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PRUSZKÓW
Pojawiło się światło 
w tunelu dla 
właścicieli gruntów 
pod planowaną Trasę 
Książąt Mazowieckich. 
Niewykluczone, że 
dostaną „wolną” rękę, 
gdyż inwestycja została 
wykreślona ze strategii 
rozwoju województwa. 

P lany budowy Trasy Książąt 
Mazowieckich w Prusz-
kowie sięgają jeszcze lat 

60-tych ubiegłego stulecia.  Droga 
o charakterze wojewódzkim miała 
stanowić obwodnicę Pruszkowa. 
Miała, bo dziś już by takiej funkcji 
nie spełniała. W ciągu ostatnich 
50 lat miasto znacznie się zmie-
niło i rozrosło. Mimo wszystko 
dodatkowe połączenie drogowe 
Tworek i Malich z centrum Prusz-
kowa jest bardzo potrzebne.

Pierwotnie trasę miało budo-
wać województwo, jednak przez 

Droga została wykreślona Referendum 
się odbędzie

NADARZYN

Nadarzyn czeka 19 stycznia 
przyszłego roku referendum. 
Mieszkańcy bedą głosowali 
w sprawie odwołania wójta gminy 
Nadarzyn oraz rady gminy.
– Zakwalifi kowano wystarczającą 
liczbę podpisów, tak więc wszystkie 
czynności zostały zakończone. 
Referendum się odbędzie 
– usłyszeliśmy w biurze 
komisarza wyborczego.  6
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 Tereny, którymi miała przebiegać Trasa Książąt Mazowieckich
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MIESZKANIA W MILANÓWKU  NOWE, NIŻSZE CENY OD 3999 ZŁ więcej str. 2

Zwycięzcami 
są dzieci 

PRUSZKÓW

Byłe gwiazdy reprezentacji 
Polski w piłce nożnej i kilkunastu 
wychowanków domów dziecka 
rozegrali Turniej Mikołajkowy. 
Rywalizacja w pruszkowskiej 
hali Znicza była zacięta, ale nie 
o wynik chodziło. – Największymi 
zwycięzcami są dzieci, które 
pokazały swój talent i klasę – mówi 
Tomasz Zboina z Fundacji Kibica.  12

pół wieku nic się w tej sprawie 
nie działo. Poza jednym – zare-
zerwowaniem terenów pod wy-
czekiwaną inwestycję. Nie byłoby 
to problemem, gdyby wszystkie 
grunty należały do skarbu pań-
stwa czy gminy. Ale tak nie jest, 
większość działek należy do 
mieszkańców, którym „związano 
ręce”. – Co z tego, że mam grunt, 
skoro od 50 lat nic nie mogę tu 
zrobić? – pyta jedna z właścicie-
lek. – Choć bym chciała to domu 
tu nie wybuduję, bo żaden urzęd-
nik mi na to nie pozwoli. Dział-
ki nie mogę też sprzedać, bo kto 
kupiłby teren, z którym nic nie 
można zrobić – dodaje.

Okazuje się, że najbliższy czas 
dla właścicieli tych działek może 
być przełomowy. W maju prusz-
kowscy radni wyrazili zgodę na 
przystąpienie prac związanych 
z utworzeniem planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla obsza-
ru Tworki nad Utratą. W trakcie 
tworzenia są również inne plany 
dla obszarów, przez które miała-
by przebiegać trasa, wiadomo jed-
nak, że trzeba je będzie poprawić.

– Na wniosek MZDW wykre-
śliliśmy Trasę Książąt Mazowiec-
kich z planów zagospodarowania 
przestrzennego województwa – 
mówi Maria Puk, kierownik ze-
społu planowania przestrzennego  

Mazowieckiego Biura Planowa-
nia Regionalnego w Warszawie.

Co więc z terenami, które przez 
pół wieku były zarezerwowane 
pod Trasę Książąt Mazowiec-
kich? – Działki będą uwalnianie, 

a ich właściciele będą mogli je za-
gospodarować według własnych 
upodobań – mówi Andrzej Ku-
rzela, wiceprezydent Pruszkowa.

Ruszyła 
Akademia Urody 
w Pruszkowie. 
Zobacz relację 
ze szkoleń.  10
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Tuż przed Bożym Narodzeniem ob-
legamy sklepy i centra handlowe 
w poszukiwaniu prezentów i ozdób 
świątecznych. W tym roku będzie 
jeszcze jedno miejsce, gdzie takie 
zakupy zrobimy. W pruszkowskiej 
hali Znicza (ul. Bohaterów War-
szawy 4) 15 grudnia czeka na nas 

kiermasz świąteczny. Warto tam 
zajrzeć – będziemy mieli okazję za-
kupić nietuzinkowe przedmioty, 
m. in. stylowe tekstylia do domu, 
patchworki, rękodzieła, biżuterię, 
a także ubrania, kosmetyki, deko-
racje. Na dzieci będzie czekał św. 
Mikołaj, przygotowany zostanie 

również magiczny kącik z niespo-
dziankami. Kiermasz zostanie 
otwarty w godzinach 10.00–18.00. 
Wstęp wolny. Patronami medialny-
mi imprezy są Gazeta WPR i portal 
WPR24.pl. Szczegółowe informa-
cje: e-mail: eventydtm@gmail.
com lub tel. 535 33 30 34. (DP)
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15 grudnia odbędzie się kiermasz 
świąteczny w hali Znicza

Zadzwoń tel. 733 26 26 26
www.willagloria.pl

mieszkania 
50-160 m 2  

KAMERALNE MIESZKANIA W MILANÓWKU

NOWE, NIŻSZE CENY 
przykładowa aranżacja
    lokal 2-pokojowy 58 m2

3999 
zł za mkw

od

> mieszkania od 50 do 160 mkw
> spokojna okolica
> stylowa architektura
> drewniane okna
> ogrody zimowe 
> przestronne komórki lokatorskie
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Być może uda się 
ruszyć z realizacją 
inwestycji 
w 2015 roku

Agata Jaczyńska 
 Adwokat

Ul. Kraszewskiego 27 lok. 22, 
05-800 Pruszków

agata.jaczynska@ 
giertych-kancelarie-prawne.pl

Tel.: 500-222-979
www.giertych-kancelarie-prawne.pl
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TBS „Zieleń Miejska” 
wspólnie z prywatnym 
inwestorem w centrum 
Pruszkowa postawi 
nowy budynek 
mieszkalno-usługowy. 
Obiekt ma się pojawić 
w okolicy urzędu 
miejskiego i sądu.

W ostatnich latach obli-
cze ul. Kraszewskiego 
bardzo się zmieniło. 

Droga z nową nawierzchnią, sze-
rokie chodniki przypominają-
ce deptak, odnowiona fontanna 
przy bibliotece, wyremontowane 
budynki – tak dziś wygląda ulica, 
przy której siedziby ma szereg 
instytucji i punktów usługowych 
(m.in. urząd miejski, komenda 
policji, sąd rejonowy). Jednak 
wciąż można znaleźć tu obiek-
ty, które nie pasują do okolicz-
nej architektury.

Chodzi m.in. o pawilon skle-
pu rowerowego, który jest ozna-
czony numerem 19. Są już jednak 

Obiekt ma przyciągać wzrok

plany zagospodarowania tej dział-
ki. W miejscu niszczejącego pa-
wilonu ma powstać nowoczesny 
budynek. – Wspólnie z prywatnym 
inwestorem przygotowaliśmy kon-
cepcję zagospodarowania dla tego 
terenu. Chcemy aby w tym miej-
scu powstał budynek mieszkal-
no-usługowy – mówi Zbigniew 
Piotrzkowski, prezes Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego „Zie-
leń Miejska”. – Punkty usługowe 
będą znajdować się na parterze, 
a lokale mieszkalne na pozosta-
łych kondygnacjach. Wszystko jest 
jeszcze we wstępnej fazie, ale być 

TBS i prywatny inwestor chcą postawić budynek przy ul. Kraszewskiego

jednak chcemy by był on nowo-
czesny. Ma przyciągać wzrok, ale 
nie razić. Powinien dominować 
nad sąsiadującą architekturą, 
ale nie w sposób zdecydowa-
ny – twierdzi. – Musimy jeszcze 
wystąpić o wydanie warunków 
zabudowy, ponieważ nie ma tu 
uchwalonego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzen-
nego. Dopiero po ich uzyskaniu 
będziemy dokładnie wiedzie-
li co możemy w tym miejscu 
wybudować i w jakim kształcie 
– podkreśla Piotrzkowski.

Plany postawienia nowego 
obiektu przy ulicy Kraszew-
skiego to kolejne przedsięwzięcie 
w harmonogramie inwestycyj-
nym pruszkowskiego TBS-u na 
najbliższe lata. Przypomnijmy, 
że spółka chce się zająć budo-
wą domów wielorodzinnych przy 
ul. Studziennej oraz w rejonie 
ul. hrabiego Potulickiego, wciąż 
realizuję budowę kamienicy przy 
ul. Sienkiewicza, planuje inwe-
stycję w Brwinowie. Prezes Pio-
trzkowski podkreśla też, że na 
przyszły rok są przewidywane 
liczne remonty zarządzanych 
przez TBS kamienic. 

może uda nam się ruszyć z realiza-
cją w 2015 roku – dodaje.

Prezes Piotrzkowski precyzu-
je wizję budynku. – Chcemy wy-
budować tu czterokondygnacyjny 
obiekt. Bryła budynku ma nawią-
zywać do okolicznych obiektów, 

 Są już plany zagospodarowania działki, na której znajduje się pawilon rowerowy
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Plany budowy Trasy Książąt Mazowieckich sięgały lat 60. ubiegłego wieku

Droga została wykreślona

Trasa Książąt Mazowieckich 
pierwotnie miała zostać wybu-
dowana jako droga wojewódz-
ka, stanowiąca alternatywę dla 
al. Wojska Polskiego. Ostatecz-
nie z inwestycji zrezygnowano. 
– Budowa Trasy Książąt Ma-
zowieckich została wykreślona 
ze strategii rozwoju wojewódz-
twa. Jeśli danej inwestycji nie ma 
w planach to oznacza, że my nie 
będziemy jej budować – mówi 
Monika Burdon, rzecznik pra-
sowy Mazowieckiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich. – Jedną 
z przyczyn tej decyzji była zbyt 
gęsta zabudowa w rejonie pla-
nowanej drogi – dodaje. 

Informacje te potwierdza 
Maria Puk, kierownik zespo-
łu planowania przestrzennego  
Mazowieckiego Biura Plano-
wania Regionalnego w War-
szawie. – Na wniosek MZDW 
wykreśliliśmy Trasę Książąt 
Mazowieckich z planów za-
gospodarowania przestrzen-
nego województwa. Protesty 
w sprawie przebiegu tej dro-
gi zgłaszali mieszkańcy Nowej 
Wsi i Komorowa. Dodatkowo 
MZDW przygotowuje się do in-
nej dużej inwestycji, czyli budo-
wy Paszkowianki – podkreśla. 
– Nie zmienia to faktu, że trasa 
jest potrzebna dla ruchu lokal-
nego – dodaje Maria Puk.

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Faktycznie, władze miasta 
chciałyby, aby w miejscu pla-
nowanej trasy pojawił się lo-
kalny łącznik Tworek z centrum 
Pruszkowa. Jednak na to roz-
wiązanie nie chcą się zgodzić... 
mieszkańcy. – Dostaliśmy już 
kilkadziesiąt pism z protesta-
mi w tej sprawie. Mieszkańcy 
chcą, by ewentualna ulica by-
ła wybudowana tylko do rzeki 
Utraty. Nie zgadzają się na bu-
dowanie jakiejkolwiek przepra-
wy przez rzekę – mówi Andrzej 
Kurzela, wiceprezydent Prusz-
kowa. – Zgłaszane są również 
uwagi do przygotowywanych 
planów. O tym czy zostaną 
uwzględnione zadecyduje pre-
zydent. Problem w tym, że cześć 
przygotowywanych planów bę-
dzie musiała zostać poprawiona. 

Dziś ich ustalanie jest na takim 
etapie, że nie możemy wprowa-
dzać tak znaczących poprawek 
jak wykreślanie trasy – dodaje. 

Co zatem z terenami, które 
przez pół wieku były zarezerwo-
wane pod Trasę Książąt Mazo-
wieckich? W końcu będą do-
stępne dla właścicieli. –  Działki 
będą uwalnianie, a ich właścicie-
le będą mogli je zagospodaro-
wać według własnych upodobań, 
oczywiście zgodnie z warun-
kami zabudowy. Możliwa bę-
dzie również sprzedaż gruntów 
– twierdzi Andrzej Kurzela.
– Jeśli chodzi o układy komuni-
kacyjne w tym rejonie, to podob-
nie jak w innych przypadkach, 
proponowane rozwiązania bę-
dą konsultowane z mieszkańca-
mi – zaznacza. 



3GAZETA WPRWPR24.pl Reklama

DRUKUJEMY
BANERY ULOTKI
FOLDERY KATALOGI
PLAKATY WIZYTÓWKI
TECZKI KALENDARZE
NOTESY ROLLUPY
i wiele więcej...

Pruszków, 
ul Niecała 10/2
22 758 77 88
504 756 509
druk@alsprint.pl

Piątek, 29 Listopada 2013
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MILANÓWEK
23 listopada mieszkańcy Milanów-
ka przeżyli chwile grozy. Powód? 
Wyciek gazu do jednej ze studzienek 
kanalizacyjnych. – Zawiadomienie 
o ulatniającym się gazie w obrę-
bie skrzyżowania ul. Wylot i Zielonej 
w Milanówku otrzymaliśmy ok. godz. 
19.35. Strażacy dokonali pomiarów 

stężenia gazu i stwierdzili, że do jed-
nej ze studzienek faktycznie ta sub-
stancja wyciekła w ilości zagrażającej 
wybuchem. Ze względów bezpieczeń-
stwa ewakuowaliśmy 11 mieszkańców 
z kilku okolicznych domów – mówił 
bryg. Krzysztof Tryniszewski, rzecz-
nik prasowy Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Gro-
dzisku Mazowieckim. – Po przyjeździe 
pogotowia gazowego sytuację opa-
nowano. Do awarii doszło prawdopo-
dobnie gdzieś na przyłączu między 
budynkami – twierdzili strażacy z Ko-
mendy Wojewódzkiej Państwowej 
Straży Pożarnej w Warszawie. (AF)

Wyciek gazu, ewakuowano 
lokatorów pobliskich domów

Piątek, 29 Listopada 2013
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Nowy wiadukt 
w Alejach otwarty
REGION
Kierowcy nadal 
czekają na zjazd 
z trasy S2 w Aleje 
Jerozolimskie. 
Tymczasem drogowcy 
otworzyli wiadukt 
na węźle Salomea.

Wiadukt oddano do użyt-
ku 26 listopada w połu-
dnie. Kierowcy zmierzający 
z Pruszkowa Alejami Je-
rozolimskimi przejeżdża-
ją nim w kierunku centrum 
stolicy. Udostępnienie tej es-
takady umożliwi wykonawcy 
otwarcie całego węzła Salo-
mea i łącznika z południo-
wą obwodnicą Warszawy.

Kierowców z Pruszko-
wa i okolic najbardziej in-
teresuje jednak kiedy będą 
mogli bezpośrednio zje-
chać z POW w Al. Jerozo-
limskie. Specjalna droga 
zjazdowa jest gotowa od 
dawna, ale wciąż zamknię-
ta dla ruchu. Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad tłumaczyła, że 
obiekt będzie można otwo-
rzyć po uzyskaniu pozwole-
nia na użytkowanie.

Kiedy więc mogłoby to 
nastąpić? – Z tego co wiem, 
wniosek o pozwolenie na 
użytkowanie mamy otrzy-
mać jutro – mówił 26 listo-
pada Jaromir Grabowski, 
wojewódzki inspektor nad-
zoru budowlanego. – Gdy 
wpłynie wniosek, w teorii 
mamy na wydanie pozwo-
lenia trzy tygodnie. Jest 
jednak szansa, że uda się ją 
wydać nawet w trzy dni, bo 
dobrze znamy tę inwestycję. 
Ale na razie nic na pewno 
powiedzieć nie mogę – do-
daje. W podobnym termi-
nie może też zostać wydane 
pozwolenie na użytkowanie 
łącznika między węzłem Sa-
lomea i POW.  (DP)

MARCIN 
PRAŻMOWSKI

REGION
Do boju o zwiększenie 
kursów w godzinach 
porannego szczytu 
kolejki WKD wkraczają 
internauci. W ciągu 
tygodnia specjalnie 
utworzony w tym celu 
profi l na Facebooku 
„zalajkowało” grubo 
ponad pół tysiąca 
pasażerów.

Strona „Więcej WKD-ek, 
gdyż rano NIE da się 
wsiąść” powstała 18 listo-

pada. Już w ciągu pierwszej doby 
polubiło ją 250 osób. W zdecy-
dowanej większości pasażerów 
Warszawskiej Kolei Dojazdo-
wej, którzy zgodnie przyznają, iż 
spółka powinna zwiększyć liczbę 
porannych kursów. Pozwoliłoby 
to rozładować panujący od kilku 
tygodni tłok w wagonach WKD.

Skąd pomysł? 
Stronę administruje dwóch mło-
dych pruszkowian (chcą pozostać 
anonimowi). – My jesteśmy tyl-
ko inicjatorami, a to jest ruch 
wszystkich, a nie nas. My liczymy 
się tu najmniej – mówią. 

Skąd się wziął pomysł na te-
go typu akcję? – Zrodził się pod-

Facebook wkroczył do boju o kursy
czas kupowania biletu miesięcz-
nego w kasie WKD. Jedna 
z klientek kłóciła się z kasjerką 
na temat tłoku w kolejkach. Ta 
chcąc uniknąć dalszych pretensji 
powiedziała, by napisać skargę 
w internecie. Zatem powstała ta 
strona, by dodatkowo zmotywo-
wać zarząd „wukadki” do dzia-
łania – opowiadają inicjatorzy. 
Twierdzą, że nie chcą walczyć ze 
spółką, a funkcjonowanie profi -
lu, który z dnia na dzień zyskuje 
na popularności należy trakto-
wać jako apel. 

udzielone przez pasażerów na 
Facebooku zwyciężyły. 

Nie załamują rąk
W tym przypadku może to 
być jednak trudne, szczegól-
nie kiedy Warszawska Kolej 
Dojazdowa twardo obstaje 
przy stanowisku, które przed 
kilkoma dniami przedstawia-
liśmy. – Żeby dodać jakikolwiek 
pociąg w tym czasie (poran-
nym szczycie – przyp. red.), 

musielibyśmy uruchomić zu-
pełnie nowy 12 obieg, ale tego 
nie możemy zrobić przed prze-
łączeniem napięcia zasilania 
na wyższe – mówił Krzysztof 
Kulesza, rzecznik prasowy 
Warszawskiej Kolei Dojaz-
dowej. – Po prostu na odcin-
ku Komorów-Warszawa przy 
aktualnie istniejących możli-
wościach podstacji trakcyjnych, 
nie jesteśmy w stanie dołożyć 
dodatkowego pociągu, żeby 

zapewnić częstotliwość więk-
szą niż pięć pociągów w ciągu 
godziny – dodawał.

Internauci nie jednak załamu-
ją rąk. Chcą apelować do skutku, 
liczą na kolejnych fanów. – Waż-
ny jest dla nas głos każdego: pa-
sażera, WKD i każdego innego 
naszego widza – przyznają. I do-
dają: – W przyszłości postaramy 
się też zająć wieloma innymi spra-
wami dotyczącymi Warszawskiej 
Kolei Dojazdowej. 

Apele internautów o zwiększenie kursów Warszawskiej Kolei Dojazdowej w godzinach porannego szczytu
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Póki co trudno spodziewać 
się, że strona wywrze tak ogrom-
ny nacisk na zarząd WKD, jak 
choćby zakładane przez war-
szawiaków profile bronią-
ce autobusowych linii 175 czy 
517, które Zarząd Transportu 
Miejskiego chciał swego czasu 
„skasować”. Opinia publicz-
na, a w szczególności poparcie 

Strona „Więcej 
WKD-ek, gdyż rano 
NIE da się wsiąść” 
powstała 18 listopada. 
Administruje ją dwóch 
młodych pruszkowian

 Internauci nie załamują rąk. Chcą apelować do skutku, liczą na kolejnych fanów
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WULKANIZACJA MECHANIKA

  TŁUMIKI  ZAWIESZENIA
tel. 516-027-948

ul. Królowej Jadwigi 24
05-800 Pruszków

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Po raz trzeci 
Gmina Michałowice 
zwyciężyła w konkursie 
Mazowiecka Gmina 
Roku 2013, zdobywając 
złotą statuetkę 
Orła Mazowieckiego 
Samorządu (kategoria: 
gmina wiejska powyżej 
12 tys. mieszkańców). 
Nagrodę odebrał wójt 
gminy Krzysztof Grabka, 
podczas gali ”Samorząd 
i Przedsiębiorczość”, 
która odbyła się 23 
listopada w Warszawie.

Mazowieckie samorządy ocenia-
ne były poprzez pryzmat wyników 
ekonomicznych, jakości zarządzania 

i oferowanych usług, wywiązywania 
się ze swoich zadań obligatoryjnych. 
Kapituła konkursu, przyznając Gmi-
nie Michałowice pierwsze miejsce, 
doceniła jej działania dotyczące po-
prawy warunków życia mieszkań-
ców, obejmujących takie obszary 
m.in. jak ochrona środowiska, edu-
kacja czy infrastruktura techniczna.  

Złoty Orzeł dla Gminy Michałowice

Konkurs zorganizowany w ra-
mach Narodowego Programu Pro-
mocji POLSKA PRZEDSIĘ-
BIORCZOŚĆ 2020 odbył się 
już po raz 6. Honorowy patronat 
sprawował Marszałek Wojewódz-
twa Mazowieckiego, Adam Struzik 
oraz Prezydent M. St. Warszawy, 
Hanna Gronkiewicz – Waltz. 

REKLAMA

W dotychczasowych edycjach 
konkursu Mazowiecka Gmina Ro-
ku, Gmina Michałowice już dwa razy 
zdobyła najwyższą nagrodę w kate-
gorii gmina wiejska (2010 r., 2012 
r.), raz uplasowała się na II (2011 r.) 
i III miejscu (2008 r.) oraz otrzyma-
ła wyróżnienie (2009 rok).  Przy-
pomnijmy, że w tym roku gmina 
zajęła także 2. pozycję  w rankingu 
„LIDERZY WZROSTU”, w kate-
gorii „Gminy Aglomeracji Warszaw-
skiej” oraz zdobyła tytuły Gminy 
na 5! oraz Mazowieckiej Gminy na 5!

Wszystkie nagrody i wyróżnie-
nia są nie tylko wyrazem uzna-
nia dla działań podejmowanych 
na rzecz społeczności, ale przede 
wszystkim motywacją i mobi-
lizacją do dalszej pracy. 
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Zakończyły się prace związane z ter-
momodernizacją obiektów użytecz-
ności publicznej w gminie Żabia 
Wola. W Szkole Podstawowej w Jó-
zefi nie ocieplono ściany zewnętrzne 
i dach budynku, wymienino insta-
lacje centralnego ogrzewania oraz 
kolektorów słonecznych służących 

do ogrzewania wody. Z kolei pra-
ce przy siedzibie Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej Skuły w Bartoszówce 
polegały m.in. na wymianie obróbek 
blacharskich oraz drzwi i okien, uło-
żeniu kostki brukowej wokół budyn-
ku, wykonaniu instalacji centralnego 
ogrzewania oraz zaadoptowaniu 

jednego z pomieszczeń na kotłow-
nię. Został też zamontowany wiszą-
cy kocioł zasilany gazem z instalacji 
zbiornikowej. Łączny koszt wszyst-
kich prac wyniósł blisko 900 tys. zł. 
Gmina musiała wyłożyć tylko 30 
proc. tej kwoty, reszta pochodziła 
z unijnej dotacji. (DP)

Termomodernizacja obiektów 
w gminie została zakończona

ŻABIA WOLA

Piątek, 29 Listopada 2013

Pruszków ul. Kraszewskiego 41 
(róg ul. Bolesław Prusa) facebook.com/galeriastyle

ZOSTAŃ NASZYM FANEM, WYGRYWAJ NAGRODY

Na hasło WPR – rabat 15%
ważny do 6 grudnia!

39,- 

Nie masz pomysłu na prezent mikołajkowy?
Zapraszamy do salonu Style!

Na hasło WPR – rabat 15%

Zapraszamy do salonu Style!Zapraszamy do salonu Style!

44,- 

REKLAMA

ADAM 
FABISIEWICZ

BRWINÓW
Kolejarze 
modernizujący 
linię dalekobieżną 
z Warszawy do Łodzi, 
wkrótce przystąpią 
do prac w Brwinowie. 
Naprawią tory, 
częściowo zburzą 
(ale i odbudują) 
wiadukt nad drogą 
wojewódzką 
nr 720. Kierowców 
czekają trudne dni...

Modernizacja układu 
kolejowego w Brwi-
nowie jest konieczna, 

trzeba go dostosować do wyższej 
prędkości pociągów: w przyszło-
ści na trasie z Warszawy do Kra-
kowa i Katowic mają kursować 
m.in. składy Pendolino. Spółka 
PKP Polskie Linie Kolejowe pla-
nuje zakończyć prace na odcinku 
Warszawa Zachodnia – Grodzisk 
Mazowiecki do końca 2014 r. 
Obejmą one m.in. przebudowę 
torów, wzmocnienie podtorza, 
przebudowę urządzeń stero-
wania ruchem, modernizację 
sieci trakcyjnej, budowę ekra-
nów akustycznych.

Zburzą, ale i postawią wiadukt

W Brwinowie kolejarze wybu-
rzą wiadukt którym biegną tory 
linii dalekobieżnych (dwa przę-
sła od strony rynku; moderniza-
cja nie obejmie torów dla pociągów 
linii podmiejskich). PKP PLK 
zapewnia, że nowa konstrukcja 
posłuży kilkadziesiąt lat. Jednak 
roboty będą się wiązać ze spory-
mi utrudnieniami w tunelu pod 
wiaduktem. Pierwsza propozy-
cja organizacji ruchu w trakcie 
prac zakładała... całkowite za-
mknięcie przejazdu przez tunel. 
Aby porozmawiać nad innymi 
mniej inwazyjnymi rozwiązania-
mi burmistrz Brwinowa zaprosił 
na spotkanie m.in. przedstawicie-
li PKP PLK, wykonawcy – spółki 
Intop Warszawa oraz wykonawcę 
projektu organizacji ruchu.

– Propozycja całkowitego za-
mknięcia przejazdu przez tu-
nel podczas rozbiórki wiaduktu, 
a następnie kilkumiesięczne 
utrzymywanie tam jedynie ru-
chu wahadłowego oznacza dla 
Brwinowa paraliż komunika-
cyjny – podkreślał burmistrz Ar-
kadiusz Kosiński. Negatywnie 
zaopiniował projekt poprowa-
dzenia objazdu przez Mosznę 
i Pruszków. Jego stanowisko 
popierali przedstawiciele poli-
cji, którzy z doświadczenia wie-
dzą, czym skutkuje jakiekolwiek 

Kolejarze wkrótce przystąpią do prac. Kierowcy nie będą mieli łatwo...

utrudnienie ruchu w tunelu czy 
na rondzie Wacława Kowalskiego. 
– Nasza opinia jest także negatyw-
na, z uwagi na ograniczenia tona-
żu w ulicy Promyka – zaznaczyła 
obecna na spotkaniu wicestaro-
sta Agnieszka Kuźmińska.

Kosiński podkreślił również, 
że objazd zaproponowany przez 
kolejarzy nie rozwikła proble-
mu paraliżu komunikacyjnego. 
– Kierowcy musieliby pokony-
wać codziennie 16-kilometrowy 
objazd prowadzący z Brwinowa 
do Pruszkowa, przez przejazd na 
ul. Działkowej. Więc trasa i tak by 
się korkowała. Staraliśmy się prze-
konać PLK do uruchomienia za-
stępczego przejazdu kolejowego 
w ciągu ulic Przejazd i Sporto-
wej. Niestety, ten od wielu lat nie 
funkcjonuje i w praktyce trzeba 
by wybudować nowy, a to wyma-
ga czasu i pieniędzy, więc pomysł 
upadł na wstępie – dodawał. 

Brwinów zaproponował jednak 
organizację ruchu – pod wiaduk-
tem odbywałby się on normalnie 
w godz. 6.00–20.00. Mariusz Go-
łąbek ze spółki Intop Warszawa 
obiecał rozważenie alternatyw-
nych rozwiązań: sprowadzenia 
z Niemiec specjalnego dźwigu 
kolejowego oraz prowadzenia 
prac nocą, tak aby w ciągu dnia 
ruch w tunelu mógł się odbywać. 

NADARZYN
Referendum w sprawie 
odwołania wójta gminy 
Nadarzyn oraz rady 
gminy dojdzie do skutku. 
Głosowanie odbędzie się 
19 stycznia 2014 roku.

Po zweryfikowaniu 1048 pod-
pisów pod wnioskiem o prze-
prowadzenie referendum, komi-
sarz wyborczy zakończył dalsze 
sprawdzanie. Grupa inicjatyw-
na „Nasz Zielony Nadarzyn” zło-
żyła w Delegaturze Krajowego 
Biura Wyborczego w Warszawie 
ponad półtora tysiąca podpisów, 
a wymagany próg, aby referen-
dum mogło się odbyć wynosił 
907 głosów poparcia. – Dalsze li-
czenie nie miało więc sensu. Za-
kwalifi kowano wystarczającą li-
czbę podpisów, tak więc wszyst-
kie czynności zostały zakończo-
ne. Referendum się odbędzie 
– usłyszeliśmy w biurze komisarza 
wyborczego. Datę wyznaczono 
na 19 stycznia przyszłego roku. 

Zadowolenia nie ukrywają 
inicjatorzy referendum. – Ter-
min co prawda nie jest idealny, 
bo przypada na okres zimowy, 
ale na pewno jest lepszy niż 
okres przedświąteczny – mówi 

Mariusz Karpiński, pełno-
mocnik inicjatora. Tym samym 
w Nadarzynie okres świątecz-
no-noworoczny szykuje się go-
rący…– Będzie okazją do mery-
torycznej dyskusji i oceny rzą-
dów zarówno wójta, jak i rady 
– uważa Karpiński. Liczy, że 
mieszkańcy wykorzystają szan-
sę jaka przed nimi stoi. – To re-
ferendum nie jest przejawem 
zadymy politycznej, tylko narzę-
dziem do kontrolowania władzy 
w demokratycznym państwie 
– twierdzi pełnomocnik.  

A co na to wójt? – Inicjatywa 
referendalna w obecnej sytuacji  
to próba destabilizacji pracy sa-
morządu – mówi krótko Janusz 

W styczniu pójdą na referendum 

Grzyb. I dodaje  – Decyzje po-
dejmowane przez Gminę w kwe-
stii sortowni fi rmy Hetman były 
zgodne z prawem. Moderniza-
cja instalacji nie stwarza zagro-
żenia dla środowiska i jakości 
życia mieszkańców, jak twier-
dzą inicjatorzy i zwolennicy re-
ferendum, co potwierdziły mię-
dzy innymi decyzje Samorządo-
wego Kolegium Odwoławczego 
z października tego roku.

Janusz Grzyb dementuje jed-
nocześnie informacje, że gmi-
na jest na skraju bankructwa. 
A co z działalnością rady gminy? 
– Pod względem merytorycz-
nym rada działa bardzo dobrze 
– ocenia wójt.  (MAP, KG)

GRODZISK MAZOWIECKI
Grodziski magistrat 
ogłosił ponowny przetarg 
na wykonanie projektu 
modernizacji Stawów 
Walczewskiego. 

Sprawie modernizacji tego miej-
sca towarzyszyły perturbacje. 
Pierwszy przetarg na wykona-
nie dokumentacji projektowo-
-kosztorysowej przedsięwzięcia 
ogłoszono w kwietniu. Wyłonio-
no nawet wykonawcę projektu. 

W wakacje okazało się jednak, 
że włodarze Grodziska zrezygno-
wali z usług tej fi rmy. W ostat-
nim czasie ogłoszono nowy, nieco 
zmodyfi kowany przetarg.

Urzędnicy szacują, że jeśli 
tym razem wszystko przebiegnie 
zgodnie z planem, dokumenta-
cja projektowa będzie gotowa do 
marca 2014 r. Następnie trze-
ba będzie ogłosić przetarg na 
prace budowlane. Inwestycja 
mogłaby wystartować nie wcze-
śniej niż w maju lub czerwcu 

Szukają nowego projektanta
przyszłego roku. W ramach mo-
dernizacji Stawów Walczew-
skiego zostanie wykopany duży 
staw, po którym będzie można 
pływać żaglówkami czy rowe-
rami wodnymi. Ma tam także 
powstać coś w rodzaju klubu 
wodniackiego i wypożyczalni 
sprzętu. Znajdzie się też wysepka
dla ptaków i mostek. 

W założeniu Stawy Wal-
czewskiego mają przyciągać 
nie tylko wyglądem, lecz także 
funkcjonalnością.  (AF)
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Mieszkańcy będą głosowali w sprawie odwołania wójta i rady gminy
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GRODZISK MAZOWIECKI
Centrum Kultury w Grodzisku Ma-
zowieckim zaprasza na koncert 
Orkiestry Sinfonia Viva, która zinter-
pretuje muzykę Krzysztofa Komedy. 
Był on jednym z najwybitniejszych 
polskich kompozytorów, twór-
cą znanych na świecie standardów 
jazzowych i muzyki fi lmowej. Jest 

autorem pamiętnej ścieżki dźwię-
kowej do obrazu „Dziecko Rosema-
ry” Romana Polańskiego. Podczas 
koncertu zaplanowanego na 13 gru-
dnia o godz. 20.00 zgromadzeni 
usłyszą kompozycje przy akompa-
niamencie m.in. saksofonu, per-
kusji, kontrabasu i fortepianu. Nie 

zabraknie również partii wokal-
nych w wykonaniu Agnieszki Wil-
czyńskiej. Bilety w cenie 55 i 45 zł 
do nabycia w kasie kina Centrum 
Kultury w Grodzisku Mazowieckim. 
Szczegółowe informacje pod nume-
rem tel. (22) 734 79 44 i na stronie: 
kino@centrumkultury.eu. (AF)

Orkiestra Sinfonia Viva wykona 
kompozycje Krzysztofa Komedy 

Piątek, 29 Listopada 2013

ANNA 
SOŁTYSIAK

KOMORÓW
Wiele znaków, 
„lawirująca” ścieżka 
rowerowa, brak 
miejsc do parkowania, 
przejście kończące 
się na... słupie – tak 
dziś wygląda centrum 
Komorowa. Rozwiązania 
były konsultowane 
z przedstawicielami 
mieszkańców, 
problem w tym, że nie 
uwzględniono ich uwag.

Piłeczkę w sprawie odpowie-
dzialności za organizację ru-
chu na ul. Brzozowej i al. Marii 
Dąbrowskiej wzajemnie odbijają 
urzędnicy ze starostwa powiato-
wego i Urzędu Gminy Michało-
wice (temat poruszaliśmy w nr 
238 Gazety WPR). Natomiast 
„chłopcem do bicia” stał się Za-
rząd Osiedla Komorów (ZOK) 
– społecznicy, którzy podkreśla-
ją, że opiniowali projekty jedy-
nie w fazie roboczej i negowali 
zastosowane rozwiązania. 

Jaką zatem wizję przedsta-
wiali członkowie Zarządu Osie-
dla Komorów? Ścieżka rowerowa 
powinna przebiegać po północnej 
stronie ulicy. Projekt miał być uzu-
pełniony o miejsca dla rowerów, 
parkingi samochodowe w okolicy 

Bubli na Brzozowej można było uniknąć
torów WKD miały umożliwiać 
bezpieczną przesiadkę oraz wy-
konanie autem „zawrotki”. Spo-
łecznicy podkreślali, że zmiana 
formy parkingu przy ul. Kolejo-
wej pogorszy warunki do stawia-
nie samochodów. Wśród sugestii 
zgłoszonych projektantom moż-
na znaleźć też punkty dotyczące 
przejść dla pieszych, bezpieczeń-
stwa uczniów oraz zieleni. Pro-
blem jednak w tym, że rozwiązania 
sugerowane przez społeczników 
i jednocześnie mieszkańców Ko-
morowa nie zostały wykorzystane. 

miejscowość i w imieniu miesz-
kańców, na ogół zapracowanych, 
zabieramy głos. Rozumiemy, że 
detale w naszym otoczeniu, choć-
by jakość architektury, zadbana, 
zachowana zieleń, kolor kostki na 
drodze, nawet drobne efekty wy-
konywanych prac, składają się na 
całość, która już detalem nie jest... 

Nie będziemy listkiem fi gowym 
dla urzędniczych decyzji: opinia 
Zarządu wpłynęła – odhaczamy 
– chowamy do szuflady – robi-
my swoje – jak stworzymy bubel 
to będzie można Zarządowi przy-
pisać winę. Chociażby kłamliwie... 
– mówi Agnieszka Kaczorowska-
-Budek, przewodnicząca ZOK.  

REKLAMA
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NOWA WIEŚ
Gimna Michałowice 
ogłosiła przetarg 
na modernizację 
pomieszczeń i instalacji 
wewnętrznych 
w przedszkolu 
w Nowej Wsi.

Placówka mieści się nieopodal 
przystanku Warszawskiej Ko-
lei Dojazdowej, przy ul. Głównej 
52A. Ze względu na to, iż budy-
nek jest już wysłużony, gmina 
podjęła decyzję o przeprowa-
dzeniu remontu. Zakres robót 
ujęty w przetargu obejmuje prze-
budowę pomieszczeń oraz insta-
lacji sanitarnych, elektrycznych, 
a także wykonanie mechanicz-
nej wentylacji.

Michałowiccy włodarze pod-
kreślają jednak, że nie chodzi 
o kompleksowy remont. – W te-
gorocznym budżecie mieliśmy 

Przedszkole do remontu
zapisane pieniądze na wykonanie 
prac modernizacyjnych i chcemy 
je wykonać w terminie. Chodzi 
tak naprawdę o takie prace re-
montowe, jak odmalowywanie 
ścian, odnawianie kuchni czy 
pomieszczeń sanitarnych. Wy-
mienimy m.in. najbardziej wysłu-
żone fragmenty instalacji, m.in. 
elektrycznej czy kanalizacyjnej 
– mówi Józef Kawiorski, z Re-
feratu Inwestycji Urzędu Gminy 
Michałowice. – Nie jest to „gar-
dłowa” sprawa, ale trzeba ją za-
łatwić – dodaje.

Kawiorski podkreśla, że pra-
ce nie zakłócą funkcjonowania 
przedszkola. – Zajęcia będą mo-
gły odbywać się normalnie. Re-
mont powinien zakończyć się do 
końca bieżącego roku. Nie przewi-
dujemy przesunięcia tego terminu, 
ale gdyby tak się stało, postaramy 
się uwzględnić to w przyszłorocz-
nym budżecie – zaznacza.  (AF)

Pojawia się jednak światło w tu-
nelu. Na początku grudnia przed-
stawiciele Zarządu Osiedla Komo-
rów mają się spotkać z władzami 
Michałowic. Poruszona zostanie 
też sprawa centrum Komorowa. 

– Oczekujemy traktowania 
podmiotowego i dialogu. Re-
akcji na nasze sugestie. Czuje-
my się odpowiedzialni za naszą 

– Oczekujemy reakcji 
na nasze sugestie 
– mówi Agnieszka 
Kaczorowska-Budek, 
przewodnicząca 
Zarządu Osiedla 
Komorów
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PIASTÓW 
Teatr Old Timers Garage zaprasza 
na spektakl „Ratuj się, kto rodzi!”. 
Wystawiony będzie 29 listopada 
w Miejskim Ośrodku Kultury w Pia-
stowie. „Ratuj się kto rodzi!”jest 
lekko erotyczną komedią teatral-
ną, która opowiada historię Andy'e-
go (Marek Pituch) i Rogera (Jakub 

Wons). Andy to mężczyzna, jeszcze 
dosyć młody, mający za sobą hulan-
ki i swawole, a przed sobą odpowie-
dzialność przez duże „O”. Wszystko 
za sprawą przyszłego potomka.
I niby wszystko powinno być dobrze, 
gdyby nie jego najserdeczniejszy 
przyjaciel, Roger. Roger to... penis. 

Błyskotliwy, inteligentny, śmia-
ły, o wielu twarzach, wystawiający 
swojego właściciela na częste pró-
by. Start spektaklu: godz. 19.00, 
ul. Warszawska 24. Bilety w cenie 
20 zł do nabycia w sekretariacie 
MOK-u od poniedziałku do piątku
w godz. 11.00–19.00. (AF)

Spektakl „Ratuj się, kto rodzi” 
w Miejskim Ośrodku Kultury

Piątek, 29 Listopada 2013
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Na terenie powiatu 
pruszkowskiego 
ruszy kolejna akcja 
świątecznej zbiórki 
żywności „Zostań 
św. Mikołajem”.

Inicjatorem akcji jest Hufiec 
ZHP Pruszków przy współ-
udziale organizacji pozarządo-
wych działających na obszarze 
powiatu. W sklepach w Prusz-
kowie, Brwinowie, Michało-
wicach, Nadarzynie zbierane 
będą m.in. olej, mąka, kasze, 
makarony, konserwy i napoje. 
W akcji harcerze biorą udział 
bezinteresownie, ale gratyfi-
kacja jest ogromna –  wdzięcz-
ność obdarowanych.

Pomysł na „Zostań św. Mi-
kołajem” narodził się osiem lat 
temu w głowach 20 osób – by-
ła to obsada pierwszej zbiórki 
(41. Pruszkowska Drużyna Har-
cerska Sokół przy współpra-
cy stowarzyszenia „Przywróć-
my Społeczeństwu”). Pudła na
żywność ozdabiane naklejka-
mi w kształcie gwiazdek zostały 
rozmieszczone w 12 pruszkow-
skich sklepach. W kolejnych la-
tach akcję organizował już ca-
ły Hufi ec ZHP Pruszków. Czte-
ry lata temu inicjatorzy posze-
rzyli działania o współpra-
cę z Bankiem Żywności SOS 
w Warszawie. Od tamtej pory
pruszkowscy harcerze biorą 
udział zarówno w „Świątecznej 
Zbiórce Żywności” oraz „Zostań 
św. Mikołajem”. W tym roku od 
29 listopada do 1 grudnia Hu-
fi ec ZHP Pruszków organizuje 

zbiórkę w ramach tej pierwszej 
akcji natomiast w kolejnych 
dniach (aż do 22 grudnia) sku-
pi się już na „Zostań św. Mikoła-
jem”. W obu przypadkach paczki 
z żywnością trafi ą do mieszkań-
ców powiatu pruszkowskiego.

Podczas „Zostań św. Mikoła-
jem” w 2012 r. harcerze i wolon-
tariusze zebrali 8,1 tony żywności 
i wykonali 815 paczek. W akcji 
wzięło udział ok. 300 wolon-
tariuszy. W tym roku powinno 
być podobnie, ale niczego nie 
przesądzajmy. Trwa rekrutacja 
– mówi Paulina Mędrzykowska, 
instruktor ds. Wizerunku i Pro-
mocji Hufca Pruszków. – W tym 
roku tak jak w latach ubiegłych 
w sklepach będą stać specjalne 
kartony, w których będzie moż-
na zostawiać żywność – dodaje.

Lista sklepów biorących 
udział w akcji jest dostępna 
na stronie internetowej akcji: 
pruszkow.zhp.pl/mikolaj/

Pamiętajmy! Dla wielu ro-
dzin paczka z podstawowy-
mi produktami spożywczymi 
może być jedynym prezentem 
świątecznym.  (DP)

Zostań św. Mikołajem 

KAROLINA 
GONTARCZYK

GRODZISK MAZOWIECKI
W niektórych mediach 
pojawiły się informacje, 
że jedna z holenderskich 
fi rm chciała przejąć 
budowę parku rozrywki 
Adventure World Warsaw 
pod Grodziskiem. 
Przedstawiciele 
koncernu zaprzeczają. 

Hotele tematyczne, rol-
lercoastery oraz strefa 
rozrywkowa z kawiar-

niami, butikami, kinami i klu-
bami – to tylko część atrakcji, 
jakie miały powstać w gigantycz-
nym parku rozrywki Adventure 
World Warsaw na terenach o po-
wierzchni 230 ha we wsi Kłud-
no Stare, Tłuste i Chlebnia pod 
Grodziskiem. Przewidywa-
ną liczbę turystów oszacowano
na 2,6 mln rocznie. 

Inwestycję chciał zrealizować 
Holender Peter Jan Mulder – 
w tym celu założył spółkę Adven-
ture World Warsaw. Do tej pory 
przygotowania do budowy par-
ku pochłonęły (według różnych 

Czy znajdzie się inwestor? 
Budowa Adventure World Warsaw ciągle stoi pod znakiem zapytania

nasz koncern nie myśli o prze-
jęciu Adventure World Warsaw. 
Nie planujemy również budo-
wy żadnego innego parku w Pol-
sce – mówi Charlotte van Etten, 
account manager w fi rmie Veko-
ma Rides Manufacturing.

Tradycyjnie z optymizmem do 
sprawy podchodzi Grzegorz Be-
nedykciński, burmistrz Grodziska 
Mazowieckiego. Powstanie kom-
pleksu rozrywkowego na terenie 
gminy, którą zarządza od 19 lat mia-
ło być zwieńczeniem jego kariery.– 
Ja od samego początku mówiłem, 
że budowa parku nie jest przekre-
ślona. Są osoby, które chodzą wo-
kół tej sprawy i chcą tę inwestycję 
uratować. Cały czas coś się dzieje, 
jest pozwolenie na budowę, więc 
na pewno jakiś inwestor się znaj-
dzie – mówi Benedykciński. – Pó-
ki co jednak, żadnych ofi cjalnych 
informacji nie mamy – dodaje. 

Benedykciński podkreśla, że do 
tej pory, dzięki aktywności spółki 
Adventure World Warsaw, gmina 
wzbogaciła się o ok. 10 mln zł z ty-
tułu sprzedaży gruntów, podatku 
od nieruchomości i renty plani-
stycznej. Wciąż jednak fi rma za-
lega z wieloma opłatami (m.in. za 
wycinkę drzew) i podatkami. 

że budowę chce przejąć holender-
ska fi rma, Vekoma Rides Manu-
facturing, jeden z największych 
producentów rollercoasterów na 
świecie i dotychczasowy mniej-
szościowy udziałowiec AWW.  
To właśnie jej prezes Henk Ro-
odenberg miał zadeklarować chęć 
przejęcia inwestycji. Podobno my-
ślał o dokończeniu budowy pod-
grodziskiego parku rozrywki pod 
warunkiem, że Peter Jan Mul-
der sprzeda mu upadłą spółkę za 
symboliczne 1 euro. Tymczasem 
przedstawicielka fi rmy Vekoma 
Rides Manufacturing zdecydo-
wanie zaprzecza tym pogłoskom. 
– Ani teraz, ani w przyszłości 

szacunków) od 70 do 100 mln eu-
ro. Udało się pozyskać grunty, zdo-
być pozwolenia na budowę oraz 
wykonać część prac archeolo-
gicznych. Otwarcie parku, który 
miał całkowicie zmienić charak-
ter nie tylko gminy, ale i całego 
regionu, było przewidywane na 
początek 2015 r. W lipcu ubiegłe-
go roku odbyła się nawet huczna 
uroczystość z okazji rozpoczę-
cia budowy, z planów Muldera 
jednak nic nie wyszło. W paź-
dzierniku poinformowano o upa-
dłości spółki Adventure World 
Warsaw i spółek zależnych. 

Kilka dni temu w niektórych 
mediach pojawiła się informacja, 

Budowa Adventure World Warsaw ciągle stoi pod znakiem zapytania

REGION
Kierowcy jadący drogą 
wojewódzką nr 579 
narzekają na jej fatalny 
stan. Ich zdaniem, na 
niektórych odcinkach 
trasa powinna zostać 
wyłączona z ruchu.

Droga wojewódzka nr 579 o dłu-
gości ponad 50 km prowadzi z Ra-
dziejowic do Kazunia Polskiego. 
Stanowi dogodne połączenie 
między drogami krajowymi nr 2, 
7 i 8, jest więc często uczęszczana, 
również przez kierowców samo-
chodów ciężarowych. To naj-
prawdopodobniej właśnie tiry są 
winne stanowi nawierzchni drogi. 

– Ul. Modlińska w Błoniu wo-
ła o pomstę do nieba. Zwłasz-
cza odcinek biegnący od mostka 
w kierunku Leszna już od daw-
na wymaga modernizacji, a wła-
ściwie gruntownej przebudowy. 
Droga w tym miejscu jest peł-
na dziur i kolein i praktycznie 
uniemożliwia poruszanie się 
nawet z dozwoloną prędkością 
– mówi czytelnik Mateusz. 

Nie lepiej jest na odcinku drogi 
z Radziejowic do Grodziska Ma-
zowieckiego. Kierowcy i miesz-
kańcy położonych przy niej wiosek 
od dawna zabiegają o przeprowa-
dzenie remontu. W czym więc 
problem? Ten fragment trasy 
od kilku lat jest przewidziany do 

przebudowy. Z kolei w Błoniu pla-
nowana jest budowa zachodniej 
obwodnicy miasta, która ma prze-
biegać w istniejącym śladzie drogi 
wojewódzkiej nr 579. W jednym 
i drugim przypadku, do realiza-
cji inwestycji nie dochodzi z po-
wodu protestów mieszkańców. 

Dziury na drodze wojewódzkiej 

– Jest już przygotowany pro-
jekt wykonania zadania na te-
renie powiatu grodziskiego. Na 
razie uzyskaliśmy ZRID (ze-
zwolenie na realizację inwesty-
cji drogowej – red.) na fragment 
przebudowy drogi nr 579, a wła-
ściwie siedmiokilometrowego 
odcinka obwodnicy miasta od 
Kałęczyna do ul. Żukówka w Bło-
niu. Obecnie sejmik jest w trak-
cie uchwalania przyszłorocznego 
budżetu i to od niego będzie za-
leżało, czy rozpoczną się prace. 
Do przebudowy jest przewi-
dziany również mostek w Bło-
niu, oczekujemy na wydanie 
ZRID – mówi Monika Burdon, 
rzecznik prasowy Mazowieckie-
go Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Warszawie. – Natomiast pozo-
stała część trasy będzie remon-
towana w ramach bieżącego 
utrzymania – obiecuje.  (KG)

Przedszkole 
blisko fi nału
RASZYN
Wkrótce przedszkole 
przy ul. Lotniczej 
w Raszynie powinno 
otrzymać pozwolenie 
na użytkowanie. 

Wybudowanie nowej placów-
ki kosztowało ok. 5,5 mln zł.
Powstał parterowy budynek 
z niedużym poddaszem. 
Obiekt podzielono na pięć 
stref: edukacyjną, ogólną, 
administracyjną, kuchen-
ną oraz techniczno-gospo-
darczą. Dzieci będą miały do 
dyspozycji plac zabaw.

Roboty miały się zakoń-
czyć do 31 października i tak 
się stało. – Jesteśmy już po od-
biorach wewnętrznych z wy-
konawcą. Obecnie są usu-
wane jakieś drobne usterki, 
głównie malarskie. Zdarzy-
ły się gdzieś pęknięta płytka, 
czy obite drzwi. Takie rzeczy 
się zdarzają, zwłaszcza przy 
dużym tempie prac – mówi 
Bolesław Sanecki z Referatu 
Inwestycji i Remontów Urzę-
du Gminy Raszyn.

Do nowego przedszkola 
przeniosą się dzieci z placów-
ki przy ul. Poniatowskiego. 
Władze gminy zakładały, że 
uda się to jeszcze w tym ro-
ku. – Jesteśmy dobrej myśli 
– mówi Sanecki.  (DP)  

Obawiają się nadmiernego ru-
chu tirów pod swoimi domami, 
wzmożonego hałasu i spadku 
wartości nieruchomości. Proble-
mem jest też brak wystarczających 
funduszy w kasie województwa. 

Droga wojewódzka 
nr 579 ma 
długość ponad 
50 kilometrów
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 Otwarcie parku było przewidywane na początek 2015 roku...
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TURYSTYKA
Słońce, plaża, bajkowe 
krajobrazy. Kto z nas, 
przy obecnej aurze, nie 
marzy o eskapadzie do 
egzotycznego kraju? 
Można to zrealizować 
nie tylko szybko, ale 
i niedrogo. Biura podróży 
dysponują szeroką ofertą 
wycieczek na ostatnią 
chwilę, atrakcyjne 
propozycje znajdą też 
osoby planujące urlop 
z wyprzedzeniem. 

Rodos, Madera, Teneryfa, 
Minorka, Wyspy Kana-
ryjskie – już same nazwy 

sprawiają, że wiele osób zaczy-
na myśleć o relaksie i przyszło-
rocznych wakacjach. Niektórzy 
mają jednak na tyle szczęścia, 

Skorzystaj z Last i First Minute

że jeszcze w tym roku będą mo-
gli wypoczywać na słonecznych 
plażach. Czasu na planowanie 
podróży i wybór miejsca jest 
coraz mniej więc warto skorzy-
stać z ofert Last Minute. Przy-
gotowane przez biura podróży 
propozycje zawierają nie tylko 
ściśle określone warunki, jak 
standard hotelu, wielkość po-
koi, lokalizację, terminy czy infor-
mację o wyżywieniu, ale również 
są niezwykle atrakcyjne cenowo. 
Wycieczki na Cypr czy do Ma-
roka znajdziemy w cenach za-
czynających się od niespełna 
1 tysiąca złotych. Natomiast ce-
ny wycieczek w formie all inclu-
sive zaczynają się już od 1300 zł 
(Tunezja, Egipt).

W ostatnim czasie niezwykle 
popularne stały się oferty First Mi-
nute. Korzystają z nich głównie 

osoby, które mogą ze znacznym 
wyprzedzeniem zaplanować swój 
urlop. Biura podróży doceniają ta-
kich klientów. Dlatego i dla nich 
są przygotowywane specjalne pro-
pozycje cenowe. I tak za ferie zi-
mowe na Wyspach Kanaryjskich 
zapłacimy około 2200 złotych, 
weekend majowy na Krecie bę-
dzie nas kosztował ponad 1600 zł. 
Jeśli chcemy spędzić wakacje na 
Minorce, to oferty za wycieczkę 
na tę egzotyczną wyspę zaczynają 
się już od 2700 złotych.

Te wycieczki to nie tylko moż-
liwość wypoczynku w ekskluzyw-
nych hotelach i gwarancja pięknej 
pogody, ale również okazja do po-
znania zwyczajów, kultury i najcie-
kawszych miejsc w danym kraju. 
W czasie takich podrózy moż-
na nawiązać nowe przyjaźnie, 
poznać interesujących ludzi. 
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Biura podróży dysponują szeroką, atrakcyjną ofertą wycieczek

REKLAMA
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PRUSZKÓW
Ofi cer dyżurny pruszkowskiej ko-
mendy odebrał zgłoszenie od pra-
cownika punktu dystrybucji usług 
telekomunikacyjnych, który po-
informował, że dwaj mężczyź-
ni próbowali wyłudzić umowę na 
świadczenie usług oraz apara-
ty telefoniczne. Wysłano załogę 

policyjną. Z relacji pracowników 
salonu wynikało, że mężczyźni, 
aby zawrzeć umowę, przedsta-
wili wymagane dokumenty, m.in. 
zaświadczenie o zatrudnieniu. 
Podczas weryfi kacji stwierdzo-
no jednak, że dokument o miej-
scu pracy jest fałszywy. Policjanci 

zatrzymali więc mężczyzn po-
dejrzanych o próbę oszustwa, 
jeden z nich był pijany. „Delikwen-
tów”przewieziono na komendę, 
usłyszeli tam zarzut oszustwa za 
pomocą fałszywych dokumentów. 
Wartość zagrożonego mienia osza-
cowano na prawie 7 tys. zł. (AF)

Przedstawili fałszywe dokumenty, 
bo chcieli wyłudzić telefony

 MTM będzie prawdopodobnie miał siedzibę 
w pomieszczeniach udostępnionych przez zespół „Mazowsze”

Piątek, 29 Listopada 2013

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

15 d y p l o m ó w 
i  1 5  a b s o l -
wentek Kur-

su Makijażu Fashion 
- takim rezultatem za-
kończyły się zajęcia 
w Akademii Urody Sabi-
ny Jabłońskiej w Prusz-
kowie i już wiadomo, że 
będą następne! 

Pani Sabina jeszcze 
12 lat temu była jedną 
z najlepszych w Euro-
pie konsultantek fi rmy 
AVON, znaną doskonale 
także mieszkańcom Pruszkowa 
i okolic. Pielęgnacja urody sta-
ła się jej wielką pasją i po odby-
ciu kilkudziesięciu szkoleń w tej 
dziedzinie oraz sukcesach zawo-
dowych, postanowiła otworzyć 
Akademię Urody w Pruszkowie. 
Wspomagana przez sprawdzo-
nych specjalistów, 
szkoli  przyszłe 
makijażystki, ma-
nicurzystki, stylist-
ki ubioru i fryzur 
w  n i e t y p o w y 
i skuteczny spo-
sób. Wspomnia-
ny Kurs Makijażu 
Fashion trwał 3 dni 
(od 10.00 do 18.00) 
we wnętrzach hote-
lu Comfort Biznes 

Ruszyła Akademia 
Urody w Pruszkowie 

w Pruszkowie. Pierwszego dnia 
kursantki zapoznawały się z teo-
rią, przykładami i historią ma-
kijażu, drugiego dnia odbywały 
zajęcia praktyczne, a trzeciego 
malowały profesjonalne mo-
delki uczesane przez stylist-
ki fryzur z salonu Katarzyna 

Kurzaj Piękne Włosy. Całość 
zakończyła się profesjonalną 
sesją zdjęciową, którą w cało-
ści opublikował magazyn Fryzu-
ry i Makijaże Ślubne. Następny 
Kurs Makijażu Fashion w stycz-
niu, cena – 1000 zł (w tym po-
siłki i materiały szkoleniowe). 

Zgłoszenia: Akade-
mia Urody Sabiny 
Jabłońskiej, Prusz-
ków, ul. Hubala 7a, 
tel. 507970925, www.
akademiaurody.prusz-
kow.pl, www.facebook.
com/akademiauro-
dy.sabinajablonska 
Dla chętnych, którzy 
zgłoszą się do koń-
ca grudnia tego roku
20% zniżki!!!  

Zobacz relację ze szkoleń

PIASTÓW
Pomazane ściany, 
brudne poręcze – tak 
wygląda wiele przejść 
podziemnych na 
dworcach kolejowych 
w naszym regionie. 
Dotyczy to też Piastowa.

– Podejrzewam, że wszyscy 
mieszkańcy powiatu cieszą się, 
że obecnie remontowane są na-
sze stacje PKP. Mnie ta radość 
udzieliła się pod koniec zeszłe-
go tygodnia, gdy przechodziłem 
piastowskim tunelem, czyściut-
kim, jeszcze pachnącym farbą. 
Jednak to, co ujrzałem dziś (18 
listopada) mnie załamało. Ściany 
są znów pomazane – skarżył się 
czytelnik Patryk. – Straszne. Nie 
można się skarżyć ani na władze 
ani na nierzetelnego wykonaw-
cę. To po prostu kolejny wybryk, 
za przeproszeniem, jakichś idio-
tów – dodawał.

PKP Polskie Linie Kolejo-
we zapowiadają, że bazgroły na 
ścianach znikną. – W ramach 
estetyzacji przystanków na linii 
Warszawa Zachodnia – Grodzisk 
Mazowiecki wykonywanej przez 
fi rmę „Dom Poznań” przejście 

podziemne na przystanku ko-
lejowym w Piastowie zostanie 
ponownie pomalowane – powie-
dział Maciej Dutkiewicz, rzecz-
nik prasowy PKP Polskich Linii 
Kolejowych. – Firma wykonują-
ca prace ma na to czas do końca 
grudnia – dodaje

Czy problem zażegnałby mo-
nitoring w piastowskim przej-
ściu podziemnym? – W ramach 
prac modernizacyjnych linii 
Warszawa Włochy – Grodzisk 
Mazowiecki przystanki zosta-
ną wyposażone w system te-
lewizji użytkowej oraz system 
monitoringu wizyjnego (ka-
mery także w przejściu pod-
ziemnym w Piastowie). Prace 
planujemy w perspektywie UE 
na lata 2014–2020. Przygotowu-
jemy dokumentację projektową. 
Najlepiej jest wykonywać moni-
toring właśnie podczas moder-
nizacji linii kolejowej – wyjaś-
nia Dutkiewicz.  (AF)

Bazgroły mają zniknąć
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„Pierwszy 
dzień wolności” 
PRUSZKÓW
Z okazji 95. rocznicy 
odzyskania przez 
Polskę niepodległości 
w pruszkowskich 
szkołach 
zorganizowano 
konkurs historyczno-
-literacki „Pierwszy 
dzień wolności”.

Konkurs był prowadzony pod 
opieką Małgorzaty Głowackiej 
i Anety Mackiewicz, nauczy-
cielek w Społecznym Liceum 
Ogólnokształcącym i Gimna-
zjum Społecznym w Pruszko-
wie. Głównym jego celami było 
upamiętnienie Polskiej Orga-
nizacji Wojskowej stworzonej 
w 1914 r. z inicjatywy Józefa 
Piłsudskiego oraz szerzenie 
ducha patriotyzmu wśród lo-
kalnej młodzieży. 

Spośród 15 prac, które 
przygotowali uczniowie gim-
nazjów i szkół ponadgimna-
zjalnych z terenu powiatu 
pruszkowskiego, wyłonio-
no najlepsze. I miejsce zdo-
była Malwina Grabowska 
z LO im. Tadeusza Kościuszki 
w Pruszkowie. II lokata przy-
padła Kacprowi Flisowi, a III 
miejsce zdobyła Kaja Szew-
czyk. Oboje uczą się w Gim-
nazjum im. 36 Pułku Piechoty 
Legii Akademickiej w Otrębu-
sach. Jury przyznało też wy-
różnienie. Zdobył je Mateusz 
Fiuczek z Gimnazjum nr 3 im. 
Miry Zimińskiej-Sygietyń-
skiej w Pruszkowie.  (AS)  

OTRĘBUSY
Sejmik województwa 
mazowieckiego 
zdecydował o zmianie 
siedziby Mazowieckiego 
Teatru Muzycznego 
im. Jana Kiepury. Będzie 
się mieścił w Otrębusach 
przy ul. Świerkowej.

Zmiana podyktowana była m.in. 
względami ekonomicznymi, po-
zwoli na zmniejszenie wydat-
ków ponoszonych dotychczas na 
wynajem siedziby w Warszawie.

Przedstawienia Mazowieckie-
go Teatru Muzycznego można 
już było oglądać w Mateczniku 
Mazowsze, którego sala wido-
wiskowa jest macierzystą sceną 
Państwowego Zespołu Ludowe-
go Pieśni i Tańca „Mazowsze”. 
Teatr i zespół łączy osoba dy-
rektora naczelnego i kierowni-
ka artystycznego Włodzimierza 
Izbana, który zarządza tymi in-
stytucjami. – Uchwała przyję-
ta przez sejmik sprawiła, że 
w naszej gminie pojawiła się 
nowa instytucja kultury. MTM 
będzie miał swoją siedzibę 

prawdopodobnie w pomiesz-
czeniach udostępnionych przez 
zespół „Mazowsze”, który ściśle 
z teatrem współpracuje – mówi 
Mirosława Kosiaty z Biura Pro-
mocji Urzędu Gminy Brwinów. 

– Cieszy nas, że MTM będzie 
działał u nas na stałe, a nie je-
dynie przyjeżdżał na gościnne 
występy. Z kulturalnego punk-
tu widzenia to dobra wiadomość 
nie tylko dla Otrębus i Brwino-
wa, ale dla całego powiatu prusz-
kowskiego. Myślę, że na sprawne 
funkcjonowanie obok siebie te-
atru oraz zespołu „Mazowsze” 
pozwala fakt, że obiema jednost-
kami kieruje ta sama osoba – do-
daje Kosiaty.

W MTM wystawiane będą 
spektakle muzyczne, koncerty 
i imprezy muzyczne dla doro-
słych i dzieci, spektakle operetko-
we. Nie zabraknie też małych form 
kameralnych. Mazowiecki Teatr 
Muzyczny jest teatrem impresa-
ryjnym, tzn. nie działa w oparciu 
o stały zespół etatowych arty-
stów, ale podejmuje z nimi współ-
pracę przy realizacji poszczegól-
nych przedsięwzięć.  (AF)

Teatr zagości na stałe

DOMINIK 
PIETRASZEK

REGION
Autostrada A2 na 
odcinku Stryków 
– Konotopa wciąż 
jest bezpłatna. 
Jak długo? Na razie 
nie wie tego nawet 
resort transportu.

91-kilometrowy odcinek 
autostrady A2 między 
Strykowem a Kono-

topą podzielono na pięć frag-
mentów, które były budowane 
przez pięć różnych konsorcjów. 
Mimo wielu trudności, drogo-
wcom udało się zapewnić na 
EURO 2012 przejezdność na 
całym odcinku trasy. Wszystkie 
roboty zakończyły się kilka mie-
sięcy po piłkarskich mistrzo-
stwach Europy. 

Od początku funkcjonowa-
nia trasy A2 Stryków – Konoto-
pa kierowcy jadą nią za darmo. 
Jednak co pewien czas poja-
wiały się informacje dotyczące 

Do kiedy odcinek A2 za darmo?
Nadal nie wiadomo, kiedy i czy w ogóle będziemy płacić za przejazd A2 ze Strykowa do Konotopy

Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej, ale jeszcze nie teraz.

Dlaczego? – Uruchomienie 
systemu poboru opłat na au-
tostradzie A2 między Stryko-
wem a Konotopą jest zależne 
od organizacji systemu pobo-
ru opłat na wszystkich sąsied-
nich odcinkach autostrad, to 
jest autostrady A1 Stryków-Tu-
szyn, A1 Stryków-Toruń oraz A2 
Stryków-Konin – mówi Jakub 
Dąbrowski z biura prasowego 
Ministerstwa Transportu, Bu-
downictwa i Gospodarki Mor-
skiej. – Na ostateczny kształt 
poboru opłat na tym odcinku 
będą też miały końcowe usta-
lenia, co do zakresu ewentual-
nej interoperacyjności poboru 
opłat. Obecnie trwają konsul-
tacje z GDDKiA w tej kwestii. 
Na tym etapie nie jest jeszcze 
możliwe określenie precyzyj-
nego terminu objęcia opłatami 
tego odcinka. Natomiast obec-
nie za przejazd tym fragmentem 
autostrady uiszcza się opłatę 
elektroniczną od pojazdów cięż-
kich – zaznacza. 

na stanowisku, że odcinek Gro-
dzisk – Pruszków ma być płatny. 
Odmiennego zdania byli włoda-
rze lokalnych samorządów.

Minął ponad rok od momentu 
otwarcia autostrady, a wciąż nie 
wiadomo kiedy i czy w ogóle bę-
dziemy płacić za przejazd A2 ze 
Strykowa do Konotopy. Im dłużej 
taki stan się utrzyma, tym lepiej 
dla kierowców i ich portfeli, jed-
nak w końcu jakieś postanowienie 
będzie musiało zapaść. Zdecy-
duje Ministerstwo Transportu, 

ewentualnego wprowadzenia 
opłat. Były minister infrastruktu-
ry Cezary Grabarczyk stał twardo 
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Nie jest jeszcze 
możliwe określenie 
precyzyjnego terminu 
objęcia opłatami tego 
odcinka – twierdzi 
resort transportu
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GRODZISK MAZOWIECKI 
Grodziscy policjanci mieli nietypo-
wego gościa. Na komendę „zgłosił 
się”... owczarek niemiecki. Duduś, 
bo tak wabi się pies, siedział na 
schodach przed jednostką. Wyglą-
dał na zagubionego. Jeden z po-
licjantów zaopiekował się psem. 
Dyżurny komendy skontaktował 

się natomiast z przedstawicielami 
straży zwierząt. Udało się znaleźć 
właściciela Dudusia, gdyż pies miał 
wszczepionego czipa. Okazało się, 
że zwierzak należy do mieszkań-
ca Grodziska. Ten poinformował, 
że szukał swojego pupila od roku. 
– Możliwe, że ktoś go zwabił. Dzięki 

temu, że właściciel Dudusia zadbał 
o to, by pies został zaczipowany, 
mogliśmy szybko znaleźć jego pa-
na. Cieszymy się, że sprawa zakoń-
czyła się pomyślnie – powiedziała 
asp. Katarzyna Zych, rzecznik pra-
sowy Komendy Powiatowej Policji 
w Grodzisku Mazowieckim. (AS)

Zaginiony owczarek Duduś 
„zgłosił się” na policyjną komendę

Piątek, 29 Listopada 2013

KAROLINA 
GONTARCZYK

OŻARÓW MAZOWIECKI
Samorządy mogą 
emitować papiery 
wartościowe na spłatę 
wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań. Z tej 
możliwości postanowiły 
skorzystać władze 
Ożarowa, chcą wydać 
obligacje komunalne.

Uchwałę w sprawie emisji obligacji 
oraz zasad ich zbywania i zakupu 
ożarowscy radni podjęli podczas 

Gmina zamierza wydać obligacje komunalne
październikowej sesji rady miej-
skiej. Celem takiego kroku jest 
zabezpieczenie środków fi nanso-
wych na spłatę wcześniej zaciągnię-
tych zobowiązań. Uchwała określa 
ogólne warunki emisji, w tym mię-
dzy innymi jej wielkość, podział 
na serie, długość życia poszcze-
gólnych obligacji, a także sposób 
emisji oraz zasady oprocentowa-
nia. Podjęto decyzję, że gmina wy-
emituje w trybie niepublicznym 
obligacje na okaziciela w liczbie
5,1 tys. sztuk o wartości nominal-
nej 1 tys. zł każda, na łączną kwotę 
5,1 mln zł. Zostaną one wykupione 
po upływie terminów ustalonych 

jako data wykupu. Jako ostatecz-
ny dzień wyznaczono 31 grudnia 
2023 r. Radni dopuścili możliwość 
nabycia przez gminę obligacji do-
wolnej serii przed tym terminem 

w celu umorzenia, za cenę rów-
ną wartości nominalnej w każdej 
dacie wypłaty oprocentowania.

Oprocentowanie obligacji bę-
dzie zmienne, obliczane przy 

zastosowaniu 6M stawki WI-
BOR ustalonej na dwa dni robo-
cze przed rozpoczęciem okresu 
odsetkowego, powiększonej 
o marżę dla inwestorów. War-
tość emisji oraz ostateczne ter-
miny jej wykupu ustalono biorąc 
pod uwagę możliwości fi nansowe 
gminy. Obligacje mają zostać wy-
emitowane do 10 grudnia w pię-
ciu seriach. Ich wykup nastąpi po 
upływie sześciu lat od daty emisji 
serii A, siedmiu lat od daty emi-
sji serii B, ośmiu lat od daty emi-
sji serii C, dziewięciu lat od daty 
emisji serii D i dziesięciu lat od 
daty emisji serii E. Czynności 

związane ze zbywaniem i wyku-
pem obligacji oraz wypłatą opro-
centowania zostaną powierzo-
ne w drodze umowy bankowi 
wybranemu podczas negocjacji.

– Taki krok podejmujemy już
po raz kolejny. Pierwszy raz na 
emisję obligacji zdecydowa-
liśmy się w 2011 roku – mówi
Paweł Kanclerz, burmistrz Oża-
rowa Mazowieckiego. – Poz-
woli nam to na swobodniej-
szą politykę fi nansową. Ogólny 
dług gminy nie wzrośnie ani nie 
zmaleje, ponieważ dzięki obli-
gacjom zostaną spłacone raty 
kredytu – dodaje.  

REKLAMA

Gmina zamierza wydać obligacje komunalne
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REKLAMA

ADAM 
FABISIEWICZ

PIŁKA NOŻNA
– Największymi 
zwycięzcami są 
dzieci, które pokazały 
swój talent i klasę 
– mówi Tomasz Zboina 
z Fundacji Kibica.

Byłe gwiazdy reprezenta-
cji Polski w piłce nożnej 
i kilkunastu wychowan-

ków domów dziecka rozegrali 
24 listopada Turniej Mikołaj-
kowy. Rywalizacja w pruszkow-
skiej hali Znicza była zacięta, ale 
nie o wynik chodziło. Turniej Mi-
kołajkowy Reprezentacji Polski 
Fundacji Kibica odbywał się pod 
hasłem „Gramy dla młodych mi-
strzów”. Ideą imprezy było wy-
chwycenie młodych talentów 
piłkarskich z grupy uzdolnio-
nych futbolowo chłopców z do-
mów dziecka. Fundacja Kibica, 
która zorganizowała turniej, 

Każdy może spełnić swoje (piłkarskie) marzenia 

zaprosiła do gry byłych polskich 
„kadrowych” piłkarzy. 

W hali Znicza we wspólnej 
rywalizacji z dziećmi mogliśmy 
więc oglądać m.in. Macieja Żu-
rawskiego, Jacka Krzynówka, 
Marcina i Michała Żewłako-
wów, Jacka Bąka, Tomasza Fran-
kowskiego, Radosława Majdana. 
W imprezie udział wzięły także 
postacie spoza fundacyjnej re-
prezentacji – Maciej Szczęsny 
i Robert Leszczyński.

Dodatkowo drużynę Funda-
cji Kibica wsparli m.in. Mariusz 
Raduszewski, Dariusz Jackie-
wicz i Tomasz Sokołowski. Zza 
linii bocznej grę obserwowali 
trenerzy Andrzej Zamilski oraz 
Edward Klejndinst. Wśród ki-
biców pojawiła się także Nata-
lia Siwiec, która poprowadziła 
konkursy oraz wręczyła nagro-
dy Młodym Mistrzom.

Wszyscy podkreślali, że wyni-
ki meczów były sprawą wtórną. 
Liczyła się sportowa atmosfera 
i fakt, że młodzi piłkarze mogli 

W hali pruszkowskiego Znicza odbył się Turniej Mikołajkowy. Dzieci zagrały z gwiazdami futbolu

spotkać gwiazdy dużego forma-
tu. Dzieci mogły także pokazać 
swoje umiejętności. – Był tutaj ta-
ki chłopiec, który nas zaintrygo-
wał: zarówno przeciwników, jak 
i własną drużynę. Próbował (co 
mu się prawie udało!) przelobo-
wać Maćka Szczęsnego. Niezły 

gest, który pokazuje, że w nogach 
ma duży potencjał – mówił Mi-
chał Żewłakow, kapitan Repre-
zentacji Polski Fundacji Kibica. 
– Na takich imprezach wynik jest 
sprawą drugorzędną. Bardzo po-
żyteczne jest to, że wyselekcjono-
wana grupa chłopców z domów 
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BOKS
Pruszków ponownie 
będzie gospodarzem 
walk w ramach World 
Series of Boxing. 
Widzowie zobaczą 
pojedynek Hussars 
Poland z ekipą 
Azerbaijan Baku Fires.

Na początku tego roku (w po-
przednim sezonie) Polacy zmie-
rzyli się w hali Znicza dwukrot-
nie – w styczniu z Mexico Gu-
erreros, a w lutym z Argentina 
Condors. Oba spotkania wygra-
li, Pruszków jest więc szczęśliwy 
dla polskich bokserów.

Grudniowy pojedynek w hali 
Znicz będzie kolejnym w tym 
sezonie występem podopiecz-
nych Huberta Migaczewa w li-
dze WSB. Pierwsze spotkanie 
przegrali 0:5 w Sankt Peters-
burgu z Russian Boxing Team, 
którego trenerem jest legendar-
ny Aleksandr Lebziak, mistrz 
olimpijski i świata oraz dwu-
krotny mistrz Europy. Polacy 
szansę na rehabilitację mieli 22 
listopada w Raciborzu w po-
jedynku z Cuba Domadores. 
I znów polegli 0:5. Czy się prze-
łamią? 6 grudnia przed prusz-
kowską publicznością zmierzą 
się z Azerami. 

WSB to próba wyniesienia 
boksu amatorskiego na wyższy 
poziom, są to walki amatorów 
w formule zawodowej. Bokserzy 
nie mają kasków ani koszulek, 
a jeden mecz składa się z pię-
ciu walk (w różnych kategoriach 

Husaria znów powalczy

wygrywać w tych zawodach, to 
będzie można powiedzieć, że re-
prezentują światowy poziom, 
bo rywale innego nie prezentu-
ją. Przecież w składzie Rosjan, 
z którymi ostatnio boksowali-
śmy, są medaliści mistrzostw 
świata i Europy, a także meda-
liści olimpijscy. Nasi pozostali 
grupowi rywale to także bokse-
rzy wielkiego formatu z licznymi 
sukcesami na koncie – podkreśla 
Jarosław Kołkowski, dyrektor 
zarządzający Hussars Poland.

Gala WSB w Pruszowie odbę-
dzie się 6 grudnia o godz. 20.30 
w hali Znicza w Pruszkowie przy 
ul. Bohaterów Warszawy 4. Bi-
lety w cenie 25 zł.  (DP)

Gala World 
Series of Boxing 
odbędzie się 
6 grudnia w hali 
Znicza przy ulicy 
Bohaterów Warszawy

wagowych) po pięć rund każda. 
Zwycięża ekipa, która wygra wię-
cej starć. – Nam chodzi o to, żeby 
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promować uczciwą bokserską ry-
walizację na najwyższym pozio-
mie. Jeżeli nasi zawodnicy będą 

dziecka mogła posiedzieć z nami 
w szatni. Czasem coś usłyszeć, 
czasem być pochwalonym. To po-
zwala przekształcić ich marzenia 
w cele, a być może za jakiś czas 
wszyscy będziemy z nich zado-
woleni jako ze sportowców – do-
daje. – To była bardzo pozytywna 

impreza, a nas cieszy przede 
wszystkim fakt, że tak świetnie 
spisały się wszystkie dzieciaki. 
Zwróciliśmy już uwagę na dwóch 
chłopców, którym chcielibyśmy 
pomóc w dalszym rozwoju pił-
karskiego talentu – twierdzi
Tomasz Zboina. 

KOSZYKÓWKA

Zawodnicy Znicza Basket podjęli walkę i wygrali spotkanie
Koszykarze Znicza Basket niespodziewanie pokonali na własnym parkiecie trzecią drużynę pierwszej ligi Polfarmeksu Kutno 88:80. – Jeżeli 
zagramy dobry mecz, to będziemy mogli podjąć walkę – mówił przed spotkaniem trener Michał Spychała. I tak było. Kolejne spotkanie Znicz 
Basket rozegra 1 grudnia w Toruniu. Rywalem będzie Polski Cukier SIDEn. MKS Znicz Basket Pruszków – Polfarmex Kutno 88:80 (18:15, 29:14, 
22:15, 19:36). Znicz: Wojtyński 21 pkt., Czosnowski 15, Aleksandrowicz 14, Mieczkowski 14, Linowski 12, Put 9, Kulikowski 2, Janik 1
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„Czyste życie…”: 
zakończenie budowy 
kanalizacji w Brwinowie

Nowy, 9-kilometrowy 
odcinek sieci kana-
lizacyjnej obejmuje 

ulice: Akacjową, bez nazwy (po-
między ul. Wiosenną a ul. No-
woprojektowaną), dz. nr ew. 68, 
Gardenii, Helenowską, Mazo-
wiecką, Miodową, Nowoprojek-
towaną, Owsianą (na północ od 
ul. Pszczelińskiej), Parzniewską, 
Piastowską, Polną, Rodzinną, 
Wiktorską, Zieloną.

Mieszkańcy zainteresowani 
przyłączeniem swoich nierucho-
mości do sieci kanalizacji sani-
tarnej mogą uzyskać wszelkie 
informacje na temat właściwej 
procedury w Brwinowskim 
Przedsiębiorstwie Wodocią-
gów i Kanalizacji w Brwinowie, 

ul. T. Kościuszki 4A, pok. nr 19, 
nr tel. 22 738-25-60.

Wraz z oddaniem do użytko-
wania ostatniego odcinka sieci 
na południe od torów PKP za-
kończona została budowa kana-
lizacji sanitarnej w Brwinowie 
w ramach projektu „Czyste ży-
cie – kompleksowa gospodar-
ka wodno-ściekowa na terenie 
Gminy Brwinów”. Wykonawca 
tej części projektu „Czyste ży-
cie…” – fi rma INSTALBUD Sp. 
z o. o. – w ramach zawartej umo-
wy wykonał w okresie od marca 
2011 r. do października 2013 r. 
ok. 37 km sieci kanalizacyjnej 
obejmującej kanał główny w uli-
cy oraz odgałęzienia do granic 
poszczególnych posesji. Wartość 

wykonanych robót zamyka się 
w kwocie 19,6 mln zł netto.

Budowa sieci kanalizacyjnej 
w Brwinowie to jedno z najważ-
niejszych zadań realizowanych 
w ramach inwestycji dofi nanso-
wanej ze środków Unii Europej-
skiej. W samym mieście dzięki 
pozyskanym środkom przybyło 
w ostatnich trzech latach ponad 
61 km sieci sanitarnej. 

Projekt „Czyste życie – kom-
pleksowa gospodarka wodno-
-ściekowa na terenie Gminy 
Brwinów” jest współfi nanso-
wany ze środków Funduszu 
Spójności Unii Europejskiej 
w ramach Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko. (PR)

Kanalizacja sanitarna budowana na południe od torów PKP w Brwinowie w trzecim, ostatnim eta-
pie prac w tym rejonie w ramach realizacji projektu „Czyste życie – kompleksowa gospodarka wod-
no-ściekowa na terenie gminy Brwinów” została oddana do użytkowania. Kolejni mieszkańcy mogą 
już przyłączać swoje posesje do nowopowstałej infrastruktury. 

Brwinów: 
Mazowiecka Gmina Roku

23 listopada 2013 r. 
podczas Wielkiej Gali 
Polska Przedsiębiorczość 
odbyło się uroczyste 
przedstawienie laureatów 
VI edycji konkursu 
Mazowiecka Gmina Roku. 
Wśród wyróżnionych 
znalazła się też 
gmina Brwinów.

Organizator konkursu – Ma-
zowieckie Zrzeszenie Handlu 
Przemysłu i Usług wyróżnił te 
gminy i powiaty, które stwa-
rzają dogodne warunki dla in-
westorów, dbają o poprawę 

infrastruktury oraz umiejęt-
nie wykorzystują środki fi-
nansowe pozyskane z Unii 
Europejskiej, podnosząc tym 
samym jakość życia swoich 
mieszkańców. W skład ka-
pituły konkursu wchodzili 
przedstawiciele biznesu, po-
lityki oraz specjalnie powoła-
ne grupy eksperckie. Gmina 
Brwinów przeszła pozytyw-
ną weryfikację i otrzymała 
III nagrodę w kategorii gmi-
na miejsko-wiejska powyżej 
22 000 mieszkańców.

W konkursie realizowa-
nym w ramach Narodowego 
Programu Promocji Polska 

Przedsiębiorczość 2020 wy-
różniono nie tylko gminy 
i powiaty, ale także przedsię-
biorstwa i firmy działające na 
terenie Warszawy i Mazowsza, 
które zarządzane w nowocze-
sny sposób osiągają najlepsze 
wyniki. Uroczystość wręcze-
nia nagród sprzyjała integra-
cji środowiska gospodarczego 
oraz samorządów.

W imieniu gminy Brwinów 
statuetkę i dyplom odebrał Ar-
kadiusz Kosiński – burmistrz 
gminy Brwinów. Konkurs objął 
honorowym patronatem mar-
szałek województwa mazowiec-
kiego Adam Struzik. (PR)
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Zamów:  22 758 77 88  reklama@wprmedia.pl  Pruszków, ul. Niecała 10/2

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

Dam pracę

 ► Do drukarni w Pruszkowie zatrudnię 
mężczyznę z doświadczeniem. 602 32 07 47 

 ► Elektromechanik - Monter - automaty 
pakujące - Pęcice Małe k/Janek - 
502-204-866 maszyny@coffee-service.eu 

Firma sprzątająca zatrudni 
pracowników do sprzątania 
CH Janki. Praca w systemie 
zmianowym. 600 561 254 

 ► Kierowca - kraj, kat. B, C – chętnie 
E. Wymagania - kursy + szkolenia, 
zaangażowanie + uczciwość 
i dyspozycyjność. CV + zdjęcie 
carmaxkb@wp.pl lub 602 600 330 

 ► OPERATOR – AUTOMATY PAKUJĄCE 
- SOKOŁÓW K/JANEK  - 501 204 866 
pakowalnia@coffee-service.eu 

 ► Operator wózka widłowego – Błonie 
– Pruszków - Nadarzyn  Doświadczenie, 
uprawnienia na wózki niski i wysoki 
skład.  Kontakt 22-713-81-97, 
506-047-950, 516-175-697 

 ► Podnajmę manikiurzystce w salonie 
fryzjerskim w Pruszkowie, 667 995 026 

 ► PRACOWNIK FIZYCZNY, OPERATOR 
WÓZKOWY, skład budowlany-Płochocin, 
tel. 227138197 

 ► SERWISANT - AUTOMATY PAKUJĄCE 
- SOKOŁÓW K/JANEK - 502 259 383  
service2@coffee-service.eu 

Sklep „BONNA” w Piastowie 
zatrudni sprzedawcę, 
telefon 797-295-499 

Specjalistów ds. reklamy 
z doświadczeniem w mediach, 
branży reklamowej lub yellow 
pages z własną bazą klientów 
z Warszawy. CV i list motywacyjny 
prosimy wysłać na adres: 
milena.skoczylas@wprmedia.pl 

 ► Zatrudnię kierownika budowy 
z uprawnieniami bez ograniczeń 
na sieci sanitarne zewnętrzne, 
601 304 833 

 ► Zatrudnię osobę do szycia kożuchów, 
Otrębusy, tel.: 603 704 275 

 ► Zatrudnię rencistę I grupy stopień 
znaczny, ochrona Pruszków, 
600 214 802  

Szukam pracy

 ► Pilnie poszukuję pracy! Zajmę się 
dzieckiem lub osobą starszą, 
podejmę pracę biurową lub 
sprzątanie, 505 421 176

 ► PODEJMĘ SIĘ SPRZĄTANIA DOM, 
MIESZKANIE, BIURO – WEEKENDY, 
502 110 070 

 ► Uczciwa emerytka zaopiekuje się 
dzieckiem lub osoba starszą, 
784 373 924 

 ► Uczciwa emerytka zaopiekuje się 
dzieckiem lub osoba starszą lub osobą 
niepełnosprawną ok. Podkowy, Brwinów, 
Pruszków, 22 758 90 49 

Nieruchomości – sprzedam

 ► 35,4 m2 , mieszkanie do remontu lub 
własnej aranżacji 9/10 piętro , os. Staszica 
tel. 517 195 186, 180 000 zł 

Apartamenty w Milanówku 50-140 m2, 
ceny od 4499 zł, tel. 733 26 26 26 

 ► Czarny Las działka budowlana 1500m2, cena 
138.000 zł,  604 402 004 

 ► Dom 300 mkw, działka 1400 mkw, Podkowa 
Leśna, pilna sprzedaż, 733 26 26 26 

 ► Działki bud.-rekreacyjne, k/Brudnicy, 
Włocławka - woda, las od 2 zł/m2, 
692 495 955 

 ► Działki budowlane piękne Nowa Wieś , 
1215 i 1007 m2, idealna lokalizacja, 
tanio 733 262 626 

 ► Podkowa Leśna piękny dom 300 m2, 
działka 1400 m2. Tanio 733 262 626

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

 ► Sprzedam ładną działkę budowlaną 
w Strzeniówce, wszystkie media, 1380m2, 
(22) 728-16-94 

 ► Sprzedam mieszkanie bez 
pośredników. Parter – 58,46 m2. 
Kontakt 604 426 337 

 ► Sprzedam mieszkanie w centrum 
Pruszkowa, trzy pokoje z widną kuchnią, 
łazienką, 54m2. Są duże windy, tel.: 
501 146 435 

 ► Walendów dom 195 m2 na działce 
2600m2. Wysoki standard, 
zadbany i funkcjonalny ogród ze 
stawem. Pilna sprzedaż. 
733 26 26 26  

 ► Walendów – piękna z mediami działka 
budowlana 2000 m2 lub 1000 m2., 
super lokalizacja – tanio 733 262 626 

Nieruchomości – do wynajęcia

 ► Garaże wynajmę. Pruszków ul. Dębowa róg 
Akacjowej. Zapisy. Dostępne jeszcze 12 szt. 
z 25, 230 zł. Strzeżone 24h. 600 214 802

 ► Lokal użytkowy w centrum Pruszkowa 
110 m2, 4 000 zł./mies. 733 26 26 26

 ► Poszukuję osoby uczciwej, pracującej kobiety 
samotnej młodej celem wynajęcia pokoju 
w zamian pomocy w codzienności. Jestem 
niepełnosprawna, mieszkam w Pruszkowie. 
kontakt 505546328 

 ► Pruszków, Kraszewskiego lokal użytkowy 
30m2, I p., 1200zł + prąd, 604 402 004 

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

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

WYNAJMĘ KAWALERKĘ 28 m. 
ul. Prusa 62 Pruszków, 600894690 

 ► WYNAJMĘ KWATERĘ DLA 
PRACOWNIKÓW. Kuchnia, dwa pokoje, 
łazienka, miejsce parkingowe na 2 
samochody. Tanio. Pruszków/Bąki. 
600 214 802  

Nieruchomości – wynajmę

 ► Poszukuję do wynajęcia miejsca 
parkingowego w garażu podziemnym 
na osiedlu Przy Pałacu w Pruszkowie, 
tel. 505 829 358 

Nauka

 ► Korepetycji z Matematyki udziela 
doświadczony nauczyciel. Grodzisk i okolice, 
tel.: 662-473-914 

 ► Nauka gry na gitarze oraz nauka 
j. rosyjskiego. Możliwość dojazdu. 
796 790 673 

Automoto – kupię

Auto-skup samochodów 
od 1996 do 2012 r., całe lub lekko 
uszkodzone, gotówka, 
608 174 892 

Auto-złomowanie, 
do wyrejestrowania, odbiór, 
ekwiwalent, stacja demontażu, 
Pruszków, tel. 22 723 46 66, 
501 139 173 

Kupujemy samochody 
wszystkich marek, w każdym 
wieku również uszkodzone, 
powypadkowe 731 928 081 

Automoto – sprzedam

BMW 330 E46, Kombi, 2002r, 
Przebieg 191 tys., 
Diesel, Granatowy, 
Cena 27 500 do negocjacji. 
662102871 

Sprzedam

 ► Sprzedam AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 
BENZYNOWY KALTMANN K-AK 10000E. 
Stan techniczny bardzo dobry. 
Używany tylko miesiąc. 
Kontakt: 509 443 955, po godz. 17-tej.

 ► Sprzedam wózek 2w1 dla dziewczynki 
169 zł. 516 750 686 

Kupię

 ► Antyki wszelkie za gotówkę, 601 336 063 

 ► Kupię medale odznaki odznaczenia, 
501 591 903 

 ► Zakupię złom wszelkiego rodzaju: piece, 
kaloryfery, rury, wanny, wraki samochodowe 
i inne. Dojadę, 503 711 500 

Usługi

Anteny montaż serwis 603 375 875 

 ► ANTENY TELEWIZJA montaż serwis 
NAJTANIEJ! tel: 534 10 20 10 

 ► Cyklinowanie, 602 262 144 

 ► Cyklinowanie, układanie, reperacja, 
602 828 088 

 ► Czyszczenie skórzanej tapicerki 
samochodowej, 505 076 331 

 ► Domofony i videodomofony. Tel. 603 375 875 

 ► DTP projekty, grafi k komputerowy 
602 42 52 65 

 ► Drzewa, krzewy, wycinka, karczowanie, 
pielęgnacja, 512 380 109, (22) 758 16 65 

 ► Elektryk z uprawnieniami – konkurencyjne 
ceny, 606 712 022 

 ► Fotografi a tanio 796 790 673 

 ► Gazowo-hydrauliczne 602 635 150 
http://instalator.fi rmy.net/ 

 ► Glazura, remonty, hydraulika, łazienka, 
510 610 743 

 ► Odszkodowania powypadkowe. Jeśli 
utraciłeś zdrowie lub mienie, zadzwoń.
Rozpoznanie twojej sprawy jest bezpłatne. 
Tel. 606 894 200. Konsultacje w zakresie 
profi laktyki prozdrowotnej Tel. 664 91 55 35  

 ► Opróżnianie piwnic, strychów, garaży, wywóz 
mebli, gruzu, AGD i innych, 503 711 500 

 ► POMOC PRAWNA - spadki, spory, 
umowy, nieruchomości, odszkodowania, 
zadośćuczynienia, reprezentacja sądowa 
- Radca Prawny, tel: 881 303 215, 
www.insolens.pl 

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

 ► Ślusarstwo, balustrady, ogrodzenia, 
bramy, usługi spawalnicze. Konkurencyjne 
ceny. 695 140 282  

Studnie 694 869 194 

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

 ► Usługi księgowe, doradztwo 
podatkowe – Biuro rachunkowe
WERO-MONA, 728 963 965, 
wero-mona@wp.pl 

 ► Videofi lmowanie 600-229-599 

 ► Wróżka, tel.: 693 765 283 

 ► WYMIANA OPON, 795 569 659

 ► Zakładanie żaluzji, rolet, moskitier. 
Duży wybór asortymentu. 
Przystępne ceny.  502 723 055 

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

Różne

 ► Zamienię działkę z pozwoleniem na budowę 
w Nadarzynie na mieszkanie, 696 023 878 

Zarząd Powiatu Grodziskiego
informuje, iż w dniach od 29.11.2013 r. do 20.12.2013 r. 
w siedzibie Starostwa Powiatu Grodziskiego w Grodzisku 
Maz. przy ul. Kościuszki 30 i przy ul. Żyrardowskiej 48 
bud. A został wywieszony na tablicach ogłoszeń wykaz 
nieruchomości Powiatu Grodziskiego przeznaczonych do 
oddania w najem. Wykaz został także zamieszczone na 
stronie internetowej www.powiat-grodziski.pl
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OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Michałowice

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 
jednolity - Dz.U. z 2012r., poz. 647 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Michałowice: 
1. uchwały Nr XXXIII/292/2013 z 5 listopada 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Granica – część I”, obejmującego 
tereny położone w obrębie geodezyjnym Granica oraz działkę nr ew. 1115 w obrębie geodezyjnym Nowa 
Wieś. Granice obszaru objętego projektem planu wyznaczono w załączniku graficznym do uchwały, dostępnym 
na stronie internetowej gminy  http://bip.michalowice.pl/public/?id=129280;

2. uchwały Nr XXXIII/293/2013 z 5 listopada 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Granica – część II”, obejmującego 
tereny położone w obrębach geodezyjnych Granica i Komorów-Wieś. Granice obszaru objętego 
projektem planu wyznaczono w załączniku graficznym do uchwały, dostępnym na stronie internetowej  
http://bip.michalowice.pl/public/?id=129283;

3. uchwały nr XXXIII/294/2013 z 5 listopada 2013r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Ostoja”, obejmującego tereny położone 
w obrębie geodezyjnym Komorów-Osiedle. Granice obszaru objętego projektem planu wyznaczono 
w załączniku graficznym do uchwały, dostępnym na stronie internetowej http://bip.michalowice.pl/
public/?id=129284;

4. uchwały nr XXXIII/295/2013 z 5 listopada 2013r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice dla obszaru „Kamelskiego” na terenie obrębu 
geodezyjnego Nowa Wieś oraz obszaru „Pruszkowska” na terenie obrębu geodezyjnego Granica. Granice 
obszarów objętych projektami planów wyznaczono w załącznikach graficznych nr 1 i nr 2 do uchwały, 
dostępnych na stronie internetowej http://bip.michalowice.pl/public/?id=129285

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych. Wnioski należy składać na 
piśmie w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Michałowice (05-816 Michałowice – Reguły, ul. Aleja Powstańców 
Warszawy 1 – Sala Obsługi Interesantów na parterze) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 grudnia 2013r. 
Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości, której wniosek dotyczy (nr ewidencyjny działki).

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 1 i 2 w związku z art. 46 pkt. 1 i art. 51 ust. 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 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, zawiadamiam, że Gmina Michałowice 
przystępuje do postępowań w sprawach ocen oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. planów, obejmujących 
w szczególności sporządzenie prognoz oddziaływania na środowisko do miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. Dokumentacje spraw wyłożone są do wglądu w Referacie Planowania Przestrzennego w pokoju nr 
209 na II piętrze i można zapoznać się z nimi w godzinach pracy Urzędu. Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 
3 i 4 i art. 40 ustawy, zainteresowani w terminie do dnia 30 grudnia 2013r. mogą wnosić wnioski do postępowań. 
Wnioski na piśmie należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Michałowice, pocztą na adres 05-816 
Michałowice - Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, ustnie do protokołu w Referacie Planowania Przestrzennego 
lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania podpisem elektronicznym) na adres 
e-mail sekretariat@michalowice.pl. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres 
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy. Zgodnie z art. 41 ustawy 
wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy organem 
właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Wójt Gminy Michałowice.

Wójt Gminy Michałowice
Krzysztof Grabka

Węgiel Polski
• Orzech

• ekO-grOszek
• skup złOmu

tel. 22 723 66 23
tel. 602 322 998

piastów, ul. poniatowskiego 17

SKŁAD OPAŁU
ul. Na Skraju, Otrębusy

•  węgiel  •  ekogroszek 
•  miał  •  skup złomu

Atrakcyjne ceny.  
Transport gratis.
607 460 643

SKŁAD OPAŁU
ul. Na Skraju, Otrębusy

•  węgiel  •  ekogroszek 
•  miał  •  skup złomu

Atrakcyjne ceny.  
Transport gratis.
607 460 643

SZYBKO - SOLIDNIE - TERMINOWO
Pruszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

oferuje
mieszkania po bardzo atrakcyjnych cenach do natychmiastowego zasiedlenia.
1. Osiedle „ Bolesława Prusa „ 
     Budynek „ A „ u zbiegu ulic  Wokulskiego i Lalki
     mieszkania o pow. 35,2 m² , 38,1 m² , 48,8 m²
     Cena brutto : parter , III  i IV piętro - 5530 zł za m² 
                                              I i II piętro - 5730 zł za m²
2. Osiedle „ Staszica cz. B „
    Budynek przy ul. Dobrej  8
     mieszkania o pow. 63,4 m²
      Cena brutto :  parter i III piętro - 5295 zł za m²
                                       I i II piętro - 5495 zł za m²        
Możliwość zakupu stanowiska garażowego w cenie 23 700 zł.
3. Osiedle „Wyględówek „
    ostatnie mieszkania w nowo powstającym budynku przy
     ul. Andrzeja 4B w Pruszkowie .
    mieszkania o pow. 35,07 m² , 62,29 m²
    Cena brutto : parter i III piętro - 6400 zł za m²

Termin zasiedlenia – I kwartał  2015 roku.   
Chętnych prosimy o kontakt z biurem Spółdzielni w Pruszkowie,  
ul. Bolesława Prusa 86 pokój 2 lub telefonicznie: 758-75-79 w. 130, 132

Poczta internetowa :
psm.czlonkowski@wp.pl          psm@pruszkow.com.pl

Zarząd Województwa Mazowieckiego 
 informuje 

o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania – „Ziemia 
Chełmońskiego”   wniosków w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii 
Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, które 
odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań:
•  Odnowa i rozwój wsi  (limit dostępnych środków - 1 564 713,00 zł) 
•  Małe projekty  (limit  dostępnych środków –  785 926,73 zł) 

I. Termin składania wniosków na ww. działania: od dnia 31 grudnia 2013 do 14 stycznia  
2014r. do godz. 16.00.

II. Miejsce składania wniosków: Wnioski  wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio 
w siedzibie LGD „Ziemia Chełmońskiego” w Żabiej Woli przy ul. Warszawskiej 24,  
w poniedziałek 9:00-17:00 oraz  od wtorku do piątku - 8:00-16:00. Dodatkowo w biurze 
Stowarzyszenia w Gminnym  Ośrodku  Sportu i  Rekreacji w Teresinie , Al. XX-lecia 1A  
w dniach 13 stycznia 2014r w godz.8-16,00. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. 
Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD 
i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data 
wpływu do siedziby LGD „Ziemia Chełmońskiego”. Wniosek powinien być podpisany przez 
osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe 
sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

III. Formularze wniosków o przyznanie pomocy w ramach ww. działań wraz z instrukcją 
wypełniania znajdują się na stronie internetowej LGD www.ziemiachelmonskiego.pl oraz na 
stronie internetowej  Samorządu Województwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl.
      
IV. Lokalne kryteria przyjęte do ww. działań znajdują się  na stronie www.ziemiachelmonskiego.
pl oraz w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Ziemia Chełmońskiego”.

V. Minimalne wymagania, jakie musi spełnić operacja, aby została wybrana do finansowania 
przez LGD.
Operacja musi przyczyniać się do osiągnięcia przynajmniej jednego z celów ogólnych oraz 
jednego z celów szczegółowych na etapie oceny uzasadnienia zgodności operacji z celem/celami 
ogólnymi, szczegółowymi i przedsięwzięciami oraz uzyskać min. 30% max ilości dostępnych  
punktów na etapie oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami dla działania „Odnowa  
i rozwój wsi” lub uzyskać min. 50% max ilości dostępnych  punktów na etapie oceny zgodności 
operacji z lokalnymi kryteriami dla działania „Małe projekty”.

VI. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów dostępny we wniosku  
o przyznanie pomocy.
Do wniosku niezbędne jest dołączenie „Oświadczenia Beneficjenta”. Wzór dokumentu 
dostępny jest na stronie www.ziemiachelmonskiego.pl.
 
Stowarzyszenie  zapewnia bezpłatne doradztwo  i pomoc w przygotowaniu  wniosków. 
Szczegółowe informacje  udzielane są w biurze  LGD  ul. Warszawska  24 w Żabiej Woli 
 – w poniedziałek  od 9-17-tej   oraz od wtorku do piątku   od 8-16-tej; Tel. 46 858 91 51,  
795-588-621, 795-587-114, email: biuro@ziemiachelmonskiego.pl.

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Informacja opracowana w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach  

Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013  

- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Sprzątanie grobów
Pruszków

509 683 032
ZAKŁAD FRYZJERSKI
FRYZJERKA – STYLISTKA „NATALIA” 

ZAPRASZA
MODNE STRZYŻENIA, FRYZURY ŚLUBNE,  

KOKI, LOKI

PRUSZKÓW,  
UL. KOŚCIUSZKI 44
TEL.: (22) 758-66-88
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Real Estate Support Sp. z o.o.
Pruszków, ul. Niecała 10/2

Zadzwoń!
733 26 26 26

sprzedaz@resupport.pl
www.resupport.pl

Mieszkanie 38 mkw 
Milanówek
SPRZEDAŻ   Ładne, rozkładowe, po 
remoncie mieszkanie na Os. Jedwabnik, 
2 pokoje 15 i 9 mkw, balkon, piwnica.  
Niski czynsz. Cicha i spokojna okolica.

 Dom 120 mkw 
działka 691 mkw
Brwinów
SPRZEDAŻ   Dom z 1936 r., 4 pokoje, 
kuchnia, łazienka, piwnica, 
strych, taras. Działka z pięknym 
drzewostanem.

500 000 PLN

Lokal użytkowy  
55 mkw 
Pruszków
WYNAJEM   Nowy lokal usługowo-
handlowy,  parter, duże witryny, wejście 
od ulicy, klimatyzacja, super lokalizacja. 

Mieszkanie 73 mkw
Pruszków
SPRZEDAŻ   Piękne przestronne mieszkanie 
o pow. 72,97 m2, blisko centrum, blok z cegły. 
Ustawne i rozkładowe pokoje, widna i oddzielna 
kuchnia 8 mkw, łazienka i oddzielne WC, dwie 
duże piwnice z oknem, balkon. W pokojach na 
podłogach jasny dębowy parkiet. W kuchni  
i przedpokoju  terakota. Nowe plastikowe okna. 
Usytuowanie okien wschód – zachód.

3500 PLN netto /mc

Poszukujemy dla naszych klientów 
mieszkań, domów i działek z regionu powiatów 
pruszkowskiego, grodziskiego i zachodniego 
warszawskiego. Oferujemy ponadstandardową 
promocję Państwa oferty i atrakcyjne warunki 
współpracy. Zadzwoń: 733 26 26 26

Dom 194 mkw, 

 

działka 2600 mkw
Walendów
SPRZEDAŻ   Piękny dom: kuchnia, 

 

5 pokoi, 3 łazienki, urocza i atrakcyjnie  
zagospodarowana działka z własnym 
zarybionym stawem.

Działka budowlana  
1215 mkw 
Nowa Wieś/ Granica
SPRZEDAŻ   Piękna działka 1215 mkw.  
z mediami, kształtna, płaska w bardzo 
dobrej lokalizacji.

312 PLN/mkw 1 350 000 PLN

Dom 300 mkw 
działka 1400 mkw 
Podkowa Leśna
SPRZEDAŻ   Interesujący dom,wysoki 
standard,6 pokoi, kuchnia, jadalnia,  
3 łazienki, garaż, piwnica.Przepiękna 
działka o charakterze leśno -parkowym.

Mieszkanie 51 mkw 
Milanówek
SPRZEDAŻ   Atrakcyjne, jasne, 
przestronne, po remoncie mieszkanie 
na Os. Jedwabnik, 3 pokoje, kuchnia, 
łazienka, duży balkon.

Lokal użytkowy 110 mkw 
 Pruszków Centrum

WYNAJEM                                Atrakcyjny lokal biurowo- 
-usługowy w doskonałej lokalizacji 
w centrum Pruszkowa, I piętro, 
5 pomieszczeń od 15 do 25 mkw, korytarz, 
pomieszczenie socjalne, wc, lokal po 
remoncie i wymianie okien. 

 

Działki budowlane  
1000 mkw
Walendów
SPRZEDAŻ   Dwie malowniczo 
położone obok siebie działki po  
1000 mkw, ogrodzone, uzbrojone  
– prąd i gaz. Dookoła nowe domy,  
bardzo dobra lokalizacja.

Działka budowlana 
6922 mkw
Nieborów
SPRZEDAŻ   Ładna działka, 70 km od 
W-wy, 9 km od Łowicza, 4 od autostrady 
A2, w urokliwej miejscowości Nieborów. 
Dookoła zabudowa jednorodzinna.  

nowa agencja nieruchomości

4 000 PLN

Apartamenty
50-160 mkw 
Milanówek
SPRZEDAŻ   Przestronne i funkcjonalne 
apartamenty, piękna odrestaurowana 
kamienica, blisko centrum. Dostępne 
komórki lokatorskie i garaże.


