od nowa. Generalna Dyrekcja 

Dróg Krajowych i Autostrad nie 
odwołała się od decyzji GDOŚ.  
– Obecnie opracowujemy mate-
riały do uzyskania nowej decyzji 
środowiskowej dla odcinka miej-
skiego (Salomea – Opacz). Do tego 

czasu prace budowlane są prowa-
dzone na podstawie obowiązu-
jącego pozwolenia na budowę 
– powiedziała nam Małgorzata 
Tarnowska, rzecznik warszaw-
skiego oddziału GDDKiA.     (ASR)

 Przez opóźnienie budowy dróg S8 i 721 korki z dróg regionu nie znikną

Fo
t. 

M
ac

ie
j S

ko
cz

yl
as

www.france.peugeot.pl

AUTORYZOWANY SERWIS:
pon.-pt. 7.00-22.00, sob. 8.00-15.00
tel. 022 863 60 06, 022 87 30 222

CZĘŚCI ZAMIENNE:
pon.-pt. 8.00-19.00, sob. 8.00-15.00

tel. 022 87 30 230, 022 87 30 232,  022 863 62 57SERWIS BLACHARSKO-LAKIERNICZY: pon.-pt. 8.00-20.00, sob. 8.00-15.00; tel. 022 87 30 245, 022 87 30 244

SALON FIRMOWY FRANCE AUTOMOBILES
02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 217, tel. 022 863 63 43, 022 87 30 200, 022 87 30 202;  e-mail: automobiles@peugeot.com.pl

SALON FIRMOWY ZAPRASZA: poniedziałek-piątek godz. 9.00-19.00; sobota godz. 9.00-19.00; niedziela godz. 10.00-15.00
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Ż adna z miejskich jed-
nostek nie może nic 
zrobić, by zwierzę nie 
zagrażało bezpieczeń-

stwu pojazdów i ludzi i by jemu 
samemu nic nie groziło. Obywa-
tel, który chce pomóc zwierzęciu, 
natrafia na urzędniczą obojęt-
ność i niekompetencję.

W miniony poniedziałek na 
portalu WPR24 opisaliśmy przy-
padek zabłąkanego psa, który 
biegał po ul. Prusa, a następnie 
przyszedł pod drzwi naszej redak-
cji. Duży czarny labrador, który 
zgubił się właścicielowi, biegał 
m.in. po jezdni i o mało nie wpadł 
pod samochód.

Dzwoniliśmy w tej sprawie do 
straży miejskiej (cztery telefony) 
i do Wydziału Ochrony Środowiska 
Urzędu Miejskiego w Pruszkowie 
(dwa telefony). Informowaliśmy 
o zabłąkanym psie i prosiliśmy  
o interwencję. Zwierzę stanowiło 
zagrożenie dla ruchu drogowego. 
Mogło także zagrażać ludziom. 
Funkcjonariusze straży miejskiej, 
z którymi rozmawialiśmy, zlek-
ceważyli sprawę. Twierdzili, że 
pies nie jest agresywny, a oni nic 
nie mogą zrobić, a w ogóle to wy-
łapywanie bezpańskich psów nie 
należy do ich obowiązków. Przede 
wszystkim radzili, by zostawić  
psa w spokoju, bo na pewno szu- 
ka swojego właściciela.

Dowiedzieliśmy się również, że 
strażnicy po psa nie przyjadą, bo 
taki wyjazd kosztuje ich 1,5 tys. zł. 
Doradzili nam także, byśmy za-
dzwonili w tej sprawie do straży 
miejskiej w Piastowie, która – jak 
ustaliliśmy – nie istnieje.

Urzędniczki w Wydziale Och- 
rony Środowiska zachowały się 
podobnie. Najpierw pouczyły 
nas, że wydział nie jest od tego, 

Pozwoliliśmy mu się odnaleźć

by zajmować się zabłąkanymi 
psami. Potem stwierdziły, że nic 
nie mogą zrobić, a po naszych 
naleganiach przyjęły zgłoszenie 
informując, że przekażą je straży 
miejskiej. Chwilę później strażnik 
miejski powiedział nam, że też 
przyjął zgłoszenie i przekazał do 
Wydziału Ochrony Środowiska. 
Wobec takiego obiegu informacji  
w urzędzie, nie dziwi nas, że po 

PRUSZKÓW  |  Służby miejskie były bezradne wobec dużego psa, błąkającego się po ulicy

psa nie zjawił się nikt. Straży 
miejskiej do działania nie zmu-
sił nawet fakt, że pies biegający 
po jezdni ul. Prusa był widoczny 
na ekranach miejskiego moni-
toringu, co strażnik potwierdził  
w rozmowie telefonicznej.

Na noc labrador trafił do domu 
jednej z naszych redakcyjnych 
koleżanek. We wtorek rano oka-
zało się, że do straży miejskiej 

zgłosiła się osoba poszukująca 
czarnego labradora. Strażnik jed-
nak nie skojarzył faktów i nie po-
informował jej, że taki pies został 
poprzedniego dnia znaleziony 
na ul. Prusa, a informacje o nim 
można uzyskać w naszej redakcji. 
Dopiero na naszą prośbę straż 
miejska przekazała nam kontakt 
do osoby szukającej psa. Tym ra-
zem finał był szczęśliwy.      (ASR)

 Przygoda Aresa miała szczęśliwy koniec – pies odnalazł swój dom

Zmiana zasad w opłatach  
za przedszkola
PIASTÓW
Od nowego roku  
szkolnego zmienią się  
zapisy dotyczące ustalania 
opłat za świadczenia 
udzielane przez  
przedszkola publiczne. 
Piastowscy radni, jako 
pierwsi w naszym regionie, 
podjęli w tej sprawie 
uchwałę.

Do tej pory, za pobyt dziec- 
ka w przedszkolu, w tym  
także za realizację tzw.  

podstawy programowej, rodzice 
w Piastowie płacili zryczałto-
waną kwotę w wysokości 154 zł 
miesięcznie. W nowej uchwale 
sprecyzowano zakres świad-
czeń przekraczających pod-
stawę programową i określono 
wysokość opłat za te świadcze- 
nia. Od 1 września ta opłata bę-
dzie naliczana według stawek 
godzinowych i będzie wynosiła 
0,185 proc. najniższego wyna-
grodzenia za godzinę, czyli 2,56 
zł. Oznacza to, że w przedszko-
lach nadal będą odbywały się te 
same zajęcia, co do tej pory, tyle 
że przez pięć godzin dzieci będą 
nieodpłatnie realizować podsta-
wę programową. W przypadku 
dłuższego pobytu trzeba będzie 
płacić. Za czas nieobecności 
dziecka opłata będzie propor-
cjonalnie zmniejszona.

– Pomysł zmian w uchwale 
wziął się stąd, że do tej pory 
rodzice często sprzeciwiali się 
niesłusznie ich zdaniem nali-
czanym tzw. opłatom stałym 
– tłumaczy Danuta Oleś, dyrek-
tor Zespołu Obsługi Placówek 
Oświatowych w Piastowie. – Po-
przedni system był wygodniej-
szy, teraz będzie zdecydowanie 
więcej buchalterii, zwłaszcza 
dla nauczycieli, którzy będą mu-
sieli odnotować każdą godzinę 
pobytu dziecka w przedszkolu. 
Również dla rodziców te zmiany 
nie zawsze będą korzystne, po-
nieważ im dłużej dziecko będzie 
przebywało w przedszkolu, tym 
trzeba będzie więcej płacić, ale 
też w uchwale przewidziane są 
różnego rodzaju ulgi – dodaje.

Od nowego roku szkolnego 
rodzice będą musieli zawrzeć 
z przedszkolem umowę cywil-
no-prawną. Terminy zawierania 
umów przewidziane są na maj 
każdego roku. W umowie okre-
ślona zostanie przede wszystkim 
liczba godzin pobytu dziecka  
w przedszkolu ponad bezpłat- 
ne pięć godzin, również terminy 
wnoszenia opłat.

Podczas ostatniej sesji rady 
miejskiej w Piastowie, która 
odbyła się we wtorek, 15 marca 
przegłosowano wejście w życie 
uchwały dotyczącej tych zmian.

Karolina Gontarczyk
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Przez blisko trzy miesiące porzuco-
ny fiat stał na terenie hipermarketu 
Tesco. Ostatnio ktoś go przestawił  
i obecnie znajduje się tuż przy  
al. Jerozolimskich, na trawniku 

przy przejściu dla pieszych, przed 
znakiem z napisem Piastów.  
Oznacza to, że znajduje się już  
w Pruszkowie. – Za usunięcie  
wraku odpowiada miasto.  
W tym wypadku interweniować 
powinna straż miejska – informuje 
podkom. Dorota Nowak,  
rzecznik KPP Pruszków.               (AS)

REGION

Porzucony fiat  
stoi od styczniaOdznaczenia pedagogów i pracow-

ników szkoły, wręczenie nagród 
laureatom konkursu matematycz-
nego i zapowiedź tegorocznej edycji 

"
Przystanku PAT" były głównymi 

atrakcjami "Dnia Patrona". Impreza 

BRWINÓW

Dzień Patrona
odbyła się 15 marca w L O im.  
Jarosława Iwaszkiewicza w Brwino- 
wie. W uroczystościach wzięli udział 
wojewoda Jacek Kozłowski, staro- 
sta Elżbieta Smolińska, burmistrz 
Brwinowa Arkadiusz Kosiński,  
przedstawiciele władz powiatu 
pruszkowskiego oraz byli i obecni 
nauczyciele i uczniowie placówki. (BS)

Dokończą remont ul. Chopina
PRUSZKÓW
Po długiej i mroźnej  
zimie drogowcy  
dokończą modernizację 
ul. Chopina. Robotnicy 
rozpoczną prace już  
w poniedziałek.  
Autobusy L11 będą  
jeździć objazdem.

P rzebudowa ulicy rozpo-
częła się w listopadzie 
ubiegłego roku. Remont 

miał potrwać dwa tygodnie. 
Jednak zima zaskoczyła drogo-
wców i uniemożliwiła wykona-
nie przebudowy nawierzchni. 
Wykonawca zdołał jedynie wy-
konać chodniki i miejsca par- 
kingowe.

W najbliższy poniedziałek 
robotnicy rozpoczną remont 
nawierzchni ulicy. – Na do-
kończenie remontu ul. Chopi-
na zarezerwowaliśmy 10 dni, 
jednak będziemy starali się 
wykonać wszystkie prace jak 

najszybciej – poinformowała 
nas Elżbieta Korach, naczel- 
nik Wydziału Inwestycji, Re-
montów i Infrastruktury Tech-
nicznej Urzędu Miejskiego  
w Pruszkowie. Modernizacja  
nawierzchni na ul. Chopina 
będzie prowadzona na odcin-
ku od al. Niepodległości do  
ul. Kościuszki. – Wykonawca 
musi położyć asfalt, wykostko- 
wać rynsztok i wykonać ozna-
kowanie poziome jezdni – do-
daje naczelnik.

Z powodu remontu ul. Cho-
pina autobusy linii L11 zostaną 
skierowane na trasę objazdową. 
Autobusy jadące w kierunku  
PKP Pruszków będą kierowane 
ulicami: Plantową, Powstań- 
ców, Wojska Polskiego i Ko-
ściuszki. Tymczasowo zostanie 
również uruchomiony przysta-
nek Powstańców 01. Kurs w kie-
runku osiedla Staszica będzie 
odbywał się bez zmian.  

(AS)

Przez ponad trzy godziny próbowaliśmy zainteresować funkcjona-
riuszy straży miejskiej i urzędników wydziału ochrony środowiska 
błąkającym się w centrum Pruszkowa psem (jak się okazało, błąkał 
się od niedzielnego wieczora). I jedni, i drudzy nie sprawiali wrażenia 
zainteresowanych tematem, a raczej zirytowanych tym, że się im 
przeszkadza.

Nie chodzi nawet o to, że nasze zgłoszenie pozostało bez odzewu, 
bo po psa nikt nie przyjechał. To, co jest najbardziej bulwersujące w tej 
historii to fakt, że nikt nie był w stanie udzielić nam żadnej informacji, co 
w takiej sytuacji można zrobić i jak pomóc zwierzęciu. Jedyne, co nam 
zaproponowano, to pozostawienie zwierzęcia w spokoju, by „sam mógł 
się odnaleźć”. Alternatywą było odwiezienie go do schroniska.

Nikt nie poinformował nas, że miasto ma podpisaną umowę z osobą, 
która zajmuje się odławianiem zwierząt (ustaliliśmy to sami, zasięgając 
informacji  u lekarza w prywatnej klinice weterynaryjnej). Nikt nie za-
proponował, że wezwie tego człowieka, nikt nie zasugerował, abyśmy 

skorzystali z takiej możliwości. Pies biegający samopas po ulicach 
nie dziwi naszych miejskich funkcjonariuszy, bo najprawdopodobniej 
szuka właściciela. A jeśli wpadnie pod samochód i w wyniku kolizji ktoś 
zostanie poszkodowany? A gdyby zwierzę okazało się być chore lub  
na skutek stresu wywołanego niecodzienną dla niego sytuacją stałoby 
się agresywne? Na szczęście Ares był miłym, spokojnym i reagujcym 
na polecenia przypadkowego opiekuna labradorem.

W tej konkretnej sprawie bulwersująca jest nie tylko ignorancja  
i bezradność miejskich urzędników i funkcjonariuszy. Przykry jest fakt, 
że zabłąkanemu zwierzakowi nie mają oni do zaoferowania nic poza 
rakarzem i schroniskiem, a i to w ostateczności, bo takie działanie zbyt 
drogo kosztuje.

Nie jesteśmy tylko pewni, czy zdają sobie sprawę, że kosztuje nie ich,  
a raczej nas, mieszkańców gminy i miasta. Bo po to, aby byli kompetentni, 
a powierzone im zadania i obowiązki wykonywali należycie i rzetelnie, 
płacimy nasze podatki. 

KOMENTARZ REDAKCYJNY
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GRODZISK MAZOWIECKI 
Są dosłownie wszędzie:  
w lasach, przydrożnych  
rowach, na ulicach. 
Mieszkańcy miasta i gminy 
śmiecie wyrzucają, gdzie 
popadnie. – Nie radzimy  
sobie z tym problemem  
– przyznają władze.

P ani Monika wraz z rodziną 
mieszka w jednej z pod-
grodziskich wsi. Nie ma 

podpisanej umowy na wywóz 
śmieci, bo nie czuje takiej potrze-
by. – 90 proc. moich odpadków 
to produkty organiczne, które 
wykorzystuję na kompost. Pa-
piery palę w kominku, a plastik 
wywożę do ogólnodostępnych 
pojemników, więc w czym pro-
blem? – pyta.

Takich osób, jak pani Monika, 
jest wiele. Burmistrz Grodziska 
Mazowieckiego Grzegorz Bene-
dykciński ocenia, że aż 30 proc. 
mieszkańców gminy nie ma pod- 
pisanych umów na wywóz śmie-
ci. – Muszę karać ludzi, nie mam 
innego wyjścia. Takie osoby jeż-
dżą potem na wczasy do Egiptu 
i dziwią się, jak tam jest brudno. 
A naprawdę nie trzeba jechać do 
Egiptu, żeby zobaczyć, jak bardzo 
brudno jest u nas. Worki na śmie-
cie rozdajemy prawie za darmo  
i to nic nie daje, nadal jest grupa 
ludzi, dla której miejska estetyka 
nie ma najmniejszego znaczenia 
– denerwuje się burmistrz.

Nie chcesz płacić kary, podpisz umowę

Gmina dwoi się i troi
Poza wprowadzeniem worków 
do selektywnej zbiórki odpadów, 
na terenie Grodziska prowadzo-
ne są punkty odbioru zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektro-
nicznego, baterii, przetermino-
wanych leków, zużytych opon, 
odpadów wielkogabarytowych  
i liści. Wprowadzono także ryczał-
tową formę płacenia za odpady. 
Niestety, te działania nadal nie 
zawsze skutkują. Śmiecie nadal 
zbyt często lądują w lasach i ro-
wach. – Dopóki nie zmieni się 
ustawa o utrzymaniu czystości  
i porządku tak, aby to gmina była 
właścicielem śmieci, to sytuacja 
się nie zmieni. Mamy po prostu 
fatalne ustawodawstwo – mówi 
Sławomir Pietraszek, naczelnik 

Wydziału Ochrony Środowiska  
i Spraw Wsi Urzędu Miejskiego  
w Grodzisku Mazowieckim.

Śmiecie to droga 
impreza
Być może przyczyną wyrzuca-
nia odpadków niezgodnie z pra-
wem jest zbyt wysoka cena ich 
wywozu?

– Myślę, że tak – twierdzi pan 
Roman, mieszkaniec jednego  
z bloków położonych w centrum 
miasta, który narzeka na swąd 
palonych śmieci z pobliskich do-
mów jednorodzinnych. – Wyrzu-
cać śmiecie do lasu lub je palić 
może tylko człowiek bardzo głupi 
albo bardzo biedny, bo to jednak 
jest droga impreza – dodaje nasz 
czytelnik.

Opróżnienie pojemnika o obję-
tości ok. 1100 l raz w miesiącu to 
koszt rzędu ok. 85 zł. Czy to wy-
górowana kwota? Raczej nie, pod 
warunkiem, że rzeczywiście taka 
ilość śmieci jest do wywiezienia. 
Co jednak mają zrobić ci, którzy 
wytwarzają mniejszą ilość, a i tak 
muszą płacić za wywóz pełnego 
pojemnika? Tak jest w przypadku 
odpadków niesegregowanych, 
jak i tych przeznaczonych do po-
wtórnego wykorzystania. – Niech 
taka osoba zmieni pojemnik na 
mniejszy, to będzie płacić mniej  
– mówi naczelnik Pietraszek.

Obowiązek zawarcia 
umowy
Właścicielom, najemcom i ad-
ministratorom posesji przypo-
minamy o obowiązku zawarcia 
umowy na obiór odpadów z wy- 
braną przez siebie firmą, która ma 
stosowne pozwolenia na świad-
czenie tego typu usług. Nakazuje 
to „Regulamin utrzymania czysto-
ści i porządku na terenie miasta 
i gminy Grodzisk Mazowiecki”, 
który mówi: „Właściciele bądź 
użytkownicy nieruchomości 
zabudowanych zobowiązani są 
do usuwania stałych odpadów 
komunalnych, gromadzonych 
w pojemnikach lub workach na 
odpady, co najmniej dwa razy  
w miesiącu (…) oraz opróżniania 
zbiorników (szamb) przynajmniej 
raz na dwa miesiące”.

Karolina Gontarczyk

 Przydrożne rowy i lasy to dla niektórych wysypiska śmieci

Pożyczka na rekultywację 
śmieciowej góry
PRUSZKÓW
Praktycznie pewne jest, 
że Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gos- 
podarki Wodnej w Warsza- 
wie dofinansuje rekulty- 
wację wysypiska odpadów 
komunalnych, nazywanego 
Górą Żbikowską.

O planach zamknięcia 
pruszkowskiego wysy-
piska oraz tym, że nie 

mogą się tego doczekać szcze-
gólnie mieszkańcy Gąsina i Żbi-
kowa, pisaliśmy w lutym (WPR 
106). Dowodem na zniecierpli-
wienie ludzi były komentarze, 
jakie otrzymaliśmy po publi-
kacji. „W ciągu kilku ostatnich 
wietrznych dni wszystkie lżej-
sze śmiecie z wysypiska fruwały  
w powietrzu. Teraz okoliczne 
pola i łąki zalega śmieciowy 
opad. Na każdym drzewie cho-
rągwie reklamówek. Widoki,  
jak z filmu grozy – zróbmy coś 
szybko, by zmienić to powtarza-
jące się zjawisko” – postulowała 
jedna z mieszkanek Żbikowa.

Wygaszanie pracy wysy-
piska to proces długofalowy. 
Ostatecznie ma on potrwać 
do 2014 r., o czym informował  
wiceprezydent Andrzej Kurze- 
la. Dzięki inwestycjom w Miejs- 
kim Zakładzie Oczyszczania 
(m.in. nowa sortownia śmie- 
ci), możliwe jest stałe zmniej- 

szanie odpadów trafiających 
na śmieciową górę.

Gmina na bieżąco musi także 
prowadzić rekultywację tere- 
nu wysypiska. Miasto stara się 
o przyznanie dofinansowania 
na ten cel z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowis- 
ka i Gospodarki Wodnej. Na-
czelnik Wydziału Ochrony Śro- 
dowiska Urzędu Miejskiego  
w Pruszkowie Elżbieta Jakub-
czak-Garczyńska potwierdziła, 

Fo
t. 

M
ar

ci
n 

Zi
ół

ko
w

sk
i

Kilka dni temu w Markach skradziono 
hondę city. Pruszkowska policja 
namierzyła auto, gdy trzech złodziei 
zatrzymało się na stacji benzynowej. 
W samochodzie był również pięcioletni 

siostrzeniec jednego z mężczyzn. Chło-
piec miał być gwarancją niezastoso-
wania przez stróżów prawa środków 
przymusu bezpośredniego. Policjanci 
ustalili, że samochód miał trafić do 
dziupli w Jaktorowie. Sąd zastosował 
wobec zatrzymanych areszt tymcza-
sowy. O losach pięcioletniego Szymo-
na zadecyduje sąd rodzinny.           (DP)

PRUSZKÓW

Przedszkolak 
ochroną złodziei

W lipcu ubiegłego roku Barbara F. 
zabiła swoją miesięczną córeczkę.  
Do tragedii doszło w Józefowie. 
Kobieta została w domu ze swoim 
dzieckiem. W pewnej chwili chwyciła 

JÓZEFÓW

Zabójczyni nie  
trafi do więzienia

nóż i zadała trzy ciosy w klatkę pier-
siową niemowlaka. 34-latka sama 
wezwała policję. Kobieta została 
poddana obserwacji psychiatrycznej. 
Biegli uznali, że w chwili zabójstwa nie 
miała zdolności kierowania swoimi 
czynami. Barbara F. niedawno została 
zwolniona z aresztu i jest pod stałą 
opieką psychiatryczną.                     (MS)

RASZYN
Z danych statystycznych 
gminy wynika, że 84 proc. 
gospodarstw w gminie  
jest już podłączona do  
sieci wodociągowej,  
a 83 proc. do kanalizacji 
sanitarnej. Niebawem 
bilans poprawi się, 
ponieważ przygotowywane 
są kolejne inwestycje 
wodociągowo-
kanalizacyjne.

W iadomość o planach 
budowy sieci wo-
dociągowej we wsi 

Laszczki w gminie Raszyn  
z pewnością cieszy mieszkań-
ców. Wójt w obwieszczeniu za- 
mieszczonym na stronie inter-
netowej gminy zawiadomił, że 
jest już projekt decyzji o ustale-
niu lokalizacji tej inwestycji. Zo-
stał on uzgodniony z powiatem 

pruszkowskim i samorządem 
woj. mazowieckiego. Zgodnie  
z procedurą, ewentualne uwagi 
i zastrzeżenia w sprawie plano-
wanej inwestycji we wsi Laszcz-
ki można składać do 25 marca. 
Jeżeli takich nie będzie, gmina 
przystąpi do wykonania projek-
tu sieci wodociągowej. Zastępca 
wójta Mirosław Chmielewski 
informuje, że jest to zawsze 
najdłuższy proces.

– Wykonanie projektu sieci 
wodociągowej niezależnie od 
tego, czy jest to uliczka o dłu-
gości 50 m, czy 500 m, zabiera 
dużo czasu. Średnio jest on pię-
ciokrotnie dłuższy niż wyko-
nanie samej inwestycji. W tym  
przypadku obwarowania wła-
snościowe są stosunkowo pro-
ste. Dlatego przewiduję, że etap 
wykonania projektu nie będzie 
trwał dłużej, niż rok. Prace bu-
dowlane powinny zająć około 

Sieć wodociągów wychodzi poza centrum
półtora miesiąca – mówi wice-
wójt. Informuje jednocześnie, że 
jeśli chodzi o sieć wodociągową  
w gminie, to zostają jeszcze  
do podłączenia odbiorcy położe- 
ni poza ścisłym centrum gmi-
ny, tak jak wieś Laszczki. – Do 
inwestycji wodociągowych zo-
stają fragmentaryczne odcin-
ki gminy, m.in. w części Janek, 
Sękocina i bocznych uliczkach 
w Ładach czy Dawidach oraz 
w rejonach, które na bieżąco 
będą się rozwijały. Będziemy 
je wykonywać w miarę zapo-
trzebowania mieszkańców na 
wodociągi gminne – dodaje 
Mirosław Chmielewski.

Jednocześnie gmina rozwi-
ja sieć kanalizacyjną. Wydano 
decyzję o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego dla 
budowy sieci kanalizacyjnej we 
wsi Dawidy.

Kamilla Gębska

GRODZISK MAZOWIECKI
Miejscowa poradnia 
psychologiczno- 
-pedagogiczna ma 
pod opieką prawie 20 tys. 
dzieci i młodzieży z całego 
powiatu. W dotychczasowej 
siedzibie praktycznie nie ma 
warunków do obsługi tak 
dużej liczby podopiecznych, 
dlatego jeszcze w tym 
roku placówka zostanie 
przeniesiona.

Z ajęcia prowadzone przez 
grodziską poradnię bar-
dzo chwalą sobie zarów- 

no dzieci, jak i ich rodzice. Dzięki  
pomocy specjalistów wielu pod- 
opiecznym udało się pokonać 
trudności rozwojowe, dysfunk- 
cje w liczeniu, pisaniu i czytaniu, 
zaburzenie emocji czy osobowo-
ści. – Zależy nam na udzielaniu 
sensownej pomocy dzieciom  

i młodzieży, które mają np. trudną 
sytuację domową, szkolną czy 
rówieśniczą – mówi Elżbieta  
Dudek, dyrektor Poradni Psycho- 
logiczno-Pedagogicznej w Gro- 
dzisku Mazowieckim.

Obecnie poradnia mieści się  
w budynku przy ul. Bartniaka 24. 
Pracuje tu ok. 20 osób, a do ich 
dyspozycji jest tylko pięć gabine-
tów. To zdecydowanie za mało. 
W placówce odbywa się wiele 
spotkań, a np. przy przeprowa-
dzaniu diagnozy z dzieckiem po-
trzebna jest kameralna, spokojna 
atmosfera.

– Specyfika naszej pracy wy-
maga szczególnych zabiegów, 
dobrej organizacji, a więc także 
większej powierzchni. Tymcza-
sem warunki lokalowe mamy 
takie, że archiwum dokumenta-
cji mieści się w gabinetach tera-
peutycznych, a w każdym pokoju 
znajduje się po kilka biurek. Już 

Modernizacja poradni jeszcze w tym roku
ponad dwadzieścia lat pracujemy 
w takim tłoku – mówi dyrektor 
placówki.

Wszystko wskazuje na to, że 
jeszcze w tym roku poradnia zo-
stanie przeniesiona do budynku 
przy ul. Bałtyckiej 30. Wcześniej 
mieściła się tutaj wojskowa ko-
menda uzupełnień. Starostwo 
Powiatowe w Grodzisku, do któ-
rego należy budynek, otrzymało 
go jako darowiznę od skarbu pań-
stwa. Obecnie trwają tam prace 
adaptacyjne. Ze względu na to, 
że z poradni korzystają osoby 
niepełnosprawne, obiekt zosta-
nie dostosowany do ich potrzeb, 
m.in. będzie tam zainstalowana 
specjalna winda.

Placówka zostanie przeniesio-
na do nowej siedziby najprawdo-
podobniej na przełomie drugiego 
i trzeciego kwartału. Planowany 
koszt inwestycji to około 200 tys. zł.

Karolina Gontarczyk

Kronika
Kryminalna

2014 r.
w tym roku ma się 
zakończyć wygaszanie 
pracy wysypiska

że miasto uzyskało promesę 
od WFOŚiGW na przyznanie 
pożyczki w wysokości 1 mln zł.  
– Zgodnie z prawem do 30 kwiet- 
nia tego roku zobowiązani je-
steśmy złożyć stosowny wnio- 
sek. Jeżeli będzie on pozytyw-
nie rozpatrzony, dostaniemy 
pożyczkę – mówi naczelnik 
Jakubczak-Garczyńska.

Pozostałą kwotę potrzebną 
na wykonanie prac rekultywa-
cyjnych w tym roku miasto do-
łoży z własnej kasy – ma to być 
ok. 500 tys. zł.                 (KAM)
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Starostwo pruszkowskie 
sygnalizuje, że staje  
się adresatem skarg  
i protestów mieszkańców, 
które powinny trafiać 
gdzie indziej. Tak jest 
m.in. w przypadkach 
wielu inwestycji, które nie 
podobają się okolicznym 
mieszkańcom. Często 
spotykamy się z głosami, 
że starosta nie powinien 
dopuszczać do powstawania 
niektórych inwestycji. 
Czy starosta, który  
wydaje pozwolenia na 
budowę, ma wpływ na to, co 
się buduje?
– Starosta jest organem wydają-
cym tylko pozwolenia na budowę, 
nie ma tak naprawdę wpływu na 
to, co się buduje. Sprawdza złożo-
ną przez inwestora dokumentację 
pod względem zgodności z obo-
wiązującym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego (MPZP) lub w przypadku 
jego braku z decyzją o warunkach 
zabudowy i decyzją o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicz-
nego. Następnie w zależności 
od tego, czy dokumentacja jest 
zgodna z tymi dokumentami  
i prawem budowlanym, wydaje 
decyzję zezwalającą na budowę 
lub decyzję odmowną.

A więc istota problemu 
leży w MPZP...
– Tak. Ale te plany tworzą gminy, 
a nie powiat.

Powiat nie ma żadnego 
wpływu na powstawanie 
MPZP?

Politykę zagospodarowania przestrzennego kreują gminy

loma trudnościami co do inter- 
pretacji zapisów planu, dołącza-
my do tych opinii nasze uwagi,  
wskazówki i pytania mające na 
celu uszczegółowienie tych zapi-
sów. Nie są one dla gmin wiążące. 
Jeśli mamy wydać zezwolenie na 
budowę na podstawie MPZP, któ-
ry jest bardzo lakoniczny, to tak 
naprawdę interpretacja takiego 
zapisu planu jest bardzo szeroka. 
Z satysfakcją twierdzę, że gminy, 
a właściwie projektanci, którzy 
działają na zlecenie gmin, coraz 
częściej korzystają z tych naszych 
uwag. Mam nadzieję, że w związ- 
ku z tym będzie więcej zadowo-
lonych mieszkańców.

nie w przyszłości w okolicach 
ich domu, zależy od aktywności 
mieszkańców. Gdy gmina wy-
łoży projekt MPZP do wglądu, 
każdy zainteresowany powi- 
nien pójść i zobaczyć, co gmina 
planuje na jego nieruchomości  
i w jej sąsiedztwie.

Skoro mieszkańcy mogą 
zgłaszać swoje uwagi  
do projektu MPZP,  
to nie może tego zrobić 
powiat?
– Ponieważ tylko opiniuje pro- 
jekty planów w zakresie własnych  
kompretencji. Mając jednak  
wielokrotnie do czynienia z wie- 

– Opiniujemy i uzgadniamy 
projekty MPZP i projekty wyżej 
wymienionych decyzji, ale tylko  
w odniesieniu do tych działek, 
które stanowią własność powia-
tu i w stosunku do dróg powia-
towych, które są objęte planem 
oraz w zakresie gruntów rolnych. 
W wielu przypadkach zgłasza-
my nasze uwagi, które, naszym 
zdaniem, poprawią czytelność 
planu. Mamy prawo odmowy 
uzgodnienia MPZP, ale tylko  
w ramach naszych kompetencji  
– wyraźnie zostało to podkreślone 
przez Samorządowe Kolegium 
Odwoławcze.

Tworzenie MPZP jest zada-
niem samorządu gminnego. Na-
tomiast wydawanie zezwoleń na 
budowę jest zadaniem starosty,  
który na swoim terenie reprezen-
tuje administrację państwową 
najniższego szczebla. Starosta 
nie kreuje polityki zagospoda-
rowania przestrzennego, ale 
wyłącznie czuwa nad przestrze- 
ganiem prawa miejscowego, ja-
kim jest MPZP oraz prawa bu- 
dowlanego przy wydawaniu po-
zwoleń na budowę. Za kreowa-
nie polityki zagospodarowania 
przestrzennego odpowiedzialna 
jest gmina.

Czyli praktycznie nie może 
być takiej sytuacji, żeby 
starosta odmówił wydania 
zezwolenia na budowę  
w sytuacji, jeśli wszystko 
jest zgodne z MPZP...
– Jeżeli dokumentacja jest zgodna 
z MPZP i prawem budowlanym, to 
starosta musi wydać pozwolenie 
na budowę.

REGION  |  Z ElżbIEtą SMOlIńSKą, starostą pruszkowskim, rozmawia Andrzej S. Rodys
Dlaczego zatem mieszkańcy 
protestują przeciwko 
niektórym inwestycjom?
– Problem polega na tym, że 
gminy, sporządzając i uchwa-
lając swoje MPZP, mało dokład-
nie określają rodzaje inwestycji 
możliwych na danym terenie. 
W planie często zawarte są tylko 
ogólne zapisy, a wszystko, co jest 
zgodne z ogólnym zapisem, jest 
dopuszczalne. Inwestor, skła-
dając projekt, przedstawia jego 
założenia, które są zgodne z zało-
żeniami MPZP, natomiast docelo-
wy kształt powstającego obiektu 
może budzić zastrzeżenia miesz-
kańców. Takie przykłady mamy 
na ulicach Sadowej i Dolnej  
w pruszkowskiej dzielnicy Mali-
chy. Tam mieszkańcy protestują 
przeciwko temu, że zamiast za-
budowy szeregowej lub bliźnia 
czej, powstało blokowisko. Jed-
nak w sytuacji, kiedy budynek 
spełnia wymogi zabudowy sze-
regowej, to my nie możemy mieć 
zastrzeżeń, że architekt tak to 
zaprojektował, że taką wizję 
miał projektant czy inwestor. Po-
wstający obiekt może wyglądać  
z zewnątrz jak budynek wie-
lorodzinny, natomiast wszyst-
kie wewnętrzne rozwiązania 
wyraźnie wskazują, że na tę 
jednolitą bryłę składa się kilka 
szeregowych obiektów, a więc 
powstaje zabudowa szerego- 
wa, przedstawiona w ten spo-
sób przez projektanta. Jest 
to jego wizja zaakceptowana 
przez inwestora. Jeżeli wszyst-
kie techniczne i planistyczne 
założenia są zgodne z MPZP  
i z prawem budowlanym, to 

muszę wydać pozwolenia na 
budowę. Dalsze nadzorowanie 
procesu inwestycyjnego nie na-
leży już do obowiązków starosty, 
a do powiatowego inspektora 
nadzoru budowlanego, któ- 
ry merytorycznie nie podlega 
staroście.

Co w takim razie mogą 
zrobić mieszkańcy,  
którym w sąsiedztwie 
wyrasta coś, co ich 
zdaniem jest niezgodne  
z MPZP?
– Świadomość mieszkańców co 
do tego, kiedy mogą mieć wpływ 
na to, co w sąsiedztwie ich nie-
ruchomości ma powstać, jest 
bardzo ważną sprawą. Ustawo-
dawca w ustawie o zagospoda-
rowaniu przestrzennym zadbał  
o to, aby projekty MPZP były 
poddane pod publiczną dyskusję. 
Obowiązuje wyłożenie projektu 
planu do publicznego wglądu 
i zorganizowanie w tym czasie 
dyskusji publicznej nad przyję-
tymi w projekcie rozwiązania-
mi. Mieszkańcy mogą zgłaszać  
swoje uwagi na piśmie, które nas- 
tępnie muszą być rozpatrzone  
w procedurze sporządzania pro-
jektu. Mają prawo odwołania się 
od uchwały rady, jeśli jest ona 
niezgodna z ich oczekiwaniami. 
Jednakże wójt, burmistrz czy 
prezydent nie mają obowiązku 
ich uwzględnić przy uchwalaniu 
MPZP. Od uchwały rady gminy 
zatwierdzającej MPZP miesz-
kańcy mają prawo odwołania 
się do wojewody, jeżeli jest ona 
niezgodna z ich oczekiwaniami.  
W związku z tym, to, co powsta- 

Funkcjonariusze otrzymali informa-
cję, że na terenie Brwinowa kobieta 
podająca się za pośrednika kredy-
towego wyłudza od ludzi pieniądze. 
61-latka w zamian za dokonanie 

określonej wpłaty na poczet pożyczki 
obiecywała jej przyznanie. W ten spo-
sób w przeciągu dwóch miesięcy od  
sześciu osób z terenu całego kraju 
wyłudziła blisko 98 tys. zł. Kobieta 
wcześniej była karana za podobne 
przestępstwa. Sąd zastosował  
wobec Elżbiety C. trzymiesięczny 
areszt.                              (AS)

Fałszywy 
pośrednik

Policjanci z Grójca i Radomia zatrzy-
mali Sebastiana K. podejrzanego  
o uprowadzenie 11-latki. Dziecko 
zostało brutalnie pobite i zgwałcone. 
Napastnik uznał, że dziewczynka nie 

Zgwałcił i usiłował 
zabić 11-latkę 

żyje i ukrył jej ciało w lesie. Ofiara 
zdołała dojść do swojego domu, 
następnie trafiła do szpitala. 11-latka 
dokładnie opisała oprawcę. Okazało 
się, że był nim sąsiad. W niedziele sąd  
zadecydował o aresztowaniu Seba-
stiana K. na trzy miesiące. Mężczyzna 
zamiast do celi, trafi do zamkniętego 
ośrodka psychiatrycznego.           (ASR)

BRWINÓWGRÓJEC

reklama
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Dziewczęta mają od 11 do 
12 lat. Mimo młodego 
wieku, trenują już w za-

wodowych grupach tanecznych 
dla dzieci w szkole Egurrola Dance 
Studio i wraz z nimi zdobyły liczne 
tytuły, m.in. mistrzostwo Polski  
i świata w hip-hopie, w którym się 
specjalizują. Przygotowują się do 
MŚ, które odbędą się w czerwcu  
w Veszprem na Węgrzech. Wy-
stępują na różnych galach, np. 
podczas prezentacji maskotek na 
Euro 2012, grają w teledyskach  
i programach telewizyjnych, m.in. 
w programie „Królowie Densflo- 
ru” w telewizji Viva.

Julia Falkowska  
z Brwinowa, 12 lat
Tańczy od szóstego roku życia. 
Jednak predyspozycje taneczne 
wykazywała znacznie wcześniej. 
– Znajoma poleciła szkołę Egur-
rola Dance Studio w Warszawie. 
Poszliśmy na spotkanie i tak za-
częła się jej przygoda z tańcem. 
Szybko awansowała i dostała się 
do zawodowej grupy tanecznej  
dla dzieci. To okręt flagowy w ka-
tegorii wiekowej 10–13 lat – mówi 
tata Julii Krzysztof Falkowski.

Zanim wyspecjalizowała się  
w hip-hopie, trenowała też dance. 

Mistrzynie hip-hopu

Nikt jak ona, nie wie, że sukces 
kosztuje. Zajęcia z hip-hopu od- 
bywają się dwa razy w tygodniu 
po 1,5 godziny. Dodatkowo trenin- 
gi z akrobatyki. Mimo tak na-
piętego harmonogramu, taniec 
nie koliduje Julii z nauką. – Dos- 
konale godzi obowiązki związa- 
ne ze szkołą i tańcem. Co roku ma  
świadectwo z czerwonym pas- 
kiem – dodaje Krzysztof Fal- 
kowski. Rodzice są dumni z do- 
konań córki. – Cieszymy się, że  
ma pasję, do której podchodzi  
profesjonalnie. Prócz umiejęt- 
ności tanecznych, zyskała pew- 
ność siebie. A to cenny kapitał – 
mówi tata Julii.

Natalia Sowińska  
z Pruszkowa, 12 lat
Jej mama Anna Sowińska żartuje, 
że lepiej wychodziło jej tańczenie, 
niż chodzenie. Pierwszy sukces 
przyszedł w I klasie szkoły pod-
stawowej. Na gminnych zawodach  
w Michałowicach zdobyła wy- 
różnienie. Dlatego rodzice zde-
cydowali, by zapisać ją do jakiejś  
szkoły tańca. Tak jak jak Julia,  
trafiła do Egurrola Dance Studio.  
Miała wówczas osiem lat. Szybko  
awansowała i została zakwalifi-
kowana do zawodowej grupy ta-
necznej dla dzieci – Luz 2.

Mimo intensywnych trenin-
gów z hip-hopu i z akrobatyki, 

dodatkowo chodzi na taniec to- 
warzyski do pruszkowskiej szkoły 
tańca Imperium Dance. Natalia, 
podobnie jak koleżanki, nie ma pro-
blemów z nauką. – Im więcej ma 
treningów, tym większą motywa- 
cję. Wolne chwile, których ma  
niewiele, spędza aktywnie. Lubi  
chodzić na basen, jeździć na ro- 
werze lub rolkach – mówi Anna So- 
wińska. Kobieta przyznaje, że każ- 
de zawody, mistrzostwa z udzia- 
łem córki, to dla niej wielkie prze- 
życie. Natalia jest dopiero w szóstej 
klasie szkoły podstawowej, ale  
myśli o tym, by w przyszłości spró-
bować swych sił tanecznych na 
Broadway'u.

Adriana Zaworska  
z Pruszkowa, 11 lat
Adriana, podobnie jak jej koleżanki, 
od dziecka miała taneczną duszę. 
Tata Marek Zaworski wspomina,  
że jako 3–4 latka urządzała domo-
we pokazy taneczne z autorską 
choreografią. Profesjonalną przy-
godę z tańcem rozpoczęła w wie- 
ku ośmiu lat w Egurrola Dance 
Studio. – Po zajęciach dla po-
czątkujących, wyjechała na obóz 
taneczny. Po powrocie trenerka 
zaproponowała, by Ada przeszła 
już do zawodowej grupy tanecz- 

 Od lewej: Natalia Sowińska, Wiktoria Wieczorek, Julia Falkowska

Piastów

WYSTAWA prof. Ryszarda Sekuły
04.03.2011, (piątek), godz. 19.00 odbył się wernisaż malarstwa prof. Ryszarda Sekuły w Galerii RAL9010 przy  
ul. Złota 48 / 54 w Warszawie, w budynku hotelu Holiday Inn. Przybyło wielu miłośników twórczości Profesora  
aby zgłębiać prezentowaną ekspozycję, nie  brakowało  podopiecznych z Miejskiego Ośrodka Kultury w Piastowie 
– Klubu Plastyka Walor, w tym malarz, rzeźbiarz i poeta – Stanisław Zwierzyński, który na cześć tej wystawy  
napisał wiersz zadedykowany artyście.

www.piastow.pl

RYSZARD SEKUŁA 
MALARSTWO W HOLIDAY INN

Zdumione oczy rytualne zdarzenia
bagaż doświadczeń

serce dwudziestolatka
w potoku odrębności

Pogoda ducha
definicja człowieka

metafizyczna
jest nie do przecenienia

obraz pochłania
widz staje na rozdrożu

Patrząc na Dzieła
nie wzruszam ramionami

wspaniały Twórca!
nie bez poczucia żartu

sztuka i przestrzeń
dogłębnie wyrażalna

Te kilka kroków
czy to nie wizjonerstwo?

oszołomienie!
Pitagorejski  pomysł
labiryntu patrzenia

4.03.2011 
Stanisław Zwierzyński
Wystawa czynna do 01.04.2011 ,  
Poniedziałek - piątek 11 - 18, sobota - 11 - 14
www.ral9010.com , 511 826 721

RYSZARD SEKUŁA, urodzony w 1948 roku. Dyplom Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w 1975 roku  
w pracowni profesora Tadeusza Dominika. Od 1975 roku jest nauczycielem akademickim. Obecnie na stano-
wisku profesora nadzwyczajnego ASP. Prowadzi pracownię Rysunku na Wydziale Malarstwa w macierzystej 
uczelni. Uprawia malarstwo i rysunek. Jest autorem kilkunastu wystaw indywidualnych. Brał udział w kilku- 
dziesięciu wystawach zbiorowych. Od 2005 roku dziekan  Wydziału Malarstwa.Jest piastowianinem,  od ok. 20 lat 
opiekunem artystycznym Klubu Plastyka  Walor w Miejskim Ośrodku Kultury w Piastowie.

nej dla dzieci Luzik 2 – mówi Ma- 
rek Zaworski.

Każdy nawet najmniejszy suk-
ces, od udanego treningu po zdo-
bycie jakiegoś tytułu, to święto 
w rodzinie. – Kiedy widzimy, ile 
energii, siły i potu wkłada w taniec, 
serce nam rośnie. Podziwiam ją, 
że ma tyle siły, także psychicznej 
– zdradza tata Ady.

Zaznacza jednak, że taniec jest 
ważny, ale nauka jest na pierw-
szym miejscu. Adriana jest dobrą 
uczennicą z wysoką średnią ocen. 
Jego zdaniem, taniec wykształcił  
w córce obowiązkowość i syste-
matyczność, co pomaga jej połą- 
czyć obowiązki szkolne z taneczną 
pasją. 11-latka w wolnych chwi-
lach, których ma niewiele, układa 
własne choreografie.

Wiktoria Wieczorek  
z Raszyna, 11 lat
Aktywność taneczną Wiktoria 
przejawiała już w przedszkolu. 
Jej mama Agnieszka Wieczorek 

wspomina, że podczas przyjęcia 
dla dzieci zaprezentowała solo-
wy pokaz swoich amatorskich ta-
necznych umiejętności. – Jeden  
z rodziców zasugerował, że warto 
zapisać ją do profesjonalnej szkoły 
tańca. Tak trafiła do Egurrola Dan-
ce Studio. Wówczas była w zerów- 
ce, miała sześć lat – mówi. Zasma-
kowała tam różnych form tańca 
i zdecydowała, że w hip-hopie czuje 
się najlepiej. Wiktoria, tak jak ko- 
leżanki, jest bardzo dobrą uczen-
nicą. W swojej klasie ma drugą naj- 
lepszą średnią ocen. Wyjątkowo 
łatwo przychodzi jej nauka języków 
obcych, bierze udział w olimpia- 
dach z języka angielskiego i nie- 
mieckiego i również odnosi sukce- 
sy. Pani Agnieszka, podobnie jak 
rodzice Juli, Natalii i Adrianny, jest 
zdania, że taniec i taneczne życie  
– obozy treningowe, wyjazdy na  
pokazy – uczą systematyczności, 
pokory wobec ciężkiej pracy, sa- 
modzielności i dyscypliny.

Kamilla Gębska Adriana Zaworska

REGION | Nastolatki w naszym regionie taniec mają we krwi. Julia Falkowska z brwinowa, 
Natalia Sowińska z Pruszkowa, Adrianna Zaworska z Pruszkowa i Wiktoria Wieczorek z Raszyna, 
to profesjonalistki w hip-hopie.

reklama
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Brwinów

Europa-Azja:  
Rys historyczny  
i stereotypy
Uniwersytet Każdego  
Wieku zaprasza 18 marca 
(piątek) na wykład  
Mikołaja Sobczaka 
„Europa-Azja: Rys  
historyczny i stereotypy”.
Start godz. 17.00,  
Wstęp wolny, 
Miejsce: Wilsona 2

Czwartkowe  
spotkania ze sztuką
towarzystwo Przyjaciół  
brwinowa zaprasza  
24 marca (czwartek)  
na spotkanie z cyklu  
„Czwartkowe spotkania  
ze sztuką” pod hasłem  
„teatr mój widzę ogromny…”. 
Start godz. 18.00,  
Wstęp wolny,  
Miejsce: Grodziska 57

Brwinowski Klub 
Filmowy
brwinowski Klub Filmowy 
zaprasza 19 marca (sobota)  
na filmy  dokumentalne: 
z cyklu  „Małe Ojczyzny” - 
„Krajobraz przed ciszą” reż . 
Krzysztof Rzączyński, Podko-
wiańska Wideokronika  
nr 2/2011 - „Filharmonia 
dziecięca Yaśminy Strzeleckiej 
nagrodzona”, Film z EDD  
z 2008 roku „Inscenizacja 
Ślubu Iwaszkiewiczów”.
Start godz. 17.00,  
Miejsce: GOK, Wilsona 2

Grodzisk Mazowiecki

Zadbaj o siebie  
na wiosnę
Centrum Kultury zaprasza  
19 marca (sobota) z okazji dnia 
kobiet na spotkanie „Zadbaj  
o siebie na wiosnę”. W progra-
mie m.in.: porady, pomiary 
ciśnienia, pokazy taneczne itp. 
Dochód z imprezy przeznaczo-
ny zostanie na rzecz chorego 
Michałka.
Start godz. 14.00,  
Bilety 10 PLN,  
Miejsce: Spółdzielcza 9

Informator kulturalny  /18.03-25.03/  

Spektakl Teatru Capitol
23 marca (środa) w Centrum 
Kultury odbędzie się spektakl 
teatru Capitol – „Rozkład  
jazdy”.  ta inteligentna  
komedia, obok dużej  
dawki humoru, niesie też 
refleksję nad upadającym 
zawodem aktora.  
Występują: Artur barciś, 
beata Fudalej.
Start godz. 19.00,  
Bilety 50 i 60 PLN,  
Miejsce: Spółdzielcza 9

Kanie

Zimowe wieczory 
Country
Szkoła jazdy Pa ta taj  
zaprasza 19 marca (sobota)  
na spotkanie z cyklu  
„Zimowe wieczory Country”. 
Wystąpi tomasz Szwed.
Star godz. 19.00,  
Wstęp wolny,  
Miejsce: Krótka 9

Milanówek

Jam session 
18 marca (piątek) w Kawiaren-
ce „uArtystek” odbędzie  
się spotkanie z cyklu  
„Jam session z tomkiem 
tarczyńskim”. Celem imprezy 
jest integracja lokalnego 
środowiska muzycznego, 
promocja młodych artystów 
oraz wymiana muzycznych 
doświadczeń.
Start godz. 20.00,  
Bilety 10 PLN,  
Miejsce: Warszawska 36

Wilk i zając
20 marca (niedziela) w Cen- 
trum Kultury odbędzie się 
przedstawienie teatralne dla 
dzieci  w wieku od 2 do 12 lat 
pt.: „Wilk i zając”. Spektakl  
w wykonaniu teatru z Krakowa. 
Start godz. 10.00,  
Miejsce: Kościelna 3

Salonik z kulturą
Centrum Kultury zaprasza  
19 marca (sobota) na 
„Salonik z kulturą”.  
Wystąpią: Krzysztof  
Daukszewicz i Andrzej  
Garczarek.
Start godz. 19.00,  
Bilety 20 i 30 PLN,  
Miejsce: Kościelna 3

Nadarzyn

Kino Nokowe
Ośrodek Kultury zaprasza  
18 marca (piątek) na  
imprezę z cyklu Kino  
Nokowe.  W programie:  
Z Hollywood do  
Nadarzyna – dokumentalne 
kino autorskie Piotra  
Stasika.
Start godz. 19.00,  
Wstęp wolny,  
Miejsce: Pl. Poniatowskiego 2

Monodram  
Ewy Błaszczyk
Ośrodek Kultury zaprasza  
20 marca (niedziela)  
na monodram Ewy  
błaszczyk - „Rok  
magicznego myślenia”. 
Start godz. 20.00,  
Bilety 15 PLN,  
Miejsce: Pl. Poniatowskiego 2

Otrębusy

Koncert Zespołu  
Pieśni i Tańca  
„Śląsk”
18 marca (piątek) na  
scenie Matecznika Mazowsze 
ponownie zagości Zespół 
Pieśni i tańca „Śląsk”.  
W trakcie dwuczęściowego 
barwnego widowiska artyści 
zaprezentują pieśni oraz  
tańce do muzyki znanego 
polskiego kompozytora 
Wojciecha Kilara. W bogatym 
programie zobaczymy m.in. 
niezwykłe choreografie  

wzbogacone pieśniami  
Górnego Śląska, Zagłębia 
Dąbrowskiego oraz Górali 
beskidu żywieckiego.
Start godz. 19.00,  
Miejsce: Świerkowa 2

Recital Tadeusza  
Woźniaka
19 marca (sobota)  
w Mateczniku Mazowsze  
odbędzie się recital  
tadeusza Woźniaka .  
Usłyszymy takie utwory  
jak: „Hej, Hanno”,  
„Smak i zapach pomarańczy”, 
„to będzie syn”, jak również 
„Zegarmistrz światła”  
– utwór nagrodzony  
na Festiwalu Piosenki  
Polskiej w Opolu w 1972 r.
Start godz. 18.00,  
Miejsce: Świerkowa 2

Piastów

Tik - Tak! Już czas!
Stowarzyszenie Możesz  
zaprasza 19 marca (sobota)  
na „Ciastko z bajką”  
– koncert słynnych Fasolek. 
Wkrótce organizatorzy  
zaproszą na spotkanie  
z Ciocią Klocią i Panem  
tik - tak, we własnej  
osobie!
Start godz. 14.00,  
Miejsce: Warszawska 24

Podkowa Leśna

Nieobecna
CKiIO zaprasza 19 marca 
(sobota) na monodram  
„Nieobecna" w wyk.  
Joanny Cichoń - aktorki  
teatru Praga w Warszawie. 
Sztuka Rubi birden jest  
opowieścią o kobiecie  
stającej przed koniecznością 
przewartościowania  
swojego życia.
Start godz. 19:00, 
Miejsce: Świerkowa 1

Filharmonia  
Dziecięca 
„Filharmonia Dziecięca  
w Pałacyku” to cykl  
edukacyjny przeznaczony 
dla młodych słuchaczy.  
20 marca (niedziela)  
odbędzie się koncert  
wokalny „Mistrz i uczeń". 
Wykonają: beata Wardak 
i uczennice: bożena  
bujnicka, Dominika Matusiak, 
Ewelina Mrozowska,  

Katarzyna Okońska,  
Magdalena Szuplak, 
przy fortepianie  
– Marta Jarczewska.
Start godz. 12:30,  
Wstęp wolny,   
Miejsce: Pałacyk Kasyno,  
Lilpopa 18

Pruszków

Mała Matura
19 marca (sobota) w Pałacyku 
„Sokoła” odbędzie się spotka-
nie z Januszem Majewskim, 
autorem książki pod tytułem 
„Mała matura” i reżyserem 
filmu będącego jej adaptacją. 
W programie: pruszkowska 
prapremiera filmu Janusza 
Majewskiego „Mała matura 
1947”. Fragmenty książki   
przeczyta Sonia bohosiewicz. 
Start godz. 15.00,  
Wstęp wolny,  
Miejsce: Kościuszki 41

Warszawska Syrenka
Miejski Ośrodek Kultury  
zaprasza 23 marca (środa)  
na koncert laureatów  
eliminacji powiatowych  
XXXIV edycji Konkursu  
Recytatorskiego  
,,Warszawska Syrenka”.
Start godz. 11.00,  
Miejsce: M. Zimińskiej- 
-Sygietyńskiej 5

Pokaz filmu „Grbavica”

G rbavica” w reżyserii Jas- 
mila Zbanića to opo-
wieść o współczes- 
nej, niepełnej rodzinie.  

Film to poruszające studium 
pamięci i zapomnienia o cierpie- 
niu, o bólu, o niemożności pogo- 
dzenia się z doznanymi krzyw- 
dami ofiar wojny na Bałkanach. 

Film zdobył wiele nagród m.in. 
Złotego Niedźwiedzia oraz na-
grodę jury ekumenicznego na 
Międzynarodowym Festiwalu 
Filmowym w Berlinie w 2006 
roku, główną nagrodę jury na 
festiwalu AFI Fest w Los Angeles 
w 2006 roku, nagrodę „Canvas 
TV Prize” za najlepszy film na 

Festiwalu Filmów Europejskich 
w Brukseli w 2006 roku, nagrodę 
publiczności na Międzynarodo-
wym Festiwalu Filmowym w Por-
tland w 2007 roku oraz nagrodę 
„Woman & Equality Award” na 
festiwalu filmowym w Saloni-
kach w 2006 roku.

Pokaz odbędzie się w sobotę, 
19 marca w Miejskim Ośrodku 
Kultury w Pruszkowie. Podczas 
projekcji Akademia Elfik zapewni 

bezpłatną opiekę nad dziećmi 
od lat 4. Na film zapraszają: Spo-
łeczne Stowarzyszenie „Forum 
Pruszków”, Miejski Ośrodek Kul-
tury w Pruszkowie, Urząd Miejski  
w Pruszkowie oraz Agro-Man 
Sp. z o.o..
Strat godz. 17.00,   
Wstęp wolny,  
Miejsce: Miry Zimińskiej- 
-Sygietyńskiej 5,  
Więcej na www.forumpruszkow.pl.

SPOTKANIA RODZINNE 
URODZINY, IMIENINY, JUBILEUSZE, ROCZNICE
ZARĘCZYNY, WESELA
PRZYJĘCIA KOMUNIJNE
PRZYJĘCIA Z OKAZJI CHRZTU

URODZINY/IMIENINY PREZESA 
SPOTKANIA INTEGRACYJNE

GARDEN PARTY
ZESTAWY OBIADOWE NA WYNOS DLA FIRM

BUSINESS LUNCH
VIP ROOM

www.mazurkashotel.pl
ul. Poznańska 177, 05-850 Ożarów Mazowiecki, tel.: (22) 721 47 47, mail: kontakt@mazurkashotel.pl

reklama

PRUSZKÓW
Pruszkowski Klub Filmowy zaprasza na bezpłatny pokaz  
filmu "Grbavica". 
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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 883 777 476•	
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

PILNIE ZATRUDNIMY  
malarzy, tynkarzy 
na terenie gm. Pruszków. 
Warunek – niekaralność.  
Tel. 22 786-55-56 

Szukam pracy

Podejmę się sprzątania  ►
w Pruszkowie i okolicach 
511 738 104 

PODEJMĘ PRACĘ  ►
 CHAŁUPNICZĄ  
(z wyjątkiem szycia)  
509 683 032 

Sprzątanie   ►
– Pruszków, okolice,  
od zaraz  
tel. 660 677 780 

SZUKAM PRACY   ►
JAKO EKSPEDIENTKA  
W PRUSZKOWIE,  
KILKULETNIE  
DOŚWIADCZENIE, 
DYSPOZYCYJNA  
511 738 104  

Anteny satelitarne ekspresowo  ►
530 528 716 

BIURO RACHUNKOWE 
rozliczenia roczne 
kadry płace ZUS 
PIT CIT VAT  
obsługa firm 
tel. 502-733-404 
biuro.proffesional@wp.pl 

budowa - brygada, kierownik  ►
budowy 602 47 76 74 

budowa domów, rzetelnie,  ►
terminowo 605 377 805 

Cyklinowanie 602 262 144 ►

Docieplenia budynków   ►
z materiałem od 75 zł m2  
szybko i solidnie 507 964 611 

Domofony, videodomofony  ►
603 375 875

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

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

Nieruchomości – sprzedam

SPRZEDAM bEZPOŚREDNIO   ►
– NOWE, Nowocześnie 
urządzone mieszkanie 44m2, 
2pokoje, brwinów,  
tel.:510-203-663,  
286 tyś, niski czynsz 

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

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

Nauka

Angielski dojeżdżam  ►
607 596 383

J. Polski przygotowanie   ►
do testu gimnazjalnego  
– korepetycje Pruszków,  
531 534 996 

Matematyka nauczyciel   ►
603 713 495 

Automoto – kupię

Darmowe złomowanie pojazdów,  ►
transport gratis! 502-534-080

Kasacja pojazdów  
– złomowanie,  
22 723 46 66, 501-139-173,  
www.szrotkasacja.pl 

Kupię rozbite 1996-2006,  ►
uszkodzone rozrządy i maszyny 
rolnicze; 601 177 352

Skup aut od 1997r. 502 133 386  ►

Kupię

ANtYKI WSZElKIE   ►
ZA GOtÓWKĘ  
601-336-063, 500-034-552 

Sprzedam

Silnik elektryczny Endura 36  ►
Minn Kota tel. 606 372 036

Usługi

Anteny montaż serwis   ►
603 375 875

największa skuteczność!
CO TYDZIEŃ PONAD 30 000 CZYTELNIKÓW

GlAZURA, REMONtY,   ►
ŁAZIENKA  
510 610 743  

Glazura, terakota,   ►
hydraulika 660 336 695 

Gładź, malowanie, remonty  ►
510 044 357 

Hydraulik, awarie, 
modernizacja, 
instalacje 883 498 078 

Malowanie, gipsowanie   ►
501 446 102

Malowanie – szybkie,   ►
skuteczne, tanie.  
Mieszkanie, elewacje  
602 71 90 24 

Ogrody – opryski   ►
na choroby i szkodniki 
696 039 978

OGRODY – PROJEKt,  ►
WYKONANIE. SYStEMY 
NAWADNIAJąCE.  
www.architekturaogrodu.pl,  
tel. 0 698 668 468 

Pruszków ul. Berenta 18 (róg A.K.) tel. 22/758-78-90,   POLSAT
Grodzisk Maz. ul. Sienkiewicza 51     tel. 22/724-35-98,   POLSAT
Grodzisk Maz. ul. 11 Listopada 48     tel. 22/755-56-74
Żyrardów ul. Okrzei 2 (przy rynku)  tel. 46/855-41-91

AGD - MULTIMEDIA - RTV
duży wybór
niskie ceny

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR

TELEWIZJA i INTERNET

Mariusz Bogucki
508 099 570

www.szybkiremont.com.pl

kompleksowe remonty 
i wykończenia wnętrz

Ogrody –  przycinanie  ►
żywopłotów,  
wertykulacja  
trawników  
696 039 978

Odzyskaj Vat od  
materiałów 
budowlanych, 
pomagamy 
tel. 606 44 22 14

Pranie tapicerki, dywanów   ►
w domu klienta 504 206 446

Projektowanie graficzne   ►
oraz skład DtP.  
Kontakt: 
509 443 977,  
509 443 877 
www.gdstudio.pl;  
marcin@gdstudio.pl 
michal@gdstudio.pl 

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

Najniższe ceny w mieście
Sprawdź !

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

www.tanioidobrze.pl
ul. Wiosenna 16, Milanówek

Nabór na semestr I do 18 marca

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.

ANAT
Przejdź kosmetyczną

metamorfozę
Poznaj świat produktów 

kosmetycznych na organizowanych 
spotkaniach pokazowych.

Zapewniamy  fachowe doradztwo
 w miłej atmosferze.

Tel. 692 196 292 lub 605 332 222

Gimazjum 
Społeczne 

• 
• życzliwa atmosfera oraz opieka pedagoga, bezpieczeństwo
• nauczanie w zespołach klasowych - do 18 osób
• zwiększona ilość godzin z jęz. polskiego i matematyki
• język angielski i niemiecki w wymiarze rozszerzonym
•  dodatkowo do wyboru przedmioty w wymiarze rozszerzonym  

(w zależności od przewidywanych egzaminów maturalnych)
• zajęcia dodatkowe: warsztaty dziennikarskie; koło literackie; klub 

malarstwa, rzeźby i projektowania; klub  koła przedmiotowe, szachy
• indywidualne konsultacje z każdego przedmiotu
• własna biblioteka, stypendia naukowe, wyjazdy krajowe i zagraniczne
• zajęcia sportowe (w tym na krytym basenie), taniec, koło strzeleckie

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

e-mail: slo23_pruszkow@o2.pl

Społeczne Liceum 
Ogólnokształcące 
Nr 23
Z UPRAWNIENIAMI 

SZKOŁY PUBLICZNEJ 
OD 1991

Z UPRAWNIENIAMI 
SZKOŁY PUBLICZNEJ 

OD 2004

 www.slo23.edu.pl

30% 
ZNIŻKI CZESNEGO DLA 

RODZEŃSTWA
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Bezpłatna reklama Twojej firmy w internecie!

darmowe ogłoszenia 
www.ogloszenia.wpr24.pl

darmowa prezentacja
www.firmy.wpr24.pl

ZAPRASZAMY NA
BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU

ZAPRASZAMY NA
BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU

APARATY SŁUCHOWEAPARATY SŁUCHOWE

Refundacja: NFZ, PCPR, PFRONRefundacja: NFZ, PCPR, PFRON
Pruszków, Szpital Kolejowy (czw. 12-16)
Piastów, ul. Hallera 18 (pn. 9-18, śr. i pt. 8-15)
Ożarów Maz., ul. Konopnickiej 8 - Przychodnia Rejonowa (wt. 8-12)

tel. (22) 723 43 30
kom: 509 853 674

www.asmed.org.pl

ŚWIADECTWA 
ENERGETYCZNE  
TANIO!!!  
692-550-555 

transport Mercedes Sprinter   ►
504 206 446 

transport, przeprowadzki,  ►
Mercedes Vito 530 810 388 

Usługi   ►
elektroinstalacyjne  
888 279 439,  
665 659 799 

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

RATY 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 4 LEADER

ŚRODKI UNIJNE DLA CIEBIE!!!
Mieszkasz na terenie gmin Brwinów lub Podkowa Leśna, masz pomysł na:
•  działania lokalne 
•  nowe miejsca pracy 
•  małe inwestycje turystyczne 
•  dotacje na rozwój firmy 
•  inne?

Wzory formularzy na stronie:  www.zielonesasiedztwo.org.pl

Przyjdź, napisz lub zadzwoń do biura LGD
NABORY DWA RAZY W ROKU!
Działania:
•  „Małe projekty”
•  Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
•  Odnowa i rozwój wsi

Przyjmujemy zapisy na indywidualne bezpłatne konsultacje!
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”

zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje
dostępne są w Biurze LGD. Ul. Świerkowa 1, 05-807 Podkowa Leśna.

Tel. 22 724 58 90 lub 509 339 883
biuro@zielonesasiedztwo.org.pl

� NAPRAWA 
       KOMPUTERÓW
       (STEROWNIKÓW)
       wszystkie marki
       samochodów

� NAPRAWA INSTALACJI
       czujniki i elementy
       wykonawcze

� NAPRAWA
      MAGISTRALI CAN
       i podobne

OPEL – SICZEK

05-830 Nadarzyn,
ul. Wierzbowa 16

609 666 056
22 729 81 25,

www. siczek.com.pl

POMÓŻ NAM,
MY POMOŻEMY INNYM!

POPRZEZ PRZEKAZANIE
1% PODATKU 

WSPIERACIE PAŃSTWO OSOBY
NIEPEŁNOSPRAWNE

Wystarczy wskazać w zeznaniu
podatkowym naszą organizację

 i nr KRS, aby 1% Państwa podatku 
pozwolił stworzyć osobom 

niepełnosprawnym
i niezaradnym życiowo lepsze 

i godniejsze warunki życia.

KRAJOWE STOWARZYSZENIE
„PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS”

BRAMKI 
ul. PÓŁNOCNA 18

05-870 BŁONIE
KRS 0000051970

Spółdzielczy Bank Ogrodniczy 
w Warszawie O/Błonie

24 8015 0004 0006 7090 2050 0001

Wróżka   ►
501 22 05 39 

WYMIANA OPON   ►
795 569 659 

Wywóz złomu   ►
601 340 698 

www.techarts.pl ►

POSPRZĄTAM
- Dom
- Mieszkanie
- Biuro

Pruszków i okolice.
Tel 512 077 690

Grupa odbiorców
1

Klasyfikacja
2

Rodzaje cen
3

Ceny netto
4

Ceny brutto
5

Grupa gospodarstwa domowe PKD
36.00.Z

cena wody (zł/m3) 3,10 3,35

Grupa pozostali odbiorcy cena wody (zł/m3) 3,10 3,35

Ceny w taryfie za zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres 1.04.2011 r. - 31.03.2012 r. 

Grupa odbiorców
1

Klasyfikacja
2

Rodzaje cen
3

Ceny netto
4

Ceny brutto
5

Grupa gospodarstwa domowe

PKD
37.00.Z

cena za 
odprowadzanie 
ścieków (zł/m3)

4,88 5,27

Grupa pozostali odbiorcy cena za 
odprowadzanie 
ścieków (zł/m3)

4,88 5,27

TARYFA ŁĄCZNIE

Grupa odbiorców
1

Klasyfikacja
2

Rodzaje cen
3

Ceny netto
4

Ceny brutto
5

Grupa gospodarstwa domowe
PKD

36.00.Z
37.00.Z

Łączna cena 
za wodę 

i odprowadzanie 
ścieków 
(zł/m3)

7,98 8,62

Grupa pozostali odbiorcy 7,98 8,62

Ceny w taryfie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na okres 1.04.2011 r. - 31.03.2012 r. 

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
na okres 1.04.2011 r. – 31.03.2012 r.

OGŁOSZENIE
Działając na podstawie art. 24 ust. 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) Miejskie  
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna ogłasza taryfę  
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Brwinów 
na okres od 1 kwietnia 2011 r. do 31 marca 2012 r.

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie  
w związku z realizacją projektu pt.: 

„Wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie 
inicjatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów 

szkół rolniczych w Polsce - CEKIN” 
ogłasza nabór kandydatów/ kandydatek na stanowisko 

koordynatora/ koordynatorki projektu 
Projekt jest realizowany w partnerstwie przez Krajowe 

Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie, Program 
Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) - Biuro 

Projektowe  w Polsce i Instytut Rozwoju Wsi  
i Rolnictwa – Polska Akademia Nauk.

Więcej informacji o naborze:  
www.cekin.eu, www.kcer.pl

Partnerstwo zachęca do aplikowania wszystkie osoby  
z odpowiednimi kwalifikacjami bez względu na płeć i wiek.
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OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Niniejszym, na podstawie art. 9o ust. 6 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.), informujemy, że na wniosek PKP PLK S.A. w osobach Wiceprezesa Zarządu p. Marka Pawlika 
i Prokurenta p. Elżbiety Zadrożnej zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji:
budowa i przebudowa linii kolejowej nr 1 od km 10,560 do km 23,293 wraz z budową i przebudową infrastruktury drogowej oraz obiektów służących ochronie środowiska w związku z modernizacją linii kolejowej Warszawa - 
Łódź, etap II LOT A - odcinek Warszawa Zachodnia – Miedniewice (Skierniewice) na terenie powiatu pruszkowskiego, w mieście Pruszkowie, mieście Piastowie oraz na terenie miasta i gminy Brwinów na działkach ewidencyjnych, 
stanowiących tereny zamknięte i otwarte PKP, wymienionych poniżej:

L.p. Dotychczasowi właściciele Użytkownik wieczysty, władający, trwały zarząd
Nr działki przed 

podziałem
(powierzchnia w ha)

Nr działki przewidzianej pod inwestycję 
(powierzchnia w ha) Uwagi

1 2 3 4 5 6
Obręb Piastów 3 powiat pruszkowski

1 Skarb Państwa Polskie Koleje Państwowe S.A. użytkowanie wieczyste 453/5 (0,0320) 453/5 (0,0320) Teren zamknięty decyzją Nr 45 MI z dn. 17 grudnia 2009 roku
2 Skarb Państwa Polskie Koleje Państwowe S.A. użytkowanie wieczyste 453/11 (0,0061) 453/11 (0,0061) Teren zamknięty decyzją Nr 45 MI z dn. 17 grudnia 2009 roku
3 Skarb Państwa Polskie Koleje Państwowe S.A. użytkowanie wieczyste 453/12 (0,0095) 453/12 (0,0095) Teren zamknięty decyzją Nr 45 MI z dn. 17 grudnia 2009 roku
4 Skarb Państwa Polskie Koleje Państwowe S.A. użytkowanie wieczyste 453/13 (1,8552) 453/13 (1,8552) Teren zamknięty decyzją Nr 45 MI z dn. 17 grudnia 2009 roku
5 Skarb Państwa Polskie Koleje Państwowe S.A. użytkowanie wieczyste 453/6 (0,0076) 453/6 (0,0076) Teren zamknięty decyzją Nr 45 MI z dn. 17 grudnia 2009 roku
6 Skarb Państwa Polskie Koleje Państwowe S.A. użytkowanie wieczyste 453/10 (0,1218) 453/10 (0,1218) Teren zamknięty decyzją Nr 45 MI z dn. 17 grudnia 2009 roku
7 Skarb Państwa Polskie Koleje Państwowe S.A. użytkowanie wieczyste 453/7 (0,0104) 453/7 (0,0104) Teren zamknięty decyzją Nr 45 MI z dn. 17 grudnia 2009 roku
8 Skarb Państwa Polskie Koleje Państwowe S.A. użytkowanie wieczyste 453/8 (0,4093) 453/8 (0,4093) Teren zamknięty decyzją Nr 45 MI z dn. 17 grudnia 2009 roku
9 Skarb Państwa Polskie Koleje Państwowe S.A. użytkowanie wieczyste 453/9 (0,1828) 453/9 (0,1828) Teren zamknięty decyzją Nr 45 MI z dn. 17 grudnia 2009 roku

10 Skarb Państwa Polskie Koleje Państwowe S.A. użytkowanie wieczyste 453/2 (0,0078) 453/2 (0,0078) Teren zamknięty decyzją Nr 45 MI z dn. 17 grudnia 2009 roku
11 Skarb Państwa Polskie Koleje Państwowe S.A. użytkowanie wieczyste 453/3 (0,0078) 453/3 (0,0078) Teren zamknięty decyzją Nr 45 MI z dn. 17 grudnia 2009 roku
12 Skarb Państwa Polskie Koleje Państwowe S.A. użytkowanie wieczyste 453/4 (0,0030) 453/4 (0,0030) Teren zamknięty decyzją Nr 45 MI z dn. 17 grudnia 2009 roku
13 Skarb Państwa Polskie Koleje Państwowe S.A. użytkowanie wieczyste 453/15 (0,0348) 453/15 (0,0348)
14 Skarb Państwa Polskie Koleje Państwowe S.A. użytkowanie wieczyste 453/16 (0,0312) 453/16 (0,0312)
15 Skarb Państwa Polskie Koleje Państwowe S.A. użytkowanie wieczyste 453/14 (0,0280) 453/14 (0,0280)

Obręb Piastów 4 powiat pruszkowski
16 Skarb Państwa Polskie Koleje Państwowe S.A. użytkowanie wieczyste 278/4 (0,4139) 278/4 w części wg załącznika graficznego (0,4139) Teren zamknięty decyzją Nr 45 MI z dn. 17 grudnia 2009 roku
17 Skarb Państwa Polskie Koleje Państwowe S.A. użytkowanie wieczyste 278/6 (1,6458) 278/6 (1,6458) Teren zamknięty decyzją Nr 45 MI z dn. 17 grudnia 2009 roku
18 Skarb Państwa Polskie Koleje Państwowe S.A. użytkowanie wieczyste 278/7 (0,3399) 278/7 (0,3399) Teren zamknięty decyzją Nr 45 MI z dn. 17 grudnia 2009 roku
19 Skarb Państwa Polskie Koleje Państwowe S.A.  użytkowanie 278/10 (0,0104) 278/10 (0,0104) Teren zamknięty decyzją Nr 45 MI z dn. 17 grudnia 2009 roku
20 Skarb Państwa Polskie Koleje Państwowe S.A.  użytkowanie 278/12 (0,0133) 278/12 (0,0133) Teren zamknięty decyzją Nr 45 MI z dn. 17 grudnia 2009 roku
21 Skarb Państwa Polskie Koleje Państwowe S.A.  użytkowanie 278/13 (0,0131) 278/13 (0,0131) Teren zamknięty decyzją Nr 45 MI z dn. 17 grudnia 2009 roku
22 Skarb Państwa Polskie Koleje Państwowe S.A.  użytkowanie 278/14 (0,0735) 278/14 (0,0735) Teren zamknięty decyzją Nr 45 MI z dn. 17 grudnia 2009 roku
23 Skarb Państwa Polskie Koleje Państwowe S.A.  użytkowanie 278/15 (0,0166) 278/15 (0,0166) Teren zamknięty decyzją Nr 45 MI z dn. 17 grudnia 2009 roku
24 Skarb Państwa Polskie Koleje Państwowe S.A.  użytkowanie 278/18 (0,0912) 278/18 (0,0912) Teren zamknięty decyzją Nr 45 MI z dn. 17 grudnia 2009 roku
25 Skarb Państwa Polskie Koleje Państwowe S.A.  użytkowanie 278/20 (0,0409) 278/20 (0,0409) Teren zamknięty decyzją Nr 45 MI z dn. 17 grudnia 2009 roku
26 Skarb Państwa Polskie Koleje Państwowe S.A.  użytkowanie 278/21 (0,1111) 278/21 (0,1111) Teren zamknięty decyzją Nr 45 MI z dn. 17 grudnia 2009 roku
27 Skarb Państwa Polskie Koleje Państwowe S.A.  użytkowanie 278/22 (0,0405) 278/22 (0,0405) Teren zamknięty decyzją Nr 45 MI z dn. 17 grudnia 2009 roku
28 Skarb Państwa Polskie Koleje Państwowe S.A.  użytkowanie 278/23 (0,0571) 278/23 (0,0571) Teren zamknięty decyzją Nr 45 MI z dn. 17 grudnia 2009 roku
29 Skarb Państwa Polskie Koleje Państwowe S.A.  użytkowanie 278/24 (0,0127) 278/24 (0,0127) Teren zamknięty decyzją Nr 45 MI z dn. 17 grudnia 2009 roku
30 Skarb Państwa Polskie Koleje Państwowe S.A.  użytkowanie 278/25 (0,1221) 278/25 (0,1221) Teren zamknięty decyzją Nr 45 MI z dn. 17 grudnia 2009 roku
31 Skarb Państwa Polskie Koleje Państwowe S.A.  użytkowanie 278/26 (0,0184) 278/26 (0,0184) Teren zamknięty decyzją Nr 45 MI z dn. 17 grudnia 2009 roku
32 Skarb Państwa Polskie Koleje Państwowe S.A.  użytkowanie 278/28 (0,4966) 278/28 (0,4966) Teren zamknięty decyzją Nr 45 MI z dn. 17 grudnia 2009 roku
33 Skarb Państwa Polskie Koleje Państwowe S.A.  użytkowanie 278/29(0,0146) 278/29(0,0146) Teren zamknięty decyzją Nr 45 MI z dn. 17 grudnia 2009 roku
34 Skarb Państwa Polskie Koleje Państwowe S.A.  użytkowanie 278/32(0,1174) 278/32(0,1174) Teren zamknięty decyzją Nr 45 MI z dn. 17 grudnia 2009 roku
35 Skarb Państwa Polskie Koleje Państwowe S.A.  użytkowanie 278/33(0,0283) 278/33(0,0283) Teren zamknięty decyzją Nr 45 MI z dn. 17 grudnia 2009 roku
36 NN Polskie Koleje Państwowe S.A.  użytkowanie 278/90(0,0105) 278/9(0,0105) Teren zamknięty decyzją Nr 45 MI z dn. 17 grudnia 2009 roku
37 NN Polskie Koleje Państwowe S.A.  użytkowanie 278/11(0,0118) 278/11(0,0118) Teren zamknięty decyzją Nr 45 MI z dn. 17 grudnia 2009 roku
38 NN Polskie Koleje Państwowe S.A.  użytkowanie 278/16(0,0183) 278/16(0,0183) Teren zamknięty decyzją Nr 45 MI z dn. 17 grudnia 2009 roku
39 NN Polskie Koleje Państwowe S.A.  użytkowanie 278/19(0,3178) 278/19(0,3178) Teren zamknięty decyzją Nr 45 MI z dn. 17 grudnia 2009 roku
40 NN Polskie Koleje Państwowe S.A.  użytkowanie 278/27(0,0554) 278/27(0,0554) Teren zamknięty decyzją Nr 45 MI z dn. 17 grudnia 2009 roku
41 NN Polskie Koleje Państwowe S.A.  użytkowanie 278/30(0,0276) 278/30(0,0276) Teren zamknięty decyzją Nr 45 MI z dn. 17 grudnia 2009 roku
42 NN Polskie Koleje Państwowe S.A.  użytkowanie 278/34(0,0264) 278/34(0,0264) Teren zamknięty decyzją Nr 45 MI z dn. 17 grudnia 2009 roku
43 NN Polskie Koleje Państwowe S.A.  użytkowanie 278/35(0,3097) 278/35(0,3097) Teren zamknięty decyzją Nr 45 MI z dn. 17 grudnia 2009 roku
44 NN Polskie Koleje Państwowe S.A.  użytkowanie 278/36(4,9708) 278/36(4,9708) Teren zamknięty decyzją Nr 45 MI z dn. 17 grudnia 2009 roku

Obręb Piastów 6 powiat pruszkowski
45 Skarb Państwa Polskie Koleje Państwowe S.A. użytkowanie wieczyste 275/7(1,1638) 275/7(1,1638) Teren zamknięty decyzją Nr 45 MI z dn. 17 grudnia 2009 roku
46 NN Polskie Koleje Państwowe S.A.  użytkowanie 275/2(0,3433) 275/2(0,3433) Teren zamknięty decyzją Nr 45 MI z dn. 17 grudnia 2009 roku
47 NN Polskie Koleje Państwowe S.A.  użytkowanie 275/3(0,0341) 275/3(0,0341) Teren zamknięty decyzją Nr 45 MI z dn. 17 grudnia 2009 roku
48 NN Polskie Koleje Państwowe S.A.  użytkowanie 275/4(0,0248) 275/4(0,0248) Teren zamknięty decyzją Nr 45 MI z dn. 17 grudnia 2009 roku
49 NN Polskie Koleje Państwowe S.A.  użytkowanie 275/5(0,0304) 275/5(0,0304) Teren zamknięty decyzją Nr 45 MI z dn. 17 grudnia 2009 roku
50 NN Polskie Koleje Państwowe S.A.  użytkowanie 275/6(2,9019) 275/6(2,9019) Teren zamknięty decyzją Nr 45 MI z dn. 17 grudnia 2009 roku

Obręb Pruszków 16  powiat pruszkowski
51 Skarb Państwa Polskie Koleje Państwowe S.A.  użytkowanie 218/1(0,0210) 218/1(0,0210)
52 Skarb Państwa Polskie Koleje Państwowe S.A.  użytkowanie 218/2(0,0230) 218/2(0,0230)
53 Skarb Państwa Polskie Koleje Państwowe S.A.  użytkowanie 218/3(0,0319) 218/3(0,0319
54 Skarb Państwa Polskie Koleje Państwowe S.A.  użytkowanie 218/4(0,0409) 218/4(0,0409)
55 Skarb Państwa Polskie Koleje Państwowe S.A.  użytkowanie 218/5(0,0574) 218/5(0,0574)
56 Skarb Państwa Polskie Koleje Państwowe S.A.  użytkowanie 218/6(0,0918) 218/6(0,0918)
57 Skarb Państwa Polskie Koleje Państwowe S.A.  użytkowanie 218/7(0,2744) 218/7(0,2744)
58 Skarb Państwa Polskie Koleje Państwowe S.A.  użytkowanie 218/25(0,0007) 218/25(0,0007)
59 Skarb Państwa Polskie Koleje Państwowe S.A.  użytkowanie 218/26(0,0265) 218/26(0,0265)
60 Skarb Państwa Polskie Koleje Państwowe S.A.  użytkowanie 218/27(0,0124) 218/27(0,0124)
61 Skarb Państwa Polskie Koleje Państwowe S.A.  użytkowanie 218/28(0,2708) 218/28(0,2708)
62 Skarb Państwa Polskie Koleje Państwowe S.A.  użytkowanie 218/29(0,7113) 218/29(0,7113)
63 Skarb Państwa Polskie Koleje Państwowe S.A.  użytkowanie 218/30(0,1611) 218/30(0,1611)
64 Skarb Państwa Polskie Koleje Państwowe S.A.  użytkowanie 218/31(0,1050) 218/31(0,1050)
65 Skarb Państwa Polskie Koleje Państwowe S.A.  użytkowanie 218/32(0,0417) 218/32(0,0417)
66 Skarb Państwa Polskie Koleje Państwowe S.A.  użytkowanie 218/33(0,0472) 218/33(0,0472)
67 Skarb Państwa Polskie Koleje Państwowe S.A.  użytkowanie 218/34(0,0749) 218/34(0,0749)
68 Skarb Państwa Polskie Koleje Państwowe S.A.  użytkowanie 218/35(0,0925) 218/35(0,0925)
69 Skarb Państwa Polskie Koleje Państwowe S.A.  użytkowanie 218/36(0,0607) 218/36(0,0607)
70 Skarb Państwa Polskie Koleje Państwowe S.A.  użytkowanie 218/37(0,0532) 218/37(0,0532)
71 Skarb Państwa Polskie Koleje Państwowe S.A.  użytkowanie 218/38(0,0595) 218/38(0,0595)
72 Skarb Państwa Polskie Koleje Państwowe S.A.  użytkowanie 218/39(0,0350) 218/39(0,0350)
73 NN Polskie Koleje Państwowe S.A.  użytkowanie 218/43(0,0137) 218/43(0,0137)
74 Skarb Państwa Polskie Koleje Państwowe S.A.  użytkowanie 218/44(0,0013) 218/44(0,0013)
75 Skarb Państwa Polskie Koleje Państwowe S.A.  użytkowanie 218/62(13,6371) 218/62(13,6371) Teren zamknięty decyzją Nr 45 MI z dn. 17 grudnia 2009 roku
76 NN Polskie Koleje Państwowe S.A.  użytkowanie 218/41(0,2472) 218/41(0,2472)
77 Skarb Państwa Polskie Koleje Państwowe S.A. użytkowanie 218/9(1,7368) 218/9(1,7368)

Obręb Pruszków 12  powiat pruszkowski
78 Skarb Państwa Polskie Koleje Państwowe S.A.  użytkowanie 75/2(0,1850) 75/2(0,1850) Teren zamknięty decyzją Nr 45 MI z dn. 17 grudnia 2009 roku
79 Skarb Państwa Polskie Koleje Państwowe S.A.  użytkowanie 75/4(0,2918) 75/4(0,2918)
80 Skarb Państwa Polskie Koleje Państwowe S.A.  użytkowanie 75/5(0,2587) 75/5(0,2587)
81 Skarb Państwa Polskie Koleje Państwowe S.A.  użytkowanie 75/6(0,0859) 75/6(0,0859)
82 NN Polskie Koleje Państwowe S.A.  użytkowanie 75/10(0,1436) 75/10(0,1436)
83 Skarb Państwa Polskie Koleje Państwowe S.A.  użytkowanie 75/25(6,5716) 75/25(6,5716) Teren zamknięty decyzją Nr 45 MI z dn. 17 grudnia 2009 roku

Obręb Parzniew 17 Gmina Brwinów  powiat pruszkowski 
84 Skarb Państwa Polskie Koleje Państwowe S.A. użytkowanie wieczyste 18(20,8100) 18(20,8100) Teren zamknięty decyzją Nr 45 MI z dn. 17 grudnia 2009 roku

Obręb  Brwinów - Miasto 11  powiat pruszkowski
85 Skarb Państwa Polskie Koleje Państwowe S.A. użytkowanie wieczyste 63(3,3722) 63(3,3722) Teren zamknięty decyzją Nr 45 MI z dn. 17 grudnia 2009 roku

Obręb  Brwinów - Miasto 12  powiat pruszkowski
86 Skarb Państwa Polskie Koleje Państwowe S.A.  użytkowanie 1/1(6,2384) 1/1(6,2384) Teren zamknięty decyzją Nr 45 MI z dn. 17 grudnia 2009 roku

Obręb  Brwinów - Miasto 15  powiat pruszkowski
87 Skarb Państwa Polskie Koleje Państwowe S.A. użytkowanie wieczyste 1(3,7414) 1(3,7414) Teren zamknięty decyzją Nr 45 MI z dn. 17 grudnia 2009 roku
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Zakres inwestycji obejmuje na linii kolejowej nr 1 Warszawa Zachodnia - Katowice
• budowę i przebudowę układu torowego
• budowę urządzeń automatyki kolejowej z powiązaniem urządzeń zdalnego sterowania z Lokalnym Centrum Sterowania (LCS) w Grodzisku Mazowieckim
• budowę sieci telekomunikacyjnych 
• budowę i przebudowę obiektów zasilania sieci trakcyjnej
• budowę i przebudowę sieci trakcyjnej
• budowę i przebudowę linii potrzeb nietrakcyjnych średniego napięcia – 15kV
• budowę i przebudowę linii potrzeb nietrakcyjnych niskiego napięcia – do 1kV
• budowę nowych oraz przebudowę istniejących obiektów inżynieryjnych tj.:

• przepust w km 11,441
• wiadukt kolejowy w km 11,509
• przepust w km 11,620
• przepust w km 12,230
• przepust w km 12,640
• most kolejowy w km 15,350
• przepust w km 16,633
• przepust w km 17,767
• przepust w km 19,989
• przepust w km 20,535 z wykonaniem suchych półek dla przejścia małych zwierząt
• wiadukt kolejowy w km 22,180 
• przepust w km 22,274 z wykonaniem suchych półek dla przejścia małych zwierząt
• przepust w km 23,290 z wykonaniem suchych półek dla przejścia małych zwierząt

• budowę i przebudowę obiektów kubaturowych tj.:
• budowa budynku srk na Stacji Pruszków
• budowę strażnicy przejazdowej w km 18,500 wraz z infrastruktura towarzyszącą 

• przebudowę peronów na stacji Pruszków do wysokości 0,76 m oraz w zakresie odwodnienia i zapewnienia dostępu osobom o ograniczonej zdolności ruchowej oraz wyposażenie peronów w ławki i tablice informacyjne
• przejścia dla pieszych tj:

• remont tunelu przejścia podziemnego dla pieszych na przystanku Piastów w km 12,480 
• przebudowę i rozbudowę tunelu przejścia podziemnego dla pieszych w km 15,841 wraz z włączeniem do układu komunikacyjnego ul. Waryńskiego w Pruszkowie i zapewnieniem dostępu dla osób o ograniczonej zdolności ruchowej 

• budowę tymczasowego przejazdu kolejowego kategorii „A” w km 18,500 do czasu wybudowania zachodniej obwodnicy Pruszkowa 
• budowę i przebudowę urządzeń diagnostyki stanów awaryjnych taboru (dsat), oraz włączenia urządzeń dsat do systemu SI-DSAT, na odcinku Warszawa Zachodnia – Miedniewice 
• budowę obiektów służących ochronie środowiska tj:

• osadników przy wprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do rzek,
• ekranów akustycznych,
• mat antywibracyjnych.

• Ponadto w ramach inwestycji przewiduje się rozbiórkę obiektów nieprzewidzianych do dalszego użytkowania:
• istniejącej nastawni dysponującej na posterunku odgałęźnym Józefinów
• obu istniejących nastawni wykonawczej i dysponującej na stacji Pruszków
• istniejącego budynku strażnicy przejazdowej w km 17,313 
• przejazdu kolejowego kategorii „A” w km 17,313
• kładki dla pieszych w km 15,750
• przejazdu kolejowego kategorii „F” w km 19,539.

Akta sprawy, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), który mówi że „organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom 
czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań”, znajdują się do wglądu w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój 601, gdzie można zgłaszać uwagi i wnioski w terminie 7 dni od daty zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie. 
Zawiadomienie zgodnie z art. 49 ustawy a dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia obwieszczenia w niniejszej sprawie. Ponadto z zakresem 
inwestycji i koncepcją realizacji przedsięwzięcia, zgodną z wnioskiem o ustalenie lokalizacji linii kolejowej dla przedmiotowej inwestycji, można się zapoznać, we właściwych ze względu na lokalizację inwestycji, urzędach gmin (Urząd 
Miasta Pruszkowa, Urząd Miasta Piastowa i Urząd Gminy Brwinów), które dysponują materiałami przekazanymi przez inwestora, w związku z wystąpieniami o uzyskanie opinii w trybie art. 9o ustawy z dnia 28 marca 2003 o transporcie 
kolejowym.    
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Zarząd Powiatu Pruszkowskiego 
uprzejmie informuje, 

że na tablicy ogłoszeń oraz stronie 
internetowej urzędu został umieszczony 
wykaz nieruchomości przeznaczonych 

do wynajęcia

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej
 
Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szcze- 
gólnych zasadach przygotowania i realizacji w zakresie dróg pub- 
licznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194  z późn.zm.)zawiada-
miam, że dnia 02. 03. 2011 r. została wydana decyzja Nr 01/2011 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej budowy 
ulicy Powstańców w Pruszkowie etap 2 na odcinku od Al. Wojska 
Polskiego do ul. B. Prusa wraz z przebudową infrastruktury tech- 
nicznej.
 
Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z w/w de- 
cyzją 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

tel. 795 569 659

PEŁNY ZAKRES
USŁUG

• Wulkanizacja
• Elektryka

• Diagnostyka komputerowa
• Mechanika

Pruszków,
Aleje Jerozolimskie 451

(NA TYŁACH INTERCARS)

AUTO
SERWIS drzwidrzwi

raty

oknaokna
aluminium, drewno, 
PCV, rolety, moskitiery

Pruszków, ul. Kościuszki 8 paw.3, tel. (0-22) 425 58 82, 514 383 333

wewnętrzne, zewnętrzne, 
antywłamaniowe
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