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Czy wiecie Państwo, że od pięciu
wieków istnieje teoria, że letnie
upały są wynikiem zbliżania się
Psiej Gwiazdy do Słońca? Owe
zbliżenie planet występuje co
roku, między 22 czerwca a 23
sierpnia, gdy Słońce znajduje się
w gwiazdozbiorze Psa inaczej
Kanikuły albo Syriusza. Znawcy
tematu twierdzą, że okres ten
jest szczególnie niebezpieczny
dla zdrowia, a już szczególnie
psychicznego. W tym czasie
większość z nas podatna jest na
ataki szaleństwa i pomieszanie
zmysłów. Sądząc z rekordowych temperatur oraz wydarzeń
w życiu politycznym w bieżącym
roku Kanikuła musiała zawędrować w okolice Słońca wyjątkowo
blisko.
Przykrą konsekwencją tego
astronomiczno-astrologicznego
zjawiska jest również osobliwa
przypadłość, na którą cierpią
przedstawiciele mojej profesji,
dziennikarze, redaktorzy, wydawcy. Jest nią odnotowywane
powszechnie o tej porze roku
zjawisko impotencji twórczej,
spowodowane nastaniem sezonu ogórkowego. W takich
przypadkach nie pomogą żadne

FOTOKONKURS

półśrodki w rodzaju publikacji
materiałów o podpisaniu koalicji
PO z PiS w radzie powiatu, pojawieniu się barrakudy w stawie
Potulickiego, czy nowym pomyśle na budowę centrum rozrywki
z multipleksem w Pruszkowie.
Nie dość, że i tak nikt w to nie
uwierzy, to jeszcze narażamy na
szwank nie tylko swoją własną
wiarygodność, ale, co gorsza,
wystawiamy na próbę cierpliwość naszych czytelników. Jedynym skutecznym antidotum
na tą chorobę jest udanie się na
krótszy lub dłuższy wypoczynek, co właśnie postanowiliśmy
uczynić.
Kolejny numer naszej gazety
WPR ukaże się z końcem kanikuły tj. 20 sierpnia br. W czasie
przerwy wakacyjnej działać będzie portal WPR24.pl, w którym
znajdziecie Państwo codziennie aktualizowane wiadomości
i informacje o wydarzeniach
dotyczących naszego regionu.
Serdecznie namawiam do korzystania z portalu bez względu
na to, gdzie Państwo będziecie.
Zachęcam również gorąco do
zamieszczania na naszym portalu komentarzy i zdjęć z miejsc,
w których będziecie przebywać.
W imieniu zespołu redakcyjnego oraz własnym życzę
wszystkim czytelnikom beztroskich, słonecznych i udanych
wakacji i urlopów, by wypoczęci,
zregenerowani i pełni energii
mogli Państwo powrócić do
swoich zajęć i lektury naszej
gazety. A od najbliższego
numeru zapowiadam nowe
niespodzianki.
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Jak dobrze znasz swój region? Wytypuj miejsce, w którym została zrobiona fotograﬁa i wygraj
nagrodę. Na pierwszą osobę, która prześle odpowiedź na e-mail: kontakt@wpr24.pl z poprawną
odpowiedzią czeka w tym tygodniu:
PARTNER
KONKURSU
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ZAPROSZENIE DO RESTARUACJI TGI FRIDAY’S
W CENTRUM HANDLOWYM JANKI O WARTOŚCI 100 PLN
Zwycięzcą konkursu z poprzedniego wydania jest Pan Rafał Ciesielski

FORUM CZYTELNIKÓW

komentuj na www.wpr24.pl

Komentarze internautów do
artykułu zamieszczonego na
wpr24.pl: Mają dosyć nieustającego hałasu przez całą dobę.

w mieszkaniu okien dzwiękoszczelnych co tylko częściowo
rozwiązało problem. Wątpię że
jest jakaś szansa na obwodnicę...

@ C: Protest popieram, choć

@ emit: Ciekawe jak wyobrażacie sobie ekrany dźwiękochłonne pomiędzy blokiem
a jezdnią... chcecie muru
wysokości 3 pięter?! Jedyne
wyjście to odsunąć stamtąd
ruch tranzytowy.

mnie to bezpośrednio nie
dotyczy. Rozwiązaniem jednak powinna być obwodnica
całego miasta. Fotoradary nic
nie dadzą i są zbędne. Ekrany
to tylko czasowe rozwiązanie, dobre i to...

@ nemesis: Tak się składa że
mieszkam bezpośrednio przy
Wojska Polskiego. Hałas sprawił
że konieczny był montaż

Proszę nie popadać w skrajności.
Nic nie zapowiada że ruch tranzytowy wyniesie się z Pruszkowa, wiec może chociaż ekrany
pomogą zmniejszyć hałas.

mamy mieć pod oknami kolejny zagajnik w którym będą się
wieczorem odlewali okoliczni
trunkujący. Czy droga przy
MLP to już mini obwodnica?

@ Paw: Sam mieszkam przy

@ z miasta: Chyba wam rze-

@ j: Jak przystąpić do protestu? Podajcie jakiś kontakt.

WP (obok Czołgu) i nie widzę
powodu aby stawiać ekrany,
bo przede wszystkim odczują
hałas ludzie mieszkający
wyżej bo ekrany będą odpijać
hałas, lepiej posadzić krzewy.
Trzeba wywalić w miasta tiry
i po problemie.

@ eter: Pokaż mi miejsce gdzie

@ fix: Paw, chcesz żeby po-

ekrany mają wysokość 3 pięter?

sadzili krzewy? Po jaki grzyb

czywiście wali. A jak braliście
mieszkania w tym miejscu to
było lepiej? Może za komuny
był nieco mniejszy ruch, ale
jak się traﬁł Kamaz to narobił
takiego hałasu i smrodu,
że dzisiejsze fury to przy
nich perfumeria. Zamieńcie
mieszkania na chałupy w okolicy Białegostoka, bedziecie
mieli spokój...

Liczba Wydania

Cytat Wydania
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«Nieprawdą jest że am-

kilometrów będzie miał pruszkowski
fragment autostrady, który połączy
miasto z obwodnicami Warszawy

fiteatr przestaje istnieć.
Powstanie tu scena z
fontanną w środku»
Andrzej Królikowski, wiceprezydent Pruszkowa
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GRODZISK MAZ., UL. 11 LISTOPADA 11A (DEPTAK)

Ruszyły dopłaty.
Teraz zapłacisz tylko
55% ceny zestawu i montażu

BIZUTERIA SREBRNA

Dystrybutor:

SUNTI TECHNOLOGIE SOLARNE
Milanówek, ul. Królewska 63
tel. 22 395 99 66, 508 411 959
ecogrzanie@gmail.com

Pruszków, ul. Powstańców 3a
tel. 022 758 74 27
Apteka czynna
pon-pt. 8-20, sobota 9-15
u nas: szeroki asortyment, wysoka jakość usług, zawsze niskie ceny

NOWA MARKA
W SALONACH
MOSCICCY
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PRUSZKÓW,
UL. KRASZEWSKIEGO 41

Vitrum z Luteiną
Witaminy dla Twojej rodziny. Preparat zawiera
wyjątkowo urozmaiconą gamę witamin
i składników mineralnych z dodatkiem
cennej luteiny.

Szok cenowy - 50% rabatu

39,90,- 19,90 ,-
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Dziury
w Brwinowie
będą załatane

Kąpiel tylko na własne ryzyko

BRWINÓW. Zdrowie i ży-

REGION Letni skwar daje się we znaki mieszkańcom nie tylko naszego regionu. U nas odczuwalny jest

cie kolarzy, którzy 1 sierpnia
przejadą przez Brwinów, nie
będzie zagrożone. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich
załata dziury na drodze pod
torami kolejowymi.
Prace w ramach bieżącego
utrzymania wykona rejon
drogowy z Grodziska. MZDW
podjęło taką decyzję, bo czas
nie pozwoli na przeprowadzenie gruntownej modernizacji
nawierzchni w tym miejscu.
Pierwszy przetarg na wykonanie remontu został unieważniony ze względu na brak ofert.
MZDW ogłosił drugi przetarg,
którego rozstrzygnięcie przewidział na 22 lipca. Nowy wykonawca nie zdażyłby nawet
wejść na teren robót przed
1 sierpnia. To właśnie tego dnia
pod brwinowskim wiaduktem przejadą kolarze podczas
1. etapu Tour de Pologne.
MM

Otwarcie skateparku
w Grodzisku Maz.
GRODZISK MAZ. Już od 24

lipca wszyscy miłośnicy deskorolek, rowerów wyczynowych
i rolek będą mogli korzystać
z nowego skateparku, który
powstaje przy ulicy Sportowej 29 na terenie ZGKiM.
Na placu zamontowano takie
konstrukcje jak: 23 metrowa
mini rampa z dwoma quaterami, beng z poręczą, spine, duża
wysoka piramida, duży funbox
do latania i funbox z murkiem
oraz dwie barierki zamocowane na płaskim asfalcie.
Impreza inauguracyjna rozpocznie się w sobotę o godzinie 12.00. Przewidziano m.in.
pokaz zawodników BMX, naukę jazdy dla najmłodszych
oraz liczne konkursy.
AS

szczególnie mocno, ponieważ poza milanowskim miejskim kąpieliskiem, mieszkańcy nie mają gdzie się
schłodzić. Narażając więc swoje życie i zdrowie korzystają z dzikich kąpielisk.

Andrzej S. Rodys
andrzej.rodys@gazetawpr.pl

Są już pierwsze oﬁary wody w powiecie pruszkowskim. Mężczyzna,
który 5 lipca utonął w zbiorniku
wodnym we wsi Moszna, kąpał się
w miejscu niedozwolonym. Inny,
który w pierwszy lipcowy weekend skoczył do wody tam, gdzie
kąpiel jest zabroniona, doznał urazu
kręgosłupa i jest sparaliżowany. Według danych policji, oﬁarami kąpieli
w niedozwolonych miejscach najczęściej padają dzieci i nietrzeźwi.
Jak informują powiatowe stacje
sanepidu w Pruszkowie i Grodzisku Mazowieckim, na terenie obu
powiatów nie ma poza basenami
żadnych kąpielisk. Oznacza to,
że we wszystkich zbiornikach
wodnych na terenie obu powiatów obowiązuje zakaz kąpieli.
Wchodząc tam do wody, łamiemy prawo. – Artykuł 55 kodeksu
wykroczeń wyraźnie mówi o tym,
że kto kąpie się w miejscach,
w których jest to zabronione,
podlega karze grzywny do 250
zł lub nagany – informuje aspirant
Dorota Nowak, rzecznik prasowy
pruszkowskiej policji.
Policja stara się pilnować, by na
brzegach wszystkich zbiorników
wodnych znajdowały się tabliczki informujące o zakazie kąpieli.
Czasem jest to trudne, gdy nie
wiadomo do kogo należy zbiornik
wodny. W większości przypadków
jednak takie tabliczki są. – Problem
w tym, że niektóre z nich tajemniczo znikają u progu sezonu letniego – mówi Dorota Nowak. – Jeśli
stwierdzimy brak oznakowania,
staramy się dotrzeć do właściciela
akwenu i zobowiązać go do ustawienia tabliczek.
– Jeszcze przed sezonem
kontrolujemy zbiorniki wodne,

Podczas upałów woda aż kusi by do niej wejść i schłodzić rozgrzane ciało. Pamiętajmy jednak, że korzystając z dzikich
kąpieli ryzykujemy nie tylko zdrowie, ale i życie. [Fot. MS]
sprawdzamy ich oznakowanie nie trudno o brawurę i nieszczęście.
i ogrodzenia – dodaje Katarzyna Pamiętajmy także o tym, że kąpiel
Zych, rzecznik prasowy Komen- może mieć fatalne skutki w przydy Powiatowej Policji w Grodzi- padku szoku termicznego (jeśli rozsku Mazowieckim.
grzani w upalnym
Gdy jednak
powietrzu wejdziemy nagle do
przyjdą upały, kto
żyw ciągnie nad
dużo chłodniejszej
wodę. I nie ko- miejskie, oﬁcjalne wody), lub nierozniecznie na miejkąpielisko działa ważnego skoku do
ski basen, ale nad
wody na główkę.
gliniankę, nad w naszym regionie Przed tym ostatnim przestrzega
staw, nad rzekę.
Bo bliżej i taniej. Policja ostrzega coroczna akcja Stowarzyszenia
jednak, że zabawa na takim dzikim Przyjaciół Integracji „Płytka wykąpielisku może się źle skończyć. obraźnia to kalectwo”.
Zwłaszcza, jeśli jest połączona ze
Każdego roku ok. 450 osób dospożywaniem alkoholu. Wówczas znaje urazu kręgosłupa w wyniku

Tylko 1

100 najlepszych ﬁrm Regionu pruszkowskiego
W Polsce rankingi najlepszych firm publikowane są w mediach od ćwierćwiecza. Przyzwyczailiśmy
się też do zestawień obejmujących wybrane działy gospodarki.
Po raz pierwszy powstaje za to Lista 100 najlepszych firm Regionu pruszkowskiego. Inicjatorem jej
opracowania jest Pruszkowski Klub Biznesu.
Pruszkowski Ranking 100 spotyka się z zainteresowaniem, gdyż takich regionalnych list na skalę
powiatu dotychczas nie tworzono..
Gdy otrzymacie pocztą elektroniczną lub tradycyjną kwestionariusz Rankingu 100 dotyczący
waszej firmy, wypełnijcie go i odeślijcie do organizatorów badania.
Jesienią dowiemy się dzięki temu, które pruszkowskie firmy miały największą wartość sprzedaży,
które największy dochód, które największy zysk, a które najwyższą rentowność.
Wyniki Rankingu 100 przedstawione zostaną podczas planowanej na październik uroczystej gali
Pruszkowskiego Klubu Biznesu połączonej z wręczeniem nagród dla najlepszych firm.

skoku do wody na główkę. Taki
uraz najczęściej oznacza kalectwo do końca życia. W Pruszkowie
straż miejska prowadzi spotkania z dziećmi przebywającymi na
półkoloniach w mieście, podczas
których uczy, jak zachowywać się
nad wodą. Przed skutkami kąpieli w niedozwolonych miejscach
ostrzegają także policjanci na
swoich stronach internetowych.
Policjanci, jak i strażnicy miejscy starają się interweniować zawsze, gdy widzą osoby kąpiące
się w niedozwolonych miejscach.
– Sprawdzamy wszelkie zgłoszenia, które do nas traﬁają, szczególnie, jeśli chodzi o nieletnich

– mówi Włodzimierz Majchrzak,
komendant pruszkowskiej straży
miejskiej. Ponadto strażnicy i policjanci podczas codziennych patroli kontrolują miejsca, o których
wiadomo, że mogą być dzikimi
kąpieliskami. Funkcjonariusze zazwyczaj pouczają o zakazie kąpieli
i udzielają nagany. – Jeśli kąpiący
się spożywają alkohol, to są karani
mandatem – dodaje Zych.
Dzikie kąpieliska są patrolowane.
Ale funkcjonariusze nie są na nich
ciągle. Pamiętajmy o tym podejmując decyzję o wejściu do wody. Może
się zdarzyć tak, że naszego wejścia
do wody nikt nie zauważy, a w krytycznej chwili pomoc nie nadejdzie.
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Ruszyła budowa autostrady

Aleja Armii Krajowej
już w przebudowie

PRUSZKÓW. Budowa autostrady A2, odcinka E - Stryków-Konotopa właśnie się rozpoczęła. Pierwszą

PRUSZKÓW. Jedna z głównych
ulic Pruszkowa, al. Armii Krajowej
zyska nową nawierzchnię. Przebudowane będą także chodniki
i ścieżki rowerowe.

łopatę na placu budowy przy pruszkowskiej oczyszczalni ścieków wbili 14 lipca przedstawicie lokalnych
samorządów, wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski i wiceminister infrastruktury Radosław Stępień.

Prace budowlane ruszyły pod koniec ubiegłego tygodnia. – Inwestycja obejmie położenie nowej
nawierzchni na jezdni, a także
wykonanie azyli z przejściami
dla pieszych i wysepki dzielące na
jezdni. Przebudowane będą również zatoki autobusowe, chodniki
i ścieżki rowerowe – zapewniaSławomir Walendowski, zastępca
naczelnika Wydziału Inwestycji
i Drogownictwa w starostwie
powiatowym.

Andrzej S. Rodys
andrzej.rodys@gazetawpr.pl

Odcinek E to siedmiokilometrowy fragment drogi, który połączy
Pruszków z obwodnicami Warszawy S8 (w kierunku węzła Prymasa
Tysiąclecia) i S2 (w kierunku lotniska Okęcie). Znajdą się na nim
dwa węzły: Pruszków i Konotopa.
Każda z jezdni autostrady będzie
miała po cztery pasy ruchu. Autostrada A2 połączy Warszawę
z zachodnią granicą państwa i tym
samym z europejskim systemem
autostrad i dróg szybkiego ruchu.
– Najbardziej cieszę się z faktu,
że ta budowa nareszcie się zaczyna – mówił podczas uroczystości prezydent Pruszkowa Jan
Starzyński. – Oddanie do użytku
tego odcinka spowoduje, że warunki ruchu drogowego w mieście
poprawią się – dodał.
Jak poinformowała Elżbieta
Brenda, szefowa oddziału warszawskiego Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad, odcinek E autostrady A2 zostanie
oddany do użytku w maju 2012 r.
Dariusz Blocher, prezes spółki
Budimex, która buduje odcinek,
zadeklarował, że jego ﬁrma zrobi wszystko, by prace zakończyć
w terminie. – Ważne jest jednak, by
wykonawcy pozostałych odcinków
również zakończyli prace na czas,
bo tylko wtedy cała droga będzie
przejezdna – mówi.
Aby budowa odcinka E mogła się rozpocząć, trzeba było

Prace dotyczą odcinka od
ul. Prusa do Lipowej. W zwiąku
z tym, kierowcy muszą liczyć się
z utrudnieniami na wysokości
Osiedla Przy Pałacu. Wyłączony
z ruchu jest pas jezdni w kierunku Pęcic.
– Przebudowa Armii Krajowej ma na celu zwiększenie
komfortu jazdy, oraz zapewnić
większe bezpieczeństwo pieszym i rowerzystom. Umieszczone elementy spowolnienia
ruchu będą zmuszać kierowców do ograniczania prędkości
– dodaje Walendowski.
Inwestycja pochłonie blisko
1,5 mln zł.
MM

Parking wciąż będzie zalewany?
OTRĘBUSY. Nie zanosi się
na żadną poprawę sytuacji na
parkingu przy stacji WKD w Otrębusach. Warszawska Kolej Dojazdowa, która jest właścicielem
terenu nie planuje remontu.

Symboliczne pierwsze wbicie łopaty przy budowie pruszkowskiego odcinka autostrady
odbyło się w blasku ﬂeszy i towarzystwie kamer telewizyjnych. [Fot. GDDKiA]
przebudować pruszkowską
oczyszczalnię ścieków. – Te prace
zostały już wykonane. Kolektory,
które znajdowały się w miejscu,
gdzie będzie przebiegać autostrada, zostały przeniesione – powiedział nam prezydent Starzyński.
Od 15 sierpnia na budowie autostrady ruszyły prace
przygotowawcze i budowa
dróg technologicznych. Teren

sprawdzili także saperzy. Jednocześnie ruszy budowa wodociągu
w ul. Domaniewskiej i pierwsze
prace przy budowie przepompowni w oczyszczalni. – Pozwolenie na budowę odcinka
E wydam na przełomie sierpnia
i września – poinformował wojewoda Kozłowski. – Wówczas
budowa, która dziś się zaczyna,
będzie mogła ruszyć pełną parą.

Prezydent Starzyński jest
zdania, że budowa nie spowoduje utrudnień w ruchu
w Pruszkowie. – Drogi dojazdowe do budowy będą znajdować się po północnej stronie
torów kolejowych, więc większa część miasta, w tym centrum, nie odczuje uciążliwości
budowy – powiedział prezydent Pruszkowa.

– Nie mamy zaplanowanych
prac w tym miejscu, ale mamy
na uwadze ten parking – powiedział Krzysztof Kulesza, rzecznik prasowy WKD. – To nie jest
skomplikowana sprawa, więc
jeśli dział techniczny podejmie

odpowiednią decyzję, to prace
mogą być przeprowadzone w ciągu miesiąca – dodał.
Wszystko wskazuje na to, że
sytuacja na parkingu w Otrębusach nieprędko się zmieni. Po
każdych opadach jest on zalewany. W okresie letnich upałów
jest dobra okazja, aby problem
rozwiązać. Niestety WKD na razie
nie zamierza nic zrobić.
Wspomniany parking funkcjonuje od końca 2008 roku.
MM

Remont ulic Ireny i Podhalańskiej
REGION. Część ulicy Ireny została kilka dni temu zamknięta dla ruchu. Związane jest to
z trwającą właśnie modernizacją
ulic na granicy Pruszkowa i gminy Michałowice.

Ruch ograniczono na odcinku
od ul. Ryszarda do Grażyny.
Nie dotyczy ono mieszkańców
ul. Ireny, służb komunalnych
i ratowniczych. Remont ma się
zakończyć 8 sierpnia.
MM

GAZETA WPR (83) Piątek, 23 lipca 2010, www.wpr24.pl

Tesco w końcu na
planach Piastowa
PIASTÓW. Nowa wersja miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego
umiejscawia supermarket na mapach.
Historia walki okolicznych
mieszkańców z supermarketem
jest starsza niż on sam.
Pomysł powstania sklepu
mieszkańcy oprotestowali już
na etapie jego projektowania,
potem jego budowę, a przez
ostatnie lata także jego uciążliwe dla sąsiedztwa istnienie.
I choć sądy przyznały im w końcu rację – supermarketu tam być
nie powinno – to w tej chwili
nikt go już nie rozbierze. Do tej
pory jednak sklepu nie było na
mapach urbanistycznych miasta. Chociaż do autorstwa zgody
na jego lokalizację w tym miejscu nikt się dziś nie przyznaje,
to nowe plany zagospodarowania nie mogą potwierdzać ﬁkcji.
W nowo powstającym planie,
chcąc nie chcąc, Tesco trzeba
było wrysować.
Nowa wersja planu weszła właśnie w końcową fazę
żmudnych konsultacji społecznych
z mieszkańcami. Zgodnie
z obowiązującąprocedurą
15 lipca
odbyła się
druga
debata
publiczna, podczas której
mieszkańcy
mieli możliwość
bezpośredniego składania uwag i zadawania pytań.
– W pierwszej fazie postępowania wpłynęło do nas aż
111 wniosków – tłumaczy Ryszard Wojciul, wiceburmistrz
Piastowa. – Całkowicie uznaliśmy zasadność 40 z nich,
a z 13 kolejnymi zgodziliśmy
się częściowo. Pozostałe z różnych względów, najczęściej
dlatego, że wychodziły poza
zakres tego opracowania, zostały oddalone – dodaje. Przy
tej ilości zmian wprowadzonych
na ich podstawie do pierwotnej
wersji planu była konieczność
przeprowadzenia powtórnej
debaty publicznej.
Temperatura wypowiedzi
mieszkańców podczas spotkania nie świadczyła jednak
o ich usatysfakcjonowaniu
zmianami. Choć dominowało
realne poczucie nieodwracalności istnienia supermarketu, to
największe zastrzeżenia budził
nadal fakt zbyt małej restrykcyjności planu wobec uciążliwości
sklepu dla otoczenia.
– Ja w swoim ogrodzie mam
hałas na poziomie 90 decybeli,
w sytuacji gdy dopuszczalne
normy mówią o 50-60 – argumentowała Mirosława Pawlak

z ulicy Akacjowej. Jej posesja
jest jedną z tych, które bezpośrednio przylegają do zaplecza
supermarketu. – Zainstalowany
ekran dźwiękochłonny obniża
hałas zaledwie o 4 decybele i to
tylko teoretycznie, bo dźwięki
odbijają się od ściany marketu
co potęguje ich siłę! W nocy nie
możemy spać, bo wtedy właśnie
pracują tam zgniatarki odpadów, a nad ranem silniki TIR-ów,
które przyjeżdżają z dostawami
– dodaje Pawlak. Jej zdaniem,
najlepszym rozwiązaniem byłby wymóg zadaszenia terenu
zaplecza. Mimo próśb mieszkańców takiego rozwiązania nie
zapisano w omawianym planie.
Na hałas powodowany
nocnymi dostawami do supermarketu narzekają też mieszkańcy ulicy Harcerskiej, która
na sporym odcinku stała się
wyłączoną z ruchu, odgrodzoną płotem i ekranami drogą
wewnętrzną dla dostawców sklepu.
Rada Miejska
Piastowa
wydzierż aw i ł a
supermarketowi
część
ulicy na
30 lat.
– Oddajcie nam ulicę Harcerską!
– odzywały się
podniesione głosy z sali.
Podkreślano też, że poprawiona wersja planu nie egzekwuje
od Tesco wymogu 30 proc. powierzchni zielonej na zajmowanym terenie. Choć odrzucono
wniosek ﬁrmy o pozwolenie na
wybudowanie taniej stacji benzynowej na parkingu, w miejscu
przeznaczonym na zieleń, to
obiecany wcześniej ochronny
pas drzew i krzewów nadal
nie powstał.
– Gdzie jest wymagany przepisami raport oddziaływania takiej inwestycji na środowisko?
– pytała Teresa Głuchowska
z ul. Harcerskiej – Skoro przyjmując ten plan, my mieszkańcy
mamy się zgodzić na zalegalizowanie supermarketu, to dlaczego
jest on tak korzystny dla właściciela sklepu, a tak niekorzystny
dla nas? Dlaczego wciąż mamy
poczucie, że władzom miejskim,
które kiedyś wbrew ówczesnym
planom zezwoliły na jego wybudowanie, nadal najmniej zależy na własnych mieszkańcach,
a przecież i wyborcach – pytała.
Legalizacja Tesco na planach
Piastowa odbędzie się prawdopodobnie podczas wrześniowej
sesji Rady Miasta.
Olgierd Lewan
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RASZYN. Władze zafundowały mieszkańcom nową posadzkę, ławeczki i zieleń w donicach.

Fontanna stała się atrakcją rynku
Rynek w Raszynie od kilku dni
wygląda zupełnie inaczej niż do
tej pory. Położono nowe płyty
chodnikowe, ustawiono ławki,
donice z kwiatami, a na środku
stanęła nowoczesna fontanna.
Już od początku sierpnia będzie
się tu odbywał przegląd filmów
w plenerze.
Fontanna została główną bohaterką placu przy ul. Szkolnej.
Zachwyca nie tylko oryginalnym
kształtem, ale i swoimi możliwościami. Woda tryskająca z 12 dysz
co kilkanaście sekund zmienia natężenie i wysokość strumienia. Od
malutkich, po blisko 2 metrowe
wodne wachlarze. Wieczorami estetyczne walory fontanny
podkreśla jej iluminacja świetlna.
Dlatego nie ma się czemu dziwić,
że dzieci ochoczo się w niej schładzają. Klimatowi relaksu sprzyja
nowa nawierzchnia raszyńskiego rynku, z wygodnymi ławkami.
To idealne miejsce by przyjść na
spacer z dzieckiem, spotkać się
z sąsiadem na pogawędkę. A już
od sierpnia wieczorami na rynku
odbywać się będą pokazy ﬁlmowe. Na ustawionym telebimie
prezentowane będą obrazy romantyczno- historyczne. Inwestycja
kosztowała blisko 2 mln zł.

Fontanna stała się podczas upałów wybawieniem dla dzieci,
które chętnie się w niej chłodzą. [Fot. KAM]
Wójt gminy, Janusz Rajkowski
nie kryje radości, że mimo wielu trudności udało się stworzyć
miejsce, którego nie powstydziłoby się żadne z europejskich
miast. Plany zagospodarowania
i zaaranżowania rynku sięgają 10

lat wstecz. Wówczas już aktualny
włodarz gminy marzył o stworzeniu dla mieszkańców miejsca
spotkań, integracji, rozrywki
oraz wypoczynku.
– Tak to było moje marzenie i cieszę się, że się spełniło.

Wcześniej w gminie nie było takiego miejsca. Serce mi rośnie, gdy
z okna urzędu gminy widzę dzieci
bawiące się przy fontannie, ludzi
siedzących na ławkach. Kiedyś
było to klepisko, teraz to miejsce
tętni życiem, także wieczorami.
Młodzież ma gdzie się spotkać,
umówić na romantyczną randkę
czy po prostu porozmawiać przy
kawie – mówi wójt Rajkowski.
Nie kryje, że zdaje sobie sprawę, iż urząd gminy znajdujący się
naprzeciwko niedawno oddanego
rynku wizerunkowo mocno odstaje. – To stary budynek o charakterystycznej architekturze z czasów
kiedy powstawał. Tego nie zmienię,
ale mam parę pomysłów, by stał się
bardziej przyjazny. Nie kontrastował z okoliczną nową zabudową.
Z jego jednej strony dobudowany
dom kultury. Z przeciwległej zaś
wielopoziomowy parking. Całość
utworzyłaby literę U, domykającą
przestrzeń rynku – dopowiada
wójt Rajkowski.
Wszystko wskazuje na to, że i to
marzenie włodarza gminy spełni się. Prace dobudowujące dwa
nowe skrzydła mogły by ruszyć
przy okazji termomodernizacji
dachu urzędu. Środki pochodziłyby z funduszy unijnych.
Kamilla Gębska

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
W związku z wnioskiem Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanego przez pełnomocnika – Panią Elżbietę Brenda - Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie z dnia 22.06.2010r. uzupełnionego 08.07.2010r. w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę budowa autostrady A2 na odcinku od granicy
województwa łódzkiego/mazowieckiego w km 411+465,80 do węzła Konotopa (z węzłem) w km 456+239,67 – odcinek C2 km 425+653,00 – 431+500,00 złożonym na podstawie art. 24
ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr 80 poz. 721 z późn. zm.) w związku art. 6 ust. 2
ustawy z dnia 25 lipca 2008r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia
26 sierpnia 2008r. Nr 154, poz. 958)
informuje się:
Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr 80 poz. 721 z późn. zm.)
w związku art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 25 lipca 2008r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz zmianie niektórych
innych ustaw (Dz.U. z dnia 26 sierpnia 2008r. Nr 154, poz. 958) zawiadamia się, że w dniu 08.07.2010r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla
inwestycji – budowa autostrady A2 na odcinku od granicy województwa łódzkiego/mazowieckiego w km 411+465,80 do węzła Konotopa (z węzłem) w km 456+239,67 – odcinek C2
km 425+653,00 – 431+500,00
Numery działek usytuowania inwestycji:
−
1237 (powstała z połączenia działek nr 193/3, 195/3, 197/4, 197/5, 198/4, 209/1, 210/3, 212/1, 212/3, 213/3, 233, 234/3, 235/4, 235/3, 235/5, 235/6, 236/4, 236/5, 236/6, 236/7, 236/8,
236/9, 237/3, 237/4, 237/5, 237/6, 238/3, 238/4, 238/5, 239/1, 239/2, 240, 242, 243/1, 243/3, 243/4, 244, 245/1, 245/2, 245/4, 245/5, 246/1, 246/2, 246/4, 246/5, 247, 248/3, 248/4, 248/5,
248/6, 249/3, 249/4, 249/5, 249/6, 249/7, 250/3, 250/4, 250/5, 250/9, 250/10, 250/11, 250/12, 250/14, 373, 374, 375/3, 381/1, 382, 383, 389, 395, 393, 394/2, 396/1, 396/2, 397, 398/1,
398/2, 399/1, 399/2, 400/1, 402/1, 402/3, 402/4, 403/4, 404/1, 406/1, 409/1, 410/1, 410/2, 411/4, 412/1, 412/3, 413/3, 414/4, 415/1, 423/4, 424, 425/5, 426/5, 426/6, 426/7, 426/8, 426/9,
426/10, 428/1, 428/3, 428/9, 428/10, 430/3, 430/5, 430/6, 430/11, 431, 432/1, 432/2, 432/8, 432/12, 432/13, 433/4, 433/7, 433/8, 437, 438/1, 439/1, 441/1, 486/1, 486/3, 505, 506, 507,
508, 509/1, 509/4, 509/5, 509/7, 510/1, 510/3, 510/5, 510/6, 510/7, 510/8, 511/1, 511/2, 511/4, 511/5, 512/2, 512/3, 512/4, 513/1, 513/3, 514/1, 516/4, 518/1), 1236 (powstała z połączenia
działek nr 310/3, 311/3, 312/3, 313, 314, 315/1, 317/1, 320/1, 326/5, 327/4, 328/1, 329/4, 330/4, 331/4, 332/4, 333, 334, 335, 337/3, 338/3, 339/3), 1238 (powstała z połączenia działek
nr 527/4, 528/4, 530/5, 531/1, 532/1, 532/6, 532/7, 532/8, 533/1, 533/2, 533/3, 533/6, 533/8, 534/1, 535/1, 536/1), 1239 (powstała za połączenia działek nr 638/1, 638/3, 638/5, 638/6,
638/8, 638/9, 638/10, 640/1, 641/1,1229/1), 1240 (powstała z połączenia działek nr 645/1, 740/1, 741/1), 316/1, 440/1, 504/1, 354/1, 354/2, 354/8, 354/4, 394/1, 435/3, 517/4, 523/1,
523/5, 523/4, 649/6 w obrębie ewidencyjnym Holendry Baranowskie, w jednostce ewidencyjnej Baranów,
−
725 (powstała z połączenia działek nr 328/2, 329/1, 330/2, 331/1, 332/2, 334/1, 334/2, 335/4, 336/4, 336/6, 339/4, 339/5, 340/4), 726 (powstała z połączenia działek nr 364/7, 364/8,
364/9, 365/3, 365/5, 368/5, 368/7, 368/8, 369/1, 369/4, 369/5, 370/1, 370/4, 370/5, 371/1, 371/4, 371/5, 372/1, 372/4, 372/5, 374/1, 374/4, 374/5, 375/1, 375/4, 375/5, 377/1, 377/6, 377/7,
379/2, 379/4, 379/5, 389/4, 389/5, 389/6), 727 (powstała z połączenia działek nr 381/1, 381/3, 381/5, 381/6, 382/1, 382/2, 382/4, 382/5, 384/1, 384/2, 384/3, 384/4, 385/1, 385/2,
387/1, 387/2, 387/3), 728 (powstała z połączenia działek nr 402/3, 402/5, 403/1, 403/4, 403/5, 404/1, 404/3),729 (powstała z połączenia działek nr 443/1, 443/4), 730 (powstała
z połączenia działek nr 441/2, 444/1, 444/4, 446/1, 446/3, 447/1, 447/2), 731 (powstała z połączenia działek nr 503/1, 503/3, 503/5, 504/1, 504/3), 732 (powstała z połączenia
działek nr 699/2, 701/9), 380/6, 380/7, 392/1, 324/2, 326/2, 340/5, 358/3, 363/2, 363/4, 388/1, 388/5, 388/4, 440/4, 440/7, 442/1, 502/1, 502/3, 701/7, 701/8, 327/1, 363/1, w obrębie
ewidencyjnym Baranów, w jednostce ewidencyjnej Baranów,
−
441 (powstała z połączenia działek nr 90/2, 90/5, 91/10, 91/12, 91/13, 91/9), 442 (powstała z połączenia działek nr 90/1, 90/4, 91/11), 443 (powstała z połączenia działek nr 63/3,
77/3, 78, 80/3, 81, 82/3, 83/1, 83/3, 85/3, 85/6, 85/7, 103/77, 103/122, 121/1, 121/5, 122, 123/3, 124/3, 131/3, 132, 133, 134/3, 135, 136), 444 (powstała z połączenia działek nr 24,
25, 26, 27, 39/1, 39/2, 40/1, 40/3, 40/4, 41/1, 255/4, 265/3, 266/1, 266/3, 266/4, 267/3, 269/1, 440/1, 440/6, 440/8, 440/9), 445 (powstała z połączenia działek nr 271/3, 272/1, 272/2,
272/3, 272/4, 272/5, 273/1, 273/4), 72/1, 76/1, 79/3, 103/4, 103/6, 129/3, 268/1, 268/2, 270/4, 41/5, 42/1, 440/7, 59/4, 84/3, 89/1 w obrębie ewidencyjnym Kopiska, w jednostce
ewidencyjnej Baranów,
−
10/1, 16/1, 18, 19/1, 20, 21/1, 21/2, 29/1, 30/1, 9/1 w obrębie ewidencyjnym Grabnik, w jednostce ewidencyjnej Jaktorów
Numery działek przeznaczone pod przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej:
193/4, 195/4, 197/6, 198/5, 208, 217, 220, 221, 224, 225, 230, 231, 250/6, 308, 309, 326/6, 327/5, 328/2, 329/5, 330/5, 331/5, 332/5, 339/4, 376, 377, 387, 412/4, 414/5, 415/2, 420, 423/5,
428/8, 438/2, 439/2, 440/2, 441/2, 446, 532/10, 638/12 - w obrębie ewidencyjnym Holendry Baranowskie, w jednostce ewidencyjnej Baranów,
382/6, 443/5, 501/1, 503/6, 701/10, 701/11 - w obrębie ewidencyjnym Baranów, w jednostce ewidencyjnej Baranów,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 265/4, 273/2, 28, 59/1, 59/130, 59/137, 59/74, 63/4, 90/6, 91/14, 273/2 - w obrębie ewidencyjnym Kopiska, w jednostce ewidencyjnej Baranów,
19/2, 21/3, 30/2 - w obrębie ewidencyjnym Grabnik, w jednostce ewidencyjnej Jaktorów,

Stronami postępowania w sprawie są – inwestor, właściciele, użytkownicy wieczyści, lub zarządcy nieruchomości położonych na działkach usytuowania inwestycji i
nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania inwestycji.
Strony postępowania mogą się zapoznać z aktami sprawy i składać ewentualne uwagi i wnioski w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Pl. Bankowy 3/5
w Warszawie, Wydział Infrastruktury i Środowiska pokój nr 607,od pn. – pt, do dnia wydania orzeczenia w przedmiotowej sprawie.
Jednocześnie informuję, że działając na podstawie przepisów art. 88 ust 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) w dniu 14.07.2010r. Wojewoda Mazowiecki
wydał postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla niniejszego przedsięwzięcia do czasu zakończenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, którą przeprowadzał będzie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie.
WIŚ.II.MP2.7111-D/287/10
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Amfiteatru już nie będzie
PRUSZKÓW. To tutaj w sezonie letnim odbywały się najciekawsze koncerty i imprezy plenerowe.
Tutaj występowały największe gwiazdy i debiutowały młode, lokalne talenty. Wraz z końcem remontu
popularnego „Pałacyku” przestaje istnieć amﬁteatr w dotychczasowej formie.
Karolina Gontarczyk
karolina.gontarczyk@gazetawpr.pl

Spółdzielnia chce wcisnąć blok
pomiędzy dwa już istniejące
PRUSZKÓW. Pruszkowska
Spółdzielnia Mieszkaniowa ma
w planach wybudowanie bloku
w bardzo bliskiej odległości już
istniejących budynków. Mieszkańcy szykują się na walkę
z buldożerami.
Między blokami przy ul. Dobrej
6 i 10, zaraz po wakacjach ma się
rozpocząć budowa nowego bloku.
Nie byłoby w tym nic dziwnego,
gdyby nie to, że spółdzielnia chce go
wcisnąć pomiędzy dwa już istniejące budynki. Lokatorzy są oburzeni
pomysłem spółdzielni i zapowiadają protesty. W tej sprawie wysłali
już pisma do wielu instytucji, m.in.
do urzędu miasta, starostwa powiatowego, wojewody i inspektora
nadzoru budowlanego.
- Zawiesiliśmy już dwa transparenty. Jesteśmy gotowi nawet

położyć się przed buldożerami mówią mieszkańcy.
Pracownicy spółdzielni odpierają
zarzuty. - Mieszkańcy protestują,
ale nie mają racji. Mamy ostateczne
pozwolenie na budowę i wszelkie
dokumenty poprzedzające tę procedurę - mówi Mieczysław Kaniewski, zastępca prezesa zarządu ds.
technicznych. - Musimy pogodzić
interesy dwóch grup - członków
spółdzielni mających mieszkania
i tych oczekujących - broni się.
Na ul. Dobrej powstanie czterokondygnacyjny blok z 24 mieszkaniami z podziemnym parkingiem.
- Będzie on krótszy od równoległych bloków - opisuje Kaniewski.
By rozpocząć inwestycję trzeba
będzie wyburzyć budynek, w którym obecnie znajduje się OHP,
a kiedyś był posterunek policji.
Mariusz Markowski

Młodzieżowy Dom Kultury „Pałacyk” w parku Sokoła istnieje
od 1974 roku. Prowadzone są tu
artystyczne i edukacyjne zajęcia
pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży z pruszkowskich szkół i przedszkoli, kursy przygotowawcze do
szkół artystycznych oraz szkoła
muzyczna. Nieodłącznym elementem tej działalności był
amﬁteatr, w którym odbywało
się wiele imprez kulturalnych.
Od 2008 roku Pałacyk, który jest
zabytkowym obiektem architektonicznym, przechodzi gruntowny remont. Wraz z nim podjęto
decyzję o likwidacji amﬁteatru.
- Naprawdę nie będzie tego
miejsca? - dziwi się Magda,
20-letnia mieszkanka Pruszkowa. - Szkoda, odbywało się tutaj
wiele ciekawych imprez.
Rzeczywiście, amﬁteatr przy
Młodzieżowym Domu Kultury,
choć niepozorny, obrósł swego rodzaju legendą. To miejsce zawsze
gromadziło liczne grono zwolenników. Występowali tu m.in.: grupy - Myslovitz, Elektryczne Gitary,
DeMono, Edward Hulewicz oraz
zespoły folklorystyczne. Jednak
największym powodzeniem cieszył się organizowany w latach
90-tych Rock Piknik. Impreza
gromadziła tłumy pruszkowskiej
i okolicznej młodzieży. W specyficznej, kameralnej atmosferze, na terenie parku można

było posłuchać dobrej muzyki
rockowej w wykonaniu artystów
zarówno polskich, jak i zagranicznych, głównie niemieckich - dzięki
programowi wymiany młodzieży
z partnerskiego miasta Esslingen.
- Wielka szkoda, że amﬁteatr
przestaje działać, bo to było fajne,
klimatyczne miejsce, których w zapyziałym Pruszkowie tak bardzo
brakuje – mówi Mateusz, muzyk
i dodaje: - Likwidacja amﬁteatru
to kolejny przejaw zubożenia życia
kulturalnego w Pruszkowie, ponieważ w Domu Kultury nie dzieje
się zupełnie nic. W tym mieście
likwidowane jest wszystko po kolei: było kino „Oświata”, kina nie
ma, w jego miejscu postawiono
apartamentowiec, teraz przyszedł
czas na amﬁteatr... Czy naprawdę
władze miasta uważają, że organizacja dwóch masowych imprez
w roku, na stadionie „Znicza” ludziom wystarczy?
W miejsce amfiteatru ma
powstać teatr letni. Zamiast dotychczasowych drewnianych
ławek będą wystawiane krzesła.
Ponadto, dzięki dobudowie nowej sali kameralnej, która będzie
wydzielona akustycznie od reszty
budynku, Pałacyk zyska miejsce do
organizowania profesjonalnych
koncertów, a także przedstawień
teatralnych, warsztatów, konkursów, przeglądów oraz innych
imprez o charakterze kulturalnym. - Wracamy do pierwotnego
kształtu budynku – tłumaczy jeden z pracowników Pałacyku. Tę
informację potwierdza również

Aﬁteatr przy pałacyku zlikwidowano, teraz jego rolę mają
przejąć pałacowe sale. [Fot. KG]
wiceprezydent Pruszkowa – Andrzej Królikowski: – Nieprawdą
jest, że amﬁteatr przestaje istnieć.
Zlikwidowana została dotychczas istniejąca niecka teatralna,
zamiast niej powstanie piękna
scena z fontanną na środku. Przez
wiele lat Pałacyk należał do Starostwa Powiatowego, które nie
robiło kompletnie nic w celu jego
modernizacji. Gdyby nie to, że
Urząd Miasta przejął ten obiekt
i zainwestował w niego 12 mln zł.,
pałacyk już dawno by się rozleciał.
To dobrze, że dotychczas
działająca scena zostanie zmodernizowana. I dobrze, że – jak
zapowiadają władze miasta

– będą tutaj odbywać się ciekawe
imprezy kulturalne. Tyle, że takie
miejsce już istnieje – w Muzeum
Starożytnego Hutnictwa, a nadal w mieście brakuje miejsca
na koncerty rockowe czy spotkania, gdzie młodzież mogłaby
się pobawić. Podkowa Leśna ma
swój pałacyk Kasyno, w którym
odbywa się wiele interesujących
imprez, Grodzisk Maz. ma deptak i prężnie działające Centrum
Kultury. A Pruszków? Teatr letni,
nawet z piękną sceną, fontanną
i rozkładanymi krzeselkami raczej
problemu nie rozwiąże.
Obiekt ma zostać oddany do
użytku w październiku br.

Nie mogą się doprosić o pojemniki do segregacji śmieci
PRUSZKÓW. Mieszkaniec
pruszkowskiego osiedla Śródmieście przez kilkanaście miesięcy
próbował doprosić się o kontenery do segregacji śmieci. Bezskutecznie. Tymczasem obok
głównego wysypiska śmieci
na Gąsinie od dłuższego czasu
stoją przez nikogo nieużywane
pojemniki.
O tym, jak ważna jest segregacja odpadów uczone są dzieci
w przedszkolach. Wie o tym
również pan Grzegorz, mieszkaniec jednego z bloków przy
al. Wojska Polskiego: - Byłem
zdziwony, że wszędzie pojemniki do segregacji odpadów są,
a przy moim bloku ich nie ma.
Zadzwoniłem więc do adminstracji os. Śródmieście, do której
należy mój blok, z prośbą o ich
umieszczenie. Z adminstracji
skierowano mnie do Urzędu
Miasta. Tam z kolei powiedziano
mi, że powinienem zgłosić tę
sprawę w macierzystej adminstracji! Czyli zadziałały: kółko
graniaste i metoda spychologii.

Mieszkańcy Pruszkowa chcą segregować swoje śmieci, nie
zawsze jednak mają gdzie je wyrzucić. [Fot. MK]
Ostatecznie problem udało się
rozwiązać i pojemniki przy moim
bloku zostały umieszczone, ale
kosztowało mnie to wiele nerwów i straconego czasu. Tym
bardziej więc zdziwiłem się, gdy

przejeżdząjąc obok głównego
wysypiska śmieci na Gąsinie,
zauważyłem kilkanaście niewykorzystanych pojemników!
Po co one tam stoją? Czy nie
można ich wykorzystać?

– Pojemniki, które znajdują
się przy wysypisku nie nadają
się do użytku, gdyż są zniszczone – poinformowano nas
w wydziale ochrony środowiska
Urzędu Miejskiego w Pruszkowie. - Niestety, bardzo często
kontenery do segregacji padają oﬁarą wandali. Ponieważ są
wykonane z materiałów łatwopalnych – bardzo często ulegają
tego typu zniszczeniom.
Przypomnijmy, że system
sortowania śmieci w Pruszkowie prowadzony jest od 1998
roku i, jak twierdzi inspektor
Aneta Kozłowska, bardzo dobrze się sprawdza. – Na terenie
miasta funkcjonuje już ponad
200 pojemników do segregacji odpadów. Zainteresowanie mieszkańców jest bardzo
duże, być może również dlatego,
że nie muszą ponosić żadnych
dodatkowych kosztów związanych z selekcją. Jesteśmy chyba
jedyną gminą w okolicy, która
w całości ﬁnansuje proces segregacji śmieci.
Karolina Gontarczyk
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Mężczyzna
zginął pod
kołami pociągu

PRUSZKÓW. Odebrano im dzieci, bo nie radzą sobie w życiu. Chcą o nie walczyć, ale nie wiedzą jak.

PRUSZKÓW. W środowy
poranek 14 lipca doszło do
wypadku na pruszkowskim
dworcu PKP. Ruch pociągów
w obu kierunkach był wstrzymany na kilka godzin.

Nie piją. Są spokojni. Chcą pracować, ale pracy nie mają. Są za
biedni na lepsze mieszkanie. Zawinili tym, że nie potrafią sobie dać
rady z biedą i beznadzieją, w jakich
żyją. Dlatego odebrano im dzieci.
Barbara i Janusz Przepiórowie wiedzą, że jeżeli nic się w ich życiu nie
zmieni, dzieci nie odzyskają.

Do wypadku doszło rankiem,
kilka minut po godzinie 7:00.
Pociąg relacji Skierniewice
– Mińsk Mazowiecki jadący
w kierunku Warszawy śmiertelnie potrącił mężczyznę,
który najprawdopodobniej
chciał wcześniej wysiąść
z pociągu. Dlatego otworzył
drzwi składu i wyskoczył na
tory. Niestety nie zauważył
jadącego drugim torem pociągu. Maszynista nie zdołał
wyhamować składu. Mężczyzna był w wieku około 30 lat.
Wstrzymanie ruchu pociągów między stacjami Włochy
i Pruszków w samym środku
komunikacyjnego szczytu
spowodowało spore utrudnienia dla podróżujących.
Wszystkie składy miały
opóźnienia. Ruch na torach przywrócono dopiero
po zakończeniu czynności
prokuratorskich, czyli około
godz. 10:00.
AS
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Rodzina w błędnym kole niemocy
Rodzina Przepiórów żyje w Pruszkowie przy ul. Zakątnej 2 w fatalnych warunkach. Jeszcze do niedawna mieszkali z trójką dzieci
w wieku pięć lat, trzy lata i półtora
roku na niespełna 20 mkw, w jednym pokoju z przedpokojem będącym także kuchnią, bez łazienki
i bieżącej wody. Żyją tylko z dorywczych prac i pomocy społecznej.
Mimo to, w ich domu jest czysto
i porządnie na tyle, na ile w takich
warunkach może być.

Zabrano im dzieci
Przepiórowie nie pasują do otoczenia, w jakim mieszkają. Podejrzewają, że to dlatego ktoś doniósł,
że ich dzieci są brudne, głodne,
pozbawione opieki rodzicielskiej
i lekarskiej. Odebrano im najpierw
czwórkę starszych dzieci, a na początku lipca trójkę najmłodszych.
W sądzie trwa sprawa o ograniczenie praw rodzicielskich.

LUNCH
JUST GOT

BETTER

Barbara i Janusz Przepiórowie chcą odzyskać dzieci, jednak by
to zrobić, muszą znaleźć pracę i zmienić mieszkanie. [Fot. BS]
Ci, którzy znają rodzinę Przepiórów, nie dadzą o nich złego
słowa powiedzieć. – Nigdy nie
widziałam, by te dzieci chodziły
brudne, zaniedbane albo głodne –
relacjonuje Katarzyna Grel, sąsiadka. – Często pani Barbara sama nie
dojadła, byle tylko dzieci głodne
nie chodziły – dodaje. Podobnego
zdania jest listonoszka, która codziennie tu zagląda. – Wielokrotnie widziałam, jak pani Barbara
kupuje w sklepie. W jej koszyku

są zawsze tylko najpotrzebniejsze rzeczy, najczęściej jedzenie dla
maluchów – mówi.

Będą walczyć o dzieci
Rodzice bardzo tęsknią za swoimi pociechami. Nie wyobrażają
sobie życia bez nich. – Chcemy
odzyskać trójkę odebranych nam
ostatnio dzieci – mówi Barbara
Przepióra. – Wiemy jednak, że dopóki nasza sytuacja się nie zmieni,
będzie to bardzo trudne – dodaje.

CALYPSO CHICKEN SALAD

Sąd, wydając decyzję o nadzorze
kuratorskim nad rodziną, argumentował, że rodzice są osobami biernymi i niewydolnymi wychowawczo.
W uzasadnieniu postanowienia
o umieszczeniu dzieci w placówce
opiekuńczej napisał zaś, że rodzice nie podjęli żadnych działań, by
poprawić sytuację swoją i dzieci.
W dodatku odrzucili wszelką pomoc zaoferowaną im przez kuratora. – Ta pomoc polegała na tym, że
kurator namawiał nas na przeniesienie się wraz z dziećmi do ośrodka
Markotu – mówi Przepióra. – Poza
tym, jak mieliśmy poprawić naszą
sytuację jeśli nie mamy pracy i żadnych widoków na nią, nie mówiąc
już o innym mieszkaniu – dodaje.

Muszą zmienić mieszkanie
Dom przy ul. Zakątnej, w którym
mieszkają Przepiórowie, to rudera
nadająca się tylko do rozbiórki. Jak
dowiedzieliśmy się w administrującym nim pruszkowskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego
„Zieleń Miejska”, jakiekolwiek remonty domu nie mają sensu, bo
budynek i tak zostanie rozebrany.
– Miasto wystąpiło do sądu o zasiedzenie tej nieruchomości. Jest już
wyrok w tej sprawie, korzystny dla
miasta – poinformowała nas Danuta
Brzezińska, naczelnik Wydziału

Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Pruszkowie. Jest więc szansa, że w tym
miejscu powstanie nowy dom
mieszkalny TBS-u. Dla Przepiórów
to szansa, by choć trochę poprawić
warunki mieszkaniowe.

Pomoc potrzebna od zaraz
Jednak sąd nie będzie czekał
z decyzją w sprawie ograniczenia
im praw rodzicielskich, ani na przydział nowego lokalu dla nich, ani na
to, czy znajdą pracę. Dlatego chcą
ją znaleźć jak najszybciej. Barbara
może pracować np. w handlu, ale
by móc podjąć pracę, musi wykonać w sanepidzie badania i dostać
pracowniczą książeczkę zdrowia.
Koszt, to 130 zł – kwota, na jaką
pozwolić sobie nie może. W chwili
zamykania wydania naszej gazety, dowiedzieliśmy się, że Janusz
wkrótce rozpocznie pracę w MZO.
Zainteresowanie warunkami rodziny Przepiórów zadeklarował
Mariusz Deptuszewski, przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady
Miejskiej w Pruszkowie. – Jeśli ta
rodzina zawiniła tylko niezaradnością i tym, że nie wie do kogo
zwrócić się o pomoc, to nie może
być za to karana – mówi.
Andrzej S. Rodys

JUŻ OD 19 zł

CALIFORNIA CLUB SANDWICH

TRIPLE CHICKEN SAMPLER
TR

RESTAURACJA TGI FRIDAY’S
Centrum Handlowe Janki (obok Cinema City)
y)
tel. (022) 702 36 01

od pn do pt
11.00-17.00
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Sieć internetowa oplata miasto
PRUSZKÓW. Rozrasta się sieć punktów dostępowych bezpłatnego internetu w mieście.
Niestety z zaplanowanych na wrzesień 46 przekaźników zainstalowano dotychczas 20.
Olgierd Lewan
olgierd.lewan@gazetawpr.pl

Zamknięty wiadukt i chaos
na ulicach Piastowa
PIASTÓW. Budowa ronda na
skrzyżowaniu al. Wojska Polskiego
z ulicą Warszawską sparaliżowała
miasto. W związku z przebudową
zamknięto wiadukt, czyli jedyny
w mieście przejazd nad torami
kolejowymi.
Niestety takie rozwiązanie było
konieczne. Teraz na miejscu skrzyżowania powstanie rondo, które
ma zwiększyć bezpieczeństwo
pieszych jak i samych kierowców.
Na skrzyżowaniu tych dwóch ulic
często dochodziło do niebezpiecznych wypadków, szczególnie po
godzinie 23.00 kiedy na sygnalizatorach wyświetlane było jedynie
światło pulsacyjne. Wybudowanie ronda zmusi kierowców do
zmniejszenia prędkości.

Drogowa inwestycja jest jednak ogromnym utrapieniem
dla kierowców. Mieszkańcy
Piastowa, aby dojechać do pracy muszą stać w korkach. Nie
byłaby to żadna sensacja gdyby
nie fakt, że drogowcy spóźnili
się z oznakowaniem objazdów.
Zanim znaki pojawiły się w odpowiednich miejscach kierowcy
jeździli albo pod prąd albo przez
sam środek budowy. Kolejnym
problemem jest przejazd na druga stronę miasta. Mieszkańcy by
dojechać np. do supermarketu
muszą jechać przez Ursus lub
Pruszków. W związku z tym faktem natężenie ruchu na ulicach
umożliwiających objazd znacznie wzrosło.
AS

Bezpłatny internet w Pruszkowie
ma mieć prędkość 256 kilobitów
na sekundę. To całkiem sporo
jak na korespondencyjne lub
edukacyjne wykorzystywanie
internetu (np. w Grodzisku Maz.
jest to prędkość o połowę mniejsza), ale zdecydowanie za mało
na rozrywkę. Zagłębienie się
w zaawansowane gry komputerowe czy oglądanie ﬁlmów przy
tej prędkości będzie niemożliwe.
– To ma być sieć internetowa typu socjalnego, dostępna
bezpłatnie dla każdego, ale
ograniczona jedynie do usług
podstawowych: informacyjnych,
edukacyjnych i korespondencyjnych – mówi informatyk
Anna Seliga, odpowiedzialna za
realizację projektu z ramienia
Urzędu Miasta – Z oczywistych
względów ma ona swoją ograniczoną przepustowość i dlatego,
żeby uniemożliwić blokowanie
jej zaawansowanymi usługami
wprowadzamy półgodzinny limit
łączności. Po takim czasie sygnał
automatycznie zostanie przerwany i trzeba będzie zalogować się
od nowa.
To utrudnienie powinno
odstraszyć od tej usługi zaawansowanych internautów
i zapewnić przepustowość sieci
dla jej podstawowego, socjalnego
wykorzystania. Możliwości techniczne instalowanych w Pruszkowie urządzeń pozwolą jednak
w przyszłości na zwiększenie
tej prędkości.

To niewielkie urządzenie na ścianie budynku to antena przekaźnikowa do internetu.
W całym Pruszkowie ma ich zawisnąć aż 95. [Fot. OL]
Choć uroczysta konferencja
prasowa ogłaszająca wyniki I etapu internetowej inwestycji odbyła
się jeszcze w czerwcu, to do dziś
udało się zainstalować dopiero
połowę punktów dostępowych.
– Mamy nieprzewidziane kłopoty z lokalizacją niektórych przekaźników – tłumaczy Anna Seliga.
Nie ma problemu tam, gdzie
przewidziano je na budynkach
publicznych: urzędach, szkołach
czy bibliotekach. Jednak wiele
wspólnot mieszkaniowych nie
chce zgodzić się na umieszczanie
ich na budynkach mieszkalnych –
Panuje obiegowe przekonanie, że
urządzenia przekazujące sygnał

emitują szkodliwe fale radiowe.
Tłumaczymy, że tego typu małe
przekaźniki nie są szkodliwe, że
są stosowane w całej Unii Europejskiej i mają unijne atesty
nieszkodliwości dla zdrowia
– dodaje.
Kłopoty sprawiają nie tylko
mieszkańcy, ale i wojewódzki
konserwator zabytków. Nie
chce się zgodzić na instalację
bazowego przekaźnika na wieży kościelnej u Św. Kazimierza.
Prawdopodobnie trzeba więc
będzie szukać innej wysokiej
lokalizacji. Pod uwagę brane są
na przykład nowe słupy oświetleniowe nad stadionem Znicza, ale

nie wiadomo na razie czy nie naruszy to warunków ich gwarancji.
Instalacja wszystkich 46
punktów dostępowych I etapu
wg planu powinna zakończyć
się we wrześniu. Czy się uda?
Zobaczymy. Jak do tej pory
z miejskiego internetu można
korzystać już w rejonach: wzdłuż
ul. Kraszewskiego-Hubala-Jana
Pawła II (to największy obszar),
Bohaterów Warszawy-Topolowa
(stadion i SP1), Promyka-Pływacka (Gimn.2 i SP10), Ksiecia Józefa 1-Lipowa (SP6). Aktualnie
wdrażany jest rejon ul. Jasnej
i Helenowskiej na os. Staszica
(MOPS i SP2).

Poszli po rozum do głowy, czyli słup zniknął ze środka drogi Blok socjalny już prawie gotowy
PRUSZKÓW. W czwartek
8 lipca na portalu WPR24 zamieściliśmy odpowiedź na pytanie czytelników dlaczego w jezdni drogi
powstającej tuż za targowiskiem
Manhattan pozostawiono… słup
energetyczny.
Może dlatego, aby stało się zadość
naszej polskiej budowlanej tradycji, wedle której dwa tygodnie po
oddaniu drogi do użytku, przystąpi
się do jej remontowania? Bo zapomniało się np. o studzienkach
albo kanalizacji. Czy nie rozsądniej było wcześniej przesunąć słup
poza linię jezdni, zamiast z mozołem dopasowywać asfaltową
nawierzchnię do słupa, który i tak
trzeba będzie wywalić, bo zagraża
bezpieczeństwu? A później co rok
łatać dziurę za pieniądze podatników? Miało być pięknie, wychodzi
jak zwykle…
I zaczęło się. Oto kilka komentarzy naszych czytelników:
- Pruszków po raz kolejny pokazał na co go stać :). To miasto
jednak ma potencjał. Sami artyści. @ E=mc

Jeszcze dwa tygodnie temu latarnia stała na nowo wybudowanej drodze. Słup wycięto, a dziurę załatano. [Fot. BS]
- Dziś to zobaczyłem i chciałem
niezwłocznie do Was napisać w tej
sprawie, ale byliście szybsi :) Słup
pięknie stoi, już zaasfaltowany :)
@ leon
- Słyszeli panowie o uzgodnieniu projektu, o koordynacji ? Bez

wszelkich uzgodnień nie powinno
być wydane pozwolenie na budowę, jak widać tego słupa w projekcie nie było. @ projektant
- Gó..o mnie obchodzą uzgodnienia, mądrali projektantów
i wykonawców. To wszystko

jest robione z moich podatków.
A to juz nie jest żart. Jeśli na
poziomie szkoły podstawowej
nie nauczono tych ludzi, racjonalnego kojarzenia faktów,
to rezultaty są właśnie takie.
@ do_mądrali_projektanta
- Byłem dzisiaj i widziałem to
cudo, gdzie to zgłosić... ? @ pik
I rzeczywiście ktoś zgłosił. Na
portal TVN, jako absurd tygodnia. W ubiegłą niedzielę portal
ogłosił wyniki głosowania:
Absurd tygodnia wybrany.
Zwycięzca daleko w tyle pozostawił resztę kandydatów. Głosami internautów TVN Warszawa
wygrała latarnie ustawiona na...
drodze. Nietypowa inwestycja
zdobyła aż 62 proc. głosów.
Zdaniem internautów latarnia
ustawiona na nowopowstającej
drodze w Pruszkowie nie miała
sobie równych.
Rzecz nabrała medialnego
rozgłosu. I bardzo dobrze, bo
20 lipca mogliśmy zobaczyć akcję usuwania słupa z jezdni. To
jeszcze jeden dowód na fakt, że
media czynią cuda.
BS

GRODZISK MAZ. Już w sierpniu
do użytku zostanie oddany nowy
blok socjalny w Grodzisku. Obecnie
w budynku przy ulicy Traugutta
trwają prace wykończeniowe.
Budowa nowego bloku socjalnego
trwa już ponad rok. Już w sierpniu do budynku będzie mogło się
wprowadzić 29 rodzin. W nowym
bloku znajdują się głównie niewielkie mieszkania o powierzchni
od 27 m2 do 44 m2.

W dwupiętrowym budynku brakuje jeszcze grzejników
i oświetlenia. Na podłogach
układana jest również terakota.
Wszystkie prace zakończą się po
uporządkowaniu terenu wokół
nowego bloku.
W Grodzisku Mazowieckim
znajdują się 23 budynki z lokalami socjalnymi. Na mieszkania
czeka blisko 200 osób, z czego aż
30 proc. na mieszkania socjalne.
AS

WKD: Dodatkowa linia autobusowa
REGION. Nowa dodatkowa linia
autobusowa kursuje na odcinku
Podkowa Leśna Główna – Brwinów PKP.
Autobusowe linie zastępcze uruchomiono w związku z remontem
wiaduktu kolejowego i zmianą
w organizacji ruchu WKD.
Nowe linie kursują tylko w porannym szczycie komunikacyjnym

i obowiązują na odcinkach Komorów – Pruszków PKP oraz
Michałowice – Warszawa Ursus,
oraz Podkowa Leśna Główna –
Brwinów PKP.
Odjazdy autobusów z Podkowy Leśnej Głównej: 6:15, 6:38,
6:53, 7:08, 7:23, 7:38
Odjazdy pociągów KM z Brwinowa : 6:26, 6:51, 7:04, 7:19, 7:34,
7:49.
MS
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Nowy trener i nowe plany Znicza
PIŁKA NOŻNA. 20 lipca w sali konferencyjnej klubu MKS Znicz Pruszków odbyło się spotkanie, na którym zarząd i nowy

trener przedstawili cele na najbliższy sezon.
Jak ocenia Pan obóz przygotowawczy?

W trakcie spotkania przedstawiono nowego trenera Roberta
Podolińskiego. Zastąpi on Jacka
Grembockiego, który nie zdołał
utrzymać Znicza w I lidze.
Nowy trener pochodzi z Siemiatycz. Ukończył warszawski AWF,
a karierę trenerską rozpoczął w Legii Warszawa, gdzie przez ponad
cztery sezony pracował z grupami
młodzieżowymi. W swojej karierze
współpracował z takimi klubami
jak: KS Piaseczno, Korona Góra
Kalwaria, Mazur Karczew, Nida
Pińczów czy Cracovia Kraków,
gdzie był asystentem trenera Płatka. Od 21 grudnia 2009 pracował
w IV-ligowym Bugu Wyszków,
skąd traﬁł do Pruszkowa.
Trener pozytywnie podsumował obóz przygotowawczy
w Trzciance, docenił zaangażowanie zawodników w treningi
i mecze sparingowe. Podoliński
zabrał z zespołem pięciu młodych piłkarzy Pawła Bylaka,
Macieja Machalskiego, Artura
Jędrycha, Mateusza Majewskiego
i Adama Michalaka, którzy dołączyli do pierwszego zespołu
z drużyny rezerw. Wszyscy są
wychowankami Znicza.
W trakcie obozu rozegrano
sparingi z: Polonią Nowy Tomyśl, Olimpią Grudziądz, Wartą Poznań, Dolcanem Ząbki i z
Górnikiem Łęczna. Trenerem
odpowiedzialnym za szkolenie
bramkarzy nadal pozostaje Piotr
Dzwonek, natomiast grającym
asystentem Podolińskiego został
Zbigniew Kowalski.
Na spotkaniu poruszony został
również temat transferów. Z zespołu odeszli Jakub Kawa, Piotr
Kasperkiewicz (obaj do Lechii
Gdańsk), Kamil Majkowski (Legia

Mieliśmy bardzo fajne warunki
do trenowania. Dobrą atmosferę
i czas na zapoznanie. Rozegraliśmy pożyteczne sparingi. Żaden
z zawodników nie złapał kontuzji, więc jestem zadowolony.

Jaką ma Pan wizje drużyny?
Będziemy rozwijać piłkarzy
młodych, którzy zaangażują się
w walkę o awans. Pochodzących
z okolic Mazowsza i związanych
z miastem. Nie chcemy ludzi
przychodzących do klubu tylko
po to, aby odbębnić rundę, wziąć
pieniądze i zniknąć.

Jaki macie cel na ten sezon?

Warszawa), Błażej Radler (Odra
Wodzisław), Grzegorz Piesio (Dolcan Ząbki), Kamil Biliński (Górnik
Polkowice), Piotr Klepczarek (ŁKS
Łódź) oraz Tomasz Chałas (Górnik
Zabrze). Najbardziej znane nazwiska, które pojawią się w Zniczu to
powrót Michała Hermana z KS Piaseczno, Pawła Tomczyka z Górnika
Łęczna oraz Michała Kucharskiego
z Glks Nadarzyn.
Podczas konferencji zaprezentowano też plany inwestycyjne
na terenie kompleksu przy Bohaterów Warszawy 4.
Prócz nowych boisk treningowych w ciągu dwóch lat ma
powstać druga trybuna i ośrodek
odnowy biologicznej. Pruszków
ma pełnić też funkcję ośrodka
stacjonarnego na Euro 2012.

Nowe twarze dołączają do Lidera
KOSZYKÓWKA. Zespół Lider
Pruszków w ciągu dwóch sezonów dokonał niemalże cudu.
W ubiegłym sezonie koszykarki
z Pruszkowa dostały się do ekstraklasy a co najważniejsze, jako
beniaminek utrzymały się w lidze
zajmując 10 pozycje w tabeli.
Trener Lidera, Arkadiusz
Koniecki za główny cel drużyny na nadchodzący sezon
wyznaczył awans do fazy playoﬀ. Właśnie to założenie miało
znaczący wpływ na skład drużyny. Obecnie zarząd klubu
podpisał umowy z siedmioma
zawodniczkami.
We wrześniu kibice na parkiecie zobaczą trzy zawodniczki,
które występowały już w barwach Lidera. Klub przedłużył
umowy z Katarzyną Cymmer,

Katarzyną Ćwiklińską i KatarzyW zespole pojawią się również
ną Bednarczyk. Cymmer pojawi- nowe twarze. W barwach Lidera
ła się w naszym zespole w lutym zagra 27-letnia skrzydłowa Marbieżącego roku przenosząc się tyna Koc, która traﬁła do Pruszz Piaseczna. Również Katarzy- kowa z klubu Utex ROW Rybnik.
na Bednarczyk do Pruszkowa Również Magdalena Skorek
podpisała
traﬁła w połoumowę z nawie ubiegłego
sezonu. Zaszym klubem.
wodniczka po
W zeszłym sema w tej chwili
niezbyt udanej
zonie Skorek
występowała
ws p ó ł p rac y
podpisane umowy
z CCC Polkow zespole Wiz drużyną Lidera
wice przyjęła
sły Can Pack
propozycję od
Kraków, przyLidera. Katarzyna Ćwiklińska znała jednak, że większą możw poprzednim sezonie zmaga- liwość rozwoju dało jej wyła się z kontuzją kolana, która pożyczenie do innej drużyny.
uniemożliwiła jej występy w li- Dlatego też, po blisko dwuletniej
dze. Po długiej i ciężkiej reha- współpracy z krakowskim klubilitacji popularna „Ćwikła” bem postanowiła spróbować
jest już gotowa do powrotu na w swoich sił w innym zespole.
koszykarski parkiet.
Kolejnym nabytkiem trenera

7 zawodniczek

Konieckiego jest młodziutka
Paulina Antczak, która przechodzi do Lidera z zespołu MUKS
Poznań. Mimo niespełna 20 lat
Antczak ma za sobą trzy sezony
w PLKK, gdzie rozegrała 76 spotkań oraz występy w młodzieżowych kadrach Polski. Również
Alicja Bednarek zagra w barwach
Lidera. Koszykarka lepiej znana
pod nazwiskiem Perlińska po
zakończeniu współpracy z ŁKS
Siemens AGD Łódź zdecydowała się przenieść do Pruszkowa.
Dzięki udanym występom na
parkietach PLKK Alicja została
powołana do kadry.
Sezon zasadniczy rozpocznie
się już 25 września. Pierwszym
rywalem Liderek będzie zespół
Energi Toruń, który zakończył
ubiegły sezon na trzecim miejscu w tabeli.
AS

Głównym celem, jaki stawia
sobie zespół na ten sezon to
powrót do I ligi. Pierwsze dwa
mecze Znicz zagra na wyjeździe. W inaugurującej kolejce
ze Stalą Rzeszów, a kolejny
z Wigrami Suwałki. Pierwszy
mecz w Pruszkowie nasi piłkarze
rozegrają 14 sierpnia z Okocimskim Brzesko.

Z trenerem Robertem Podolińskim
rozmawia Adam Kowalski
WPR: Krótka charakterystyka
Pańskiej osoby?
Robert Podoliński: Ostatnio
pracowałem w Bugu Wyszków,
wcześniej w Cracovi. Jestem osobą bardzo ambitną, lubię wygrywać i nie umiem przegrywać.

Naszym celem jest awans do
I ligi, ale obiecać tego nie mogę.
W sporcie wszystko jest możliwe, dodatkowo mamy wielu
młodych zawodników. Obiecuje,
że każdy mecz będzie dla nas
meczem o mistrzostwo świata,
damy z siebie nie 100 a 120 procent. Zawsze gram o zwycięstwo,
o najwyższe cele. Liczymy też na
odrobinę szczęścia, którego Zniczowi brakowało oraz na doping
pruszkowskich fanów.

Jak Pan ocenia warunki do pracy
w Pruszkowie?
Są tu idealne warunki do
rozwoju. Nowoczesny stadion,
świetna murawa, w tej lidze to
najlepszy obiekt. Wielu trenerów
chciałoby tu pracować, cieszę się,
że ja dostałem szanse i postaram
się nie zawieść.

Życzymy sukcesów sportowych i awansu do I ligi już
w tym sezonie.

Znicz Basket kompletuje skład
KOSZYKÓWKA. Do rozpoczęcia sezonu koszykarskiego
pozostały jeszcze dwa miesiące.
Obecnie zespół jest w trakcie
kompletowania składu. Do tej
pory udało się podpisać umowy
z pięcioma zawodnikami.
Zespół Znicza po raz kolejny
przedłużył umowę z Grzegorzem Malewskim. Ten 26 letni skrzydłowy już piaty sezon
będzie reprezentował barwy
pruszkowskiego zespołu. Kolejni
zawodnicy przeszli do Znicza
Basket z innych klubów. Wśród
nich znalazł się Paweł Machynia.
W ubiegłym sezonie koszykarz
ten występował w barwach drużyny Open Basket Pleszew. Grający na pozycji obrońcy Machynia
w trakcie swojej koszykarskiej
kariery był zawodnikiem takich
zespołów jak Treﬂ Sopot, Anwil
Włocławek czy London United.

Kolejnym nabytkiem pruszkowskiej drużyny jest Marek
Szumełda-Krzycki. Od wielu
lat występuje w młodzieżowych reprezentacjach polski.
Obecnie należy do kadry U20.
Zespół z Pruszkowa pozyskał
na nadchodzący sezon dwóch
czołowych zawodników AZS
Politechniki Opolskiej: Przemysława Szymańskiego, który
gra na pozycji skrzydłowego
oraz Krzysztofa Zarankiewicza, do tej pory grającego na
pozycji rzucającego obrońcy.
Dodatkową ciekawostką jest
fakt, że Machynia, Szymański i Zarankiewicz w sezonie
2008/2009 wspólnie grali
w barwach opolskiego AZS-u
gdzie uznano ich za najbardziej
efektywnych zawodników.
Inauguracja sezonu 2010/2011
przewidziana jest na 25 września.
AS
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Muzeum Dulag 121 – konsultacje społeczne
Elżbieta Smolińska Starosta
Pruszkowski, w dniu 16 lipca br. zorganizowała kolejne
spotkanie robocze, na którym
przedstawiony został aktualny stan zaawansowania prac
przy organizacji Muzeum
Dulag 121.

ludności Pruszkowa i okolic,
która z narażeniem życia niosła
pomoc uwięzionym.
Przestrzeń ekspozycyjną,
mimo niewielkiej powierzchni samego budynku muzeum,
zaaranżowano w taki sposób,
aby zwiedzający mieli wrażenie, że są uczestnikami tamtych wydarzeń. Dominującym
elementem ekspozycji ma być
fragment bydlęcego wagonu,
którymi wywożono więźniów
do obozów koncentracyjnych
albo na przymusowe roboty do
Niemiec. Wrażenie podkreślać
mają dokumenty i przedmioty
z tamtych czasów oraz nowoczesne środki techniczne zastosowane w projekcie: prezentacje
ﬁlmowe i multimedialne, fotogramy dużych rozmiarów,
dźwięk oraz specjalne zaprojektowane oświetlenie. Oprócz
ekspozycji stałej w Muzeum Dulag 121 odbywać się będą mogły
okolicznościowe wystawy, sesje
i sympozja naukowe, a także
spotkania środowisk kombatantów i młodzieży.

Przedstawiciele Muzeum Powstania Warszawskiego, dyr.
Paweł Ukielski i Piotr Śliwowski zaprezentowali szczegółową
koncepcję wizualną ekspozycji
muzeum. W spotkaniu uczestniczyli kombatanci, więźniowie
obozu, Zbigniew Brzeziński Burmistrz Piastowa, Jan Starzyński
Prezydent Pruszkowa, Andrzej
Królikowski Wiceprezydent
Pruszkowa oraz inni przedstawiciele samorządu z terenu Powiatu Pruszkowskiego i media.
Muzeum Dulag 121 ma nie tylko przypominać o tragicznych
losach setek tysięcy mieszkańców Warszawy wypędzonych
po upadku Powstania Warszawskiego, ale przede wszystkim świadczyć o poświęceniu

Powiatowy Urząd Pracy
pomaga bezrobotnym
Powiatowy Urząd Pracy
w ramach realizowanego
programu unijnego „Z podniesioną głową zrób karierę
zawodową” przekaże blisko
1,9 mln zł dla bezrobotnych.

P

rojekt „Z podniesioną głową zrób karierę zawodową” współﬁnansowany
jest ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego. W ramach projektu Urząd przyznaje
bezrobotnym środki na podjęcie
działalności gospodarczej oraz
realizuje program staży.

Na podjęcie własnej działalności gospodarczej przeznaczone zostanie 1 584 000,00 zł.
W pierwszej turze przyznano po
18 tys. zł. dla 30 osób, których
wnioski otrzymały najwięcej
punktów w ogłoszonym naborze konkursowym. Na realizację programu staży skierowano
48 osób bezrobotnych przekazując na ten cel 291 369,60 zł.
Tym samym w pełni wykonano
założenia projektu dotyczące staży.
Dodatkowo, aby pomóc
bezrobotnym w rozpoczęciu

własnej działalności gospodarczej zorganizowano szkolenia
dotyczące wypełniania wniosków. Kolejna tura składania
wniosków będzie miała miejsce
w sierpniu br. W ramach niej
Urząd przekaże dotacje dla
40 bezrobotnych.
Szczegółowe informac j e d o t ycz ące sz ko l e ń
i programu można znaleźć
w siedzibie Powiatowego
Urzędu Pracy w Pruszkowie,
ul. Drzymały 30 oraz na stronie internetowej Urzędu

www.puppruszkow.go3.pl

Piąty “Przystanek PaT” tym razem
w Powiecie Pruszkowskim
W środę 21 lipca br. rozpoczął
się piąty „Przystanek PaT”. Tym
razem uczestnicy warsztatów
artystycznych mają swoją bazę
w siedzibie zespołu „Mazowsze” w Karolinie.

O

rganizatorem akcji
jest Komenda Główna
Policji. Akcja „Przystanek PaT” jest organizowana po
raz piąty w ramach programu
edukacyjno-proﬁlaktycznego
„Proﬁlaktyka a Ty”. Jej celem
jest walka z nałogami i patologiami społecznymi. Partnerami

akcji i sponsorami są m.in. Powiat Pruszkowski, Urząd Miejski
w Brwinowie i Gminny Ośrodek
Pracy z Rodziną w Brwinowie.
Przez cztery dni blisko 1000
osób uczestniczyło w różnego
rodzaju zajęciach artystycznych,
takich jak np. spotkanie z aktorami - Piotrem Adamczykiem, Mikołajem Grabowskim i Tomaszem
Karolakiem. Plan akcji przewidywał m.in. program nocny, podczas którego uczestnicy oglądali
zdjęcia z całego minionego dnia
i podziwiali występy różnych grup
teatralnych.

W piątek 23 lipca br. wszyscy
uczestnicy wezmą udział w uroczystości odsłonięcia pomnika poświęconego Policjantom
pełniącym służbę na terenie
Powiatu Pruszkowskiego, pomordowanym przez NKWD
w Katyniu w 1940 roku. Finał
akcji odbędzie się dzień później
w Warszawie pod Pałacem Kultury i Nauki, w pobliżu dworca
Śródmieście. Organizatorzy
przewidują, że weźmie w nim
udział kilka tysięcy osób. Będzie to część obchodów Święta Policji.
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67 Tour de Pologne UCI Pro Tour w Brwinowie
1 sierpnia bieżącego roku
przez teren Gminy Brwinów
przebiegać będzie trasa
I etapu 67. Tour de Pologne.
Kolarze będą rywalizować
na trasie z Sochaczewa
do Warszawy.
Planowany przejazd kolarzy
przez naszą Gminę odbędzie
się w godzinach 16.00 – 16.20
przez miejscowości: Czubin,
Biskupice, Brwinów, Otrębusy, Kanie. Trasa wyścigu
w Brwinowie przebiegać
będzie ulicami: Biskupiecką,

Rynek, Wilsona, Obwodnicą
do Otrębus i dalej w kierunku
Pruszkowa. Od godziny 15.00
tą trasa przejeżdżać będą
samochodowe kolumny reklamowe. Dla mieszkańców
naszej gminy będzie to prawdziwa atrakcja, tym bardziej,
że wyścig będzie transmitowany „na żywo” w TV.
Jako współorganizatorzy
tak wielkiej imprezy sportowej zdajemy sobie sprawę
z tego, że wystąpią w tym czasie ograniczenia i zakłócenia
w ruchu drogowym, za co już

z góry przepraszamy. Mamy
jednak nadzieję, że niezapomniane wrażenia związane
z możliwością zobaczenia
na żywo tylu światowej klasy
ekip, biorących udział w wyścigu, zrekompensuje wszelkie uniedogodnienia w ruchu
drogowym. Bezpieczeństwo
wyścigu zabezpieczać będzie Policja, Straż Miejska
oraz strażacy Ochotniczych
Straży Pożarnych.
Tak wielkie wydarzenie
sportowe to również doskonała okazja do promowania

Gminy Brwinów, więc apelujemy do wszystkich mieszkańców
o liczny udział w tej imprezie
i dopingowanie polskich kolarzy. Zwracamy się z prośbą do
właścicieli posesji przy trasie
przejazdu wyścigu o pomoc
w pracach porządkowych i dopilnowanie zwierząt domowych,
szczególnie piesków, aby nie
ucierpiały w wyniku wypadku.
Pokażmy wszystkim, że
Gmina Brwinów jest czysta,
zadbana, a jej mieszkańcy
kochają sport.
Andrzej Zawistowski

Podziękowania dla mieszkańców gminy
Gmina Brwinów w ostatnich latach wzbogaca się
o działki przeznaczone
pod drogi.
Część mieszkańców – właścicieli działek drogowych,
w szczególności tych powstałych w wyniku podziałów
– przekazuje te działki do
zasobów Gminy nieodpłatnie
lub za równowartość opłaty

adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości. Nabycie
nieruchomości tą drogą jest
poważnym odciążeniem budżetu Gminy.
Tylko w bieżącym roku
Gmina stała się tym sposobem
właścicielem ponad 6 000 m2
nieruchomości przeznaczonych pod drogi.
Po przyjęciu tego rodzaju

darowizn do swojego zasobu,
Gmina ponosi koszty budowy
dróg i ich eksploatacji. Prawo
własności dróg ułatwi także
realizację inwestycji polegających na budowie wodociągów i kanalizacji przez
Gminę oraz innych mediów
(gazociągi, linie energetyczne i telefoniczne itp.) przez
odrębne jednostki.

Dlatego też, pragnę przekazać podziękowania i wyrazy
uznania tym mieszkańcom,
którzy w trosce o rozwój Gminy, nieodpłatnie lub za symboliczną odpłatnością przekazują
część swoich nieruchomości na
rzecz samorządu w celu poprawy infrastruktury drogowej.
Andrzej Guzik
Burmistrz Gminy Brwinów

www.france.peugeot.pl

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. 9.00-15.00
AUTORYZOWANY SERWIS:
pon.-pt. 7.00-22.00, sob. 8.00-15.00
tel. 022 863 60 06, 022 87 30 222

SERWIS BLACHARSKO-LAKIERNICZY:
pon.-pt. 8.00-20.00, sob. 8.00-15.00
tel. 022 87 30 245, 022 87 30 244

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 57
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Jak zamówić ogłoszenie:
praca

nieruchomości

dam pracę

kupię

Agencja Ochrony poszukuje osób do pracy na
terenie Ożarowa Mazowieckiego. System
24 godzinny. Kontakt (22) 560 51 40
lub (22) 560 54 17
Biuro Ochrony PERSONA zatrudni agentów
ochrony bez licencji. Praca w Brwinowie.
System pracy 24/48. Gwarantujemy
systematyczne wynagrodzenie oraz
rejestracje . Zainteresowane osoby prosimy
o kontakt 696 420 884
Firma transportowa poszukuje do
pracy od zaraz kierowcy w transporcie
krajowym, kat C+E z karta kierowcy, wiek
do 35 lat, obowiązkowe uprawnienia
ADR, niekarany, z minimum trzy
letnim doświadczeniem na stanowisku
kierowca (C+E) w transporcie krajowym.
Zatrudnienie na umowę o pracę –
wynagrodzenie do uzgodnienia.
Tel. Kon. 601 332 759

Kupie mieszkanie bezpośrednio 2-3 pokoje
w Pruszkowie, Milanówku lub Grodzisku.
Może być do remontu. Tel. 692-984-755

do wynajęcia

W biurze ogłoszeń: Pruszków, ul. Bolesława Prusa 19/7 (w godz. 8.00 - 16.00),
Telefonicznie: 22 728 18 64 lub 600 924 925, E-mailem: ogloszenia@gazetawpr.pl
Osowiec - działka bud. 2000 m2
wodociąg, prąd, gaz bezpośrednio
608 632 242

Gdy brakuje czasu na porządki Zadzwoń!
516-022-093, 508-154-573
Sprzątamy biura, domy, mieszkania

Sprzedam mieszkanie 2 pok. Brwinów –
nowe bezpośrednio 43,9m 510 203 663

OGRODY MIODUSZEWSKI. Kompleksowe
projektowanie wykonawstwo
i pielęgnacja ogrodów, tel. 501 716 866
www.ogrody-mioduszewski.pl

Sprzedam mieszkanie 53m2 w Piastowie, dwa
pokoje + kuchnia 600 897 351

automoto
kupię

Do wynajęcia mieszkanie 60 m2
w Pruszkowie na oś. Staszica, 7 piętro,
umeblowane + pralka, lodówka, telewizor.
600 342 720
Lokal, warsztat, wiaty, plac
w Pruszkowie 601 697 908

OGRODY - PROJEKT, WYKONANIE. SYSTEMY
NAWADNIAJĄCE. www.architekturaogrodu.
pl, tel. 0 698 668 468
Przed remontem zobacz swoje mieszkanie
w wizualizacji 3D! www.stylizacjewnetrz.pl
tel. 512 398 069

Przegrywanie, skanowanie, archiwizacja.
www.medias.net.pl tel. 502473643
Remonty, wykończenia, łazienki A-Z,
516 269 515

Układanie kostki brukowej i granitowej,
660 306 446

Spedycja „Pawbud” poszukuje przewoźników
z naczepami 13,6m tel. 785 003 353.
Pracownika ochrony fizycznej, PRACA OD
ZARAZ !!! praca na terenie Pruszkowa,
kontakt : 508-195-347

Działki bud. k/Sierpca i Gostynina od 3,50/m
692 485 955
Mieszkanie 30 m2, osiedle Prusa
663 340 637
OKAZJA! Sprzedam mieszkanie 55 mkw
Brwinów/Koszajec, działka rekreacyjna
gratis. Tel 798 53 72 64

www.kynoakademia.pl

Kasacja pojazdów (022) 723-46-66
www.szrotkasacja.pl

TANIA ODZIEZ
Z TYM KUPONEM
-5% RABATU

usługi
Anteny – montaż, serwis 603 375 875

Działka 1040m2, hala 198m2, Milanówek
ul. Wiatraczna,tel.662541397

Usługi remontowe, wykończenia
wnętrz, prace elewacyjne. Tanio,
szybko, solidnie. Wolne terminy.
Wykwalikowana i doświadczona ekipa
remontowa przyjmie zlecenia na terenie
powiatu pruszkowskiego i grodziskiego
Telefon kontaktowy 503 118 140

TARTAK SPRZEDA WIĘŹBY DACHOWE,
DREWNO BUDOWLANE, PODŁOGI,
WYKOŃCZENIA, WYKONUJEMY USŁUGI
CIESIELSKIE ORAZ DEKARSKIE TEL.
664455092, 660441897

Budowy domów od A do Z 600 120 701

UL. MAJOWA 12
PRUSZKÓW

Dachy ciesielstwo – dekarstwo 603 447 132
Praca dla KOBIET i MĘŻCZYZN
w Pruszkowie przy produkcji lekkich
podzespołów, 3 zmiany, etat, blisko
stacji PKP Pruszków, od 1800 zł br.
Tel. 516 027 623, 22 826 03 87

Usługi glazurnicze 609 316 765

Studnie 602 536 376

sprzedam
Dom 75 m2 okolice Grodziska Maz.
696 172 625 9

Usługi hydrauliczne. Pełen zakres.
Solidnie.tel.0602681344

Dachy, kominy, remonty – profesjonalnie
798 836 860
Docieplenia budynków i poddaszy, prace
wykończeniowe 501 606 408
Docieplenia budynków i poddaszy, prace
wykończeniowe 500 076 158
Domofony – montaż, serwis 603 375 875
Firma remontowa wolne terminy 503 118 140

CZĘŚCI NOWE I UŻYWANE

KARDIOLOG
(.*
(&+2
+2/7(5

SERWIS SAMOCHODÓW FRANCUSKICH

WULKANIZACJA!

Pruszków, Al. Jerozolimskie 458

Tel. (0-22) 728 73 73, (0-22) 728 15 40
Czynne: pn-pt 8.00 - 18.00
sob. 8.00 - 12.00

Centrum Edukacyjne Perfekt

ZESPÓŁ SZKÓŁ

Wszystko w jednym miejscu!
PRUSZKOW, UL. DRZYMAŁY 19/21

TEL. 22 758 49 25

DLA DOROSŁYCH

tel. 22 758 66 33

509 488 669

510 174 490

Pruszków ul. Helenowska 3
(budynek domu katechetycznego)

NAUKA JAZDY
t profesjonalna kadra instruktorska
t nauka testów na komputerze
t szkolenia kierowców na przewóz
osób i rzeczy, szkolenia okresowe
t indywidualne dokształcanie osób
z prawem jazdy

liceum ogólnokształcące 2-letnie
liceum ogólnokształcące 3-letnie
policealna szkoła informatyczna
kursy przygotowujące do matury
nia
uprawnie

szkół

h
publicznyc

t badania lekarskie na miejscu!

OSK

WADECKI

Pruszków: ul. Hubala 5, tel. (022) 758 69 43
%áRQLH ul. Okrzei 3A, tel. (022) 731-95-80
*URG]LVN0D]XO.RĞFLXV]NL$WHO  
1DGDU]\Q'RP3DUDILDOQ\]DMĊFLDZSLąWHNRJRG]

www.szkolydladoroslych.pl
niskie czesne
zaświadczenia do ZUS i MOPS
kształcenie systemem zaocznym i wieczorowym
nabór do klas II i III, także w trakcie roku szkolnego
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WITAJCIE NA ŚWIECIE

Szpital
Powiatowy
w Pruszkowie

Daria Suchecka
ur. 12.07.2010
3050 g, 54 cm

Ignacy Jarawka
ur. 11.07.2010
3850 g, 57 cm

Wiktor Szymczak
ur. 10.07.2010
3140 g, 53 cm

Karol Ostasz
ur. 10.07.2010
2940 g, 52 cm

Gucio Zarębski
ur. 10.07.2010
2800 g, 52 cm

Piotr Chojnowski
ur. 11.07.2010
3500 g, 54 cm

Dominika Mazurek
ur. 10.07.2010
3320 g, 55 cm

Wojciech Tuszyński
ur. 12.07.2010
36170g, 53 cm

Filip Kowalczyk
ur. 10.07.2010
3200 g, 56 cm

Bartosz Nowak
ur. 10.07.2010
3370 g, 57 cm

Paweł Orman
ur. 12.07.2010
3200 g, 52 cm

Barbara Sitarska
ur. 09.07.2010
30150 g, 56 cm

Oskar Twarowski
ur. 12.07.2010
3440 g, 52 cm

Gabrysia Nowaczyńska
ur. 09.07.2010
3600 g, 55 cm

Zdjęcia dzieci publikujemy
wyłącznie po wyrażeniu
pisemnej zgody rodziców.

Małgosia Kierska
ur. 11.07.2010
3600 g, 55 cm

Piotr Feder
ur. 12.07.2010
3570 g, 55 cm

Franciszek Skupio
ur. 13.07.2010
3560 g, 55 cm

Zuzanna Goździewska
ur. 13.07.2010
3500 g, 57 cm

Krzysztof Wróbel
ur. 12.07.2010
3280 g, 53 cm

Szymon Janczarek
ur. 15.07.2010
3150 g, 53 cm

Klemens Pawelec
ur. 18.07.2010
2870 g, 54 cm

Jakub Tarkowski
ur. 15.07.2010
3480 g, 55 cm

Filip Piwowarek
ur. 18.07.2010
4100 g, 58 cm

Agnieszka Kanciał
ur. 16.07.2010
2890 g, 52 cm

Grzegorz Kanciał
ur. 16.07.2010
3100 g, 54 cm

Kosieradzki
ur. 18.07.2010
2470 g, 56 cm

Zuzanna Falęcka
ur. 16.07.2010
3090 g, 54 cm

Nikola Kępka
ur. 17.07.2010
2930 g, 56 cm

Nina Kosjan
ur. 18.07.2010
2500 g, 52 cm

Przedstawiamy najmłodszych
mieszkańców naszego
regionu, którzy przyszli na
świat w Szpitalu Powiatowym
przy ul. Armii Krajowej 2/4
w Pruszkowie, na oddziale
Ginekologiczno-Położniczym,
tel. 22 758 20 65, 22 758 20 66.
Gratulujemy rodzicom
a naszym najmłodszym
mieszkańcom życzymy
zdrowia szczęścia oraz
beztroskiego dzieciństwa.

Michał Gąsiewski
ur. 16.07.2010
2280 g, 51 cm

Rodzice, pochwalcie się swoimi dziećmi. Zgłaszajcie się na adres: redakcja@gazetawpr.pl
Autorem zdjęć jest Studio Szmiga&Kolasa | fotograﬁa ślubna - chrzty - komunie | tel. 509-867-330, 792-727-466, www.szmiga-kolasa.pl
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BRUKARSTWO

Układanie kostki brukowejj
- szybko, tanio, solidnie
- wieloletnie doświadczenie
- usługi kompleksowe

608 156 554

NRPXQLH

APARATY SŁUCHOWE
ZAPRASZAMY NA
BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU

Refundacja: 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

okna
aluminium, drewno,

PCV, rolety, moskitiery

509-867-330
792-727-466
WWW.SZMIGA-KOLASA.PL

raty

drzwi
wewnętrzne, zewnętrzne,
antywłamaniowe

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

ZAWIADOMIENIE WOJEWODY
MAZOWIECKIEGO
o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa
przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę
Wojewoda Mazowiecki, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 88 ust. 1 pkt 1 i w związku z art. 90
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)
informuję, że w dniu 08.07.2010r. wszczęto na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Elżbietę Brenda - Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad Oddział w Warszawie, postępowanie o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia budowa autostrady A2 na odcinku od granicy województwa łódzkiego/mazowieckiego w km 411+465,80 do
węzła Konotopa (z węzłem) w km 456+239,67 – odcinek C2 km 425+653,00 – 431+500,00.
Mając na uwadze, że planowana działalność zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko przystąpiono do ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Organem administracji właściwym do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedmiotowej
inwestycji jest Wojewoda Mazowiecki, zaś organem właściwym do wydania postanowienia w sprawie uzgodnienia
warunków realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie.
Jednocześnie informuję wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją
sprawy, możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej do protokołu, w terminie
od 10.08.2010 r. do 30.08.2010 r. w Wydziale Infrastruktury i Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w Warszawie (Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 607 od pon.-pt. w godz. 12.00-16.00). Złożone
uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie przed
uzgodnieniem warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.
Zgodnie z art. 35 cytowanej ustawy informuje się, że uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa
wyżej, pozostawia się bez rozpoznania.
Jednocześnie informuję, że w dniu 11.08.2010r., o godzinie 15.00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Baranowie
przy ul. Armii Krajowej 47, 96-314 Baranów - odbędzie się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa,
na którą zapraszam wszystkich zainteresowanych.
WIŚ.II.MP2.7111-D/287/10
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