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Lodowisko
w poślizgu

PRUSZKÓW

Ze sztucznego lodowiska przy 
ulicy Gomulińskiego można 
korzystać, ale zwolennicy 
łyżwowych akrobacji nie do końca 
są zadowoleni. Pokreślają m.in. 
późny start pruszkowskiego 
obiektu. Funkcjonuje dopiero 
od stycznia, tymczasem 
lodowisko w pobliskim Grodzisku 
Mazowieckim udostępniono już 
na początku... grudnia ubiegłego 
roku. – Nasze lodowisko jest 
dość duże i przy dodatnich 
temperaturach jakie notowaliśmy 
w grudniu agregaty nie były 
w stanie odpowiednio zmrozić 
tafl i – mówi Zygmunt Kamiński, 
naczelnik Wydziału Edukacji, 
Kultury i Sportu Starostwa 
Powiatowego w Pruszkowie.  9
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REGION
Władze stolicy 
odpuszczają pasażerom 
II strefy biletowej? Jest 
szansa, że obok Karty 
Warszawiaka podobna 
oferta powstanie dla 
mieszkańców tzw. 
strefy podmiejskiej. 
Umożliwiłaby tańszy 
zakup biletów 
długookresowych. Ale... 

W prowadzenie Karty 
Warszawiaka i pod-
wyżki cen biletów 

Zarządu Transportu Miejskie-
go władzom stolicy odbiły się 
„czkawką”. Od stycznia obowiązu-
je nowy cennik biletów ZTM. Po-
siadacze Karty Warszawiaka, czyli 
osoby płacące podatki i mieszkają-
ce w stolicy, podwyżki nie odczuli. 

Przeciwnie jest z pasażerami II 
strefy biletowej, czyli tzw. strefy 
podmiejskiej. To głównie ich zmie-
nione ceny uderzyły po kieszeni. 
Władze Warszawy chcą się więc 
ratować wprowadzeniem nowych 
rozwiązań. Pozwoliłoby to pasa-
żerom II strefy kupić taniej bilet 
długookresowy. Ale jest „haczyk” 
– taki bilet ma obowiązywać tyl-
ko na obszarze właśnie II strefy.  

Przykładem pewnej dyskry-
minacji pasażerów z ościennych 
gmin jest sytuacja mieszkań-
ców m.in. Ożarowa Mazowiec-
kiego i Raszyna. Część z nich 
rozlicza bowiem swoje podatki 
w warszawskich skarbówkach. 
Jednak i tak  nie mają co liczyć 
na Kartę Warszawiaka. Powód? 
Nie spełniają innego warunku 
– nie mieszkają w stolicy.

Pojawia się pytanie: czy nie 
można było dopracować oferty 
ZTM dla wszystkich, bez prefero-
wania pewnych grup pasażerów? 
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 Czy nowe rozwiązania zadowolą pasażerów drugiej strefy? 

Jest pomysł na nową ofertę biletową dla strefy podmiejskiej, ale wciąż nie spełnia oczekiwań 
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Popierają, ale nie gwarantują
NADARZYN
Kupcy protestują, nie 
chcą pojawienia się 
w Nadarzynie marketów. 

Władze gminy przychylą się 
prawdopodobnie do ich uwag, 
ale... – Nie możemy zagwa-

rantować, że takie sklepy się nie 
pojawią – przyznaje Tomasz Mu-
chalski, zastępca wójta Nadarzyna.

Rzecz rozbija się o projekt stu-
dium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przes-
trzennego gminy. Chodzi przede 
wszystkim o centrum Nadarzyna, 

gdzie części terenów zamienio-
no charakter na zabudowę wie-
lofunkcyjną z przeznaczeniem na 
produkcję czy magazyny. Tym sa-
mym dopuszczone byłyby inwe-
stycje na działalność handlową 
w lokalach o powierzchni sprze-
daży do 1000 mkw.  

Wywołało to ostry sprzeciw 
nadarzyńskich kupców. Szcze-
gólnie tych, którzy działalność 
prowadzą w okolicach miej-
scowego rynku. W sile kilku-
dziesięciu osób oprotestowa-
li propozycję zmian, składając 
przy tym stosowne uwagi do 

projektu studium. W ich opinii 
takie zmiany stoją w sprzecz-
ności z interesem publicznym, 
a w szczególności z interesami 
lokalnych przedsiębiorców. 
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Zwłaszcza, że podwarszaw-
skie gminy wyszły z propozy-
cją uznawaną przez podróżnych 
za przystępną. – Były propozy-
cje stworzenia karty aglomera-
cyjnej dla mieszkańców stolicy 
i gmin podwarszawskich, jednak 
o takim rozwiązaniu nie chciały 
słyszeć władze Warszawy. Karta 

Warszawiaka to dla mnie próba 
wyłudzenia podatków od miesz-
kańców okolicznych gmin i po-
czątek izolacji miast – mówił na 
początku stycznia Andrzej Ku-
rzela, wiceprezydent Pruszkowa. 

Co więc szykuje ZTM pasaże-
rom? Tańsze bilety dla osób po-
ruszających się tylko po II strefi e 

biletowej oraz zniżki na zakup bi-
letów długookresowych na dwie 
strefy, czyli formułę „Warszawa +”. 
Jednak o tym czy i w jakim kształ-
cie zaczną obowiązywać plany 
ZTM-u zadecydują warszawscy 
radni na marcowym posiedzeniu. 

Grodzisk rusza
z promocją

GRODZISK MAZOWIECKI 

Już dziś Grodzisk to jedno 
z najszybciej rozwijających się 
miast na Mazowszu. W ciągu 
ostatnich pięciu lat na terenie 
gminy osiedliło się grubo ponad 
3 tys. osób. W samym tylko 
ubiegłym roku liczba nowo 
zameldowanych wyniosła 700. 
Nic więc dziwnego, że władze 
miasta chcą pójść za ciosem 
i przygotowują się do 
reklamy Grodziska.  4
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Na torze kolejowym między Ży-
rardowem a Grodziskiem Ma-
zowieckim 3 lutego znaleziono 
zwłoki. – Mogę potwierdzić, że 
zostaliśmy wezwani do inter-
wencji w związku ze znalezie-
niem ciała leżącego na torze 
kolejowym. Czynności policyjne 

prowadzone były pod nadzorem 
prokuratora. Prawdopodobnie 
ciało leżało w tym miejscu już 
od dłuższego czasu, gdyż zwło-
ki były niemożliwe do identyfika-
cji – powiedziała asp. Katarzyna 
Zych, rzecznik prasowy Komendy 
Powiatowej Policji w Grodzisku 

Mazowieckim. Więcej informa-
cji na temat okoliczności śmierci 
powinna dać sekcja zwłok. 
– Prokurator poprosi Zakład 
Medycyny Sądowej o ustalenie 
dokładnych przyczyn zgonu 
tego człowieka – zaznaczała 
asp. Katarzyna Zych. (AF)
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Znaleziono zwłoki. Leżały 
na torach od dłuższego czasu

W kwietniu na Zniczu posmakujemy Dżemu 

Reklama

tel. 733 26 26 26  |  www.willagloria.pl

Milanówek, ul. Warszawska 14

> mieszkania od 50 do 160 m2
> blisko centrum miasta
> stylowa architektura
> drewniane okna i ogrody zimowe
> przestronne komórki lokatorskie
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„Czwórka” 
na Gąsin 
PRUSZKÓW
Pruszkowski 
magistrat zaktualizował 
rozkład jazdy 
„czwórki” dowożącej 
pasażerów do 
dzielnicy Gąsin.
 
Linia, która połączyła Gąsin 
ze stacją PKP w Pruszkowie 
wystartowała na początku 
2013 r. Do niedawna autobu-
sy jeździły od poniedziałku do 
piątku w godz. 5.35–20.05. 
W porannych i popołudnio-
wych godzinach szczytu (5.35 
– 10.00 oraz 16.00 – 18.00) 
kursowały w 30-minutowych 
odstępach, a w innych porach 
– co godzinę. W soboty jeź-
dziły (w godzinnych odstę-
pach) w godz. 8.00–18.00.

Pruszkowscy urzędnicy 
zdecydowali o zwiększeniu 
od 3 lutego liczby kursów li-
nii nr 4 w dni powszednie 
z 22 do 27. Jest także dobra 
dobra informacja dla wra-
cających do domu po godz. 
21.00, w planie jazdy od po-
niedziałku do piątku doło-
żono dwa kursy wieczorne 
(autobusy wyruszają z pętli 
przy ul. Inżynierskiej również
o godz. 21.35 oraz 22.05).

Nie zmienił się godzinowy 
zakres kursowania „czwórki” 
w soboty. Korekcie nie ule-
gła też liczba kursów w cią-
gu całego dnia, będzie ich je-
denaście. Za obsługę „czwór-
ki” odpowiada PKS Grodzisk 
Mazowiecki.  (AF) 

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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PRUSZKÓW
Tego nie można 
przegapić! 13 kwietnia 
w hali Znicza zagra 
legendarny Dżem. 
Koncert na pewno 
będzie porywający, 
tym bardziej, że grupa 
uczci swoje 35-lecie.

35-ta rocznica Dżemu w obec-
nej formie przypada w tym roku. 
Ta czołowa krajowa kapela zosta-
ła założona w 1973 r. przez bra-
ci Adama i Bena Otrębów oraz 
Pawła Bergera. Niedługo do ze-
społu dołączył Ryszard Riedel, je-
den z najwybitniejszych polskich 
wokalistów blues-rockowych w hi-
storii, postać charyzmatyczna ale 

też tragiczna. W 1978 r. skład gru-
py uzupełnił Jerzy Styczyński. 

Sam zespół początek właściwe-
go Dżemu datuje na rok 1979. – 
Zespół obchodzi w tym roku swój 
jubileusz i chce ten czas święto-
wać z fanami w całym kraju. Stąd 
m.in. pomysł, aby po raz pierw-
szy zagrać koncert w Pruszkowie 
– mówi Kazimierz Olszewski, 
z agencji EEA Poland organizu-
jącej wydarzenie. – Będą to dwie 
i pół godziny z dobrą muzyką, a z 
doświadczenia wiem, że Dżem 
lubi wracać do miast, w których 
już raz zagościł – dodaje.

Pierwszy studyjny album 
zespołu, „Cegła”, ukazał się 
w 1985 r. Dziś ta płyta uważa-
na za jedną z najważniejszych 

w historii polskiej muzyki roc-
kowej. W kolejnych latach uka-
zały się m.in. albumy „Zemsta 
Nietoperzy”, „Numero Uno” 
z Tadeuszem Nalepą, „Lunaty-
cy – czyli przeboje całkiem live”, 
„Najemnik”, a przede wszyst-
kim znakomity „Detox”. Wy-
dany w 1993 r. „Autsajder” był 
ostatnią płytą, na której zaśpie-
wał Riedel. Wokalista zmagał się 

z nałogiem narkotykowym i zmarł 
30 lipca 1994 r. 

Następcą Riedla był Jacek De-
wódzki, a od 2001 r. wokalistą gru-
py jest Maciej Balcar. W 2005 
roku w wypadku samochodowym 
zginął Paweł Berger, klawiszo-
wiec. Zastąpił go Janusz Borzuc-
ki, a obecny skład grupy uzupełnia 
perkusista Zbigniew Szczerbiński.

Kwietniowy koncert Dżemu 
w hali Znicza już cieszy się dużym 
zainteresowaniem. Bilety można 
nabyć w salonach Empik i Media 
Markt na terenie całej Polski, na 
stronie Ticketpro.pl, w hali Zni-
cza, a także w sklepie Muzyk w al. 
Wojska Polskiego 36A w Prusz-
kowie. – Bilety są w cenie 50 zł 
i rozchodzą się szybko. Dżem to 

uznana marka, a bilet wstępu na 
koncert takiej grupy nie kosztuje 
wiele – mówi Kazimierz Olszew-
ski. – Dodatkowo dla fanów przy-
gotowaliśmy atrakcyjny konkurs, 
w którym nagrodą będzie możli-
wość przebywania blisko zespołu. 
Uczestnicy konkursu będą musie-
li uzasadnić za co kochają Dżem. 
Spośród propozycji czytelników 
Gazety WPR i portalu WPR24.pl
wybierzemy jedną, najciekaw-
szą. Szczegóły wkrótce – dodaje

Wkrótce na portalu WPR24.pl
także ruszymy z konkursami, 
w których do wygrania będą bi-
lety na koncert. 

Wyłącznymi patronami me-
dialnymi imprezy są „Gazeta 
WPR” i portal WPR24.pl.  (AF)
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Bilety 30- i 90-dniowe upraw-
niające do poruszania się tylko po 
II strefi e biletowej mogą okazać 
się atrakcyjne dla tych, którzy do 
Warszawy wjechać nie muszą. To 
grupa podróżnych, która podmiej-
skie linie autobusowe ZTM po-
strzega jako alternatywny sposób 
poruszania się po gminie. Ofer-
ta może się okazać zadawalająca 
dla mieszkańców Raszyna, Nada-
rzyna, częściowo Piastowa – po 
tych gminach kursują podmiej-
skie „siedemsetki”. Jednak pra-
wie pewne jest, że dużych korzyści 
z nowych rozwiązań nie będą mieli 
np. mieszkańcy Pruszkowa. Tutaj 
komunikacja, która umożliwia wy-
dostanie się poza miasto i w któ-
rej honorowane są bilety ZTM, 
to pociągi Kolei Mazowiec-
kich i Szybkiej Kolei Miejskiej. 

Dokończenie ze str. 1 Jak prezentują się propozy-
cje cenowe? –  Jest jeszcze zbyt 
wcześnie, by mówić o szczegó-
łach. Wprowadzenia biletu tylko 
na II strefę sprawiłoby, że pa-
sażer za bilet 30-dniowy waż-
ny w tej strefi e zapłaciłby 112 zł 
– mówi Igor Krajnow, rzecznik 
prasowy ZTM. Rozważany tary-
fi kator trafi ł już jednak do me-
diów. I tak za bilet 90-dniowy 
ważny tylko na II strefę pasażer 
miałby zapłacić 282 zł.

Nieco korzystniejszym roz-
wiązaniem byłoby wprowadze-
nie karty „Warszawa +”. – Zasada 
jest prosta, samorząd wprowadza 
swoją kartę: pruszkowianina, pia-
stowianina czy inną. Ta jest wy-
dawana osobie płacącej podatki 
w danej gminie. Posiadacz takiej 
karty może kupić taniej WKM, 
a gmina dopłaca nam różnice 
w cenie – tłumaczy Krajnow. 

Ceny biletów w formule „War-
szawa +” miałyby kosztować ty-
le samo co bilety dla posiadaczy 
Karty Warszawiaka. Taką cenę 
płaciłby pasażer. Różnica mię-
dzy tą kwotą, a kwotą z cennika 
ZTM na bilety długookresowe 
ważne w I i II strefi e biletowej 

byłaby pokrywana przez gmi-
nę. To jednak oznacza, że za do-
płaty do biletów tak naprawdę 
płaciliby... wszyscy mieszkań-
cy. I choć różnica w cenie poje-
dynczego biletu to zaledwie 14 zł 
(bilet 30-dniowy na dwie strefy 
z Kartą Warszawiaka – 196 zł,

identyczny bilet dla pasażerów 
bez KW – 210 zł), to zakłada-
jąc, że z oferty skorzystałoby 
ok. 20 tys. pruszkowian (liczba 
mieszkańców zbliża się powoli 
do 60 tys.) to na dopłaty trzeba 
byłoby wydać 280 tys zł. Dla po-
równania: przebudowa ul. Cha-
browej ma pochłonąć 250 tys zł.,
a ul. Mickiewicza 300 tys. zł. 

Wprowadzenie formuły 
„Warszawa +” rodzi też pytanie: 
w jaki sposób podwarszawskie 
samorządy będą weryfikować 
ilu mieszkańców i jakie bile-
ty kupiło? Na razie nie wie te-
go chyba nawet Igor Krajnow. 
– Jeśli radni przyjmą uchwałę 
to zdążymy ze wszystkimi usta-
leniami na czas. Nowe oferta 
miałaby zacząć obowiązywać 
od kwietnia. W odpowiednim 
czasie przekażemy szczegółowe 
informacje – powiedział. 
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PRUSZKÓW HALA ZNICZ
29-30.III

Sprzedaż powierzchni: 22 758 77 88

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie zaprasza  
bezrobotne kobiety i mężczyzn

do udziału w bezpłatnych szkoleniach realizowanych w ramach projektu 

Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość
współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Nowoczesny sprzedawca z obsługą komputera, 
kas fiskalnych i systemem dobrej praktyki GHP

Szczególnie zapraszamy osoby w wieku 45+!

W ramach projektu oferujemy również:
•  wsparcie doradcy zawodowego   
•  warsztaty równych szans
•  płatne staże   
•  pośrednictwo pracy

Pruszków ul. Armii Krajowej 46, tel. (22) 758-71-60
www.zdz.edu.pl; www.kwalifikacje-przyszlosc.pl 

Kancelaria Adwokacka
Adw. Karol Rukszto

Owczarnia, ul. Kazimierzowska 14
05 – 807 Podkowa Leśna

Tel.: 606-257-256
m. in.: spadki, rozwody,  

alimenty, długi; sprawy karne,  
administracyjne i inne

MIEJSCE 
NA TWOJĄ 
REKLAMĘ

22 758 77 88

DRUKUJEMY
BANERY
ROLLUPY
FOLDERY
KATALOGI 
TECZKI
PLAKATY
WIZYTÓWKI 
ULOTKI

druk cyfrowy i wielkoformatowy

22 753 79 90
www.alsprint.pl

i wiele więcej...

Piątek, 7 Lutego 2014
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MILANÓWEK
Mimo, że do rozegrania biegu ulicz-
nego w Milanówku na dystansie 
10 km pozostały jeszcze trzy mie-
siące to numery na liście startowej 
już się kończą. Zostało niespełna 50 
wolnych miejsc – zapowiadają orga-
nizatorzy II Biegu STO-nogi. Zawody 
mają charakter lokalny i kameralny. 

Organizatorzy ustalili limit 350 
startujących. Relatywnie niewielka 
liczba zawodników zapewnia moż-
liwość sportowej rywalizacji, a jed-
nocześnie miłej atmosfery. Zapisy 
wyłącznie drogą elektroniczną:  
www.sto-nogi.pl. Start biegu: 
niedziela 27 kwietnia, godz. 10.00, 

Zostało niewiele wolnych 
miejsc w II Biegu STO-nogi 

dystans – 10 km (2x5 km). Organiza-
torami imprezy są Społeczne Towa-
rzystwo Oświatowe w Milanówku, 
Społeczne Liceum Ogólnokształcące 
Nr 5 STO oraz Milanowskie Centrum 
Kultury. Zawody zostały objęte 
patronatem przez burmistrza 
miasta Jerzego Wysockiego. (AF)

Reklama

OWCZARNIA
Brwinowscy radni 
zdecydowali: będzie 
lokal wyborczy 
w Owczarni.

Projekt uchwały zaakcep-
towanej ostatecznie przez 
radnych zakładał podział 
dotychczasoweg o obwo-
du wyborczego w Żółwinie 
na dwa. Powód? Ułatwienie
mieszkańcom Owczarni gło-
sowania w najbliższych wy-
borach do Europarlamen-
tu i samorządowych.

Po oddaniu w 2013 roku do 
użytku świetlicy przy ul. Cy-
prysowej w Owczarni władze 
podjęły rozmowy z Krajowym 
Biurem Wyborczym w War-
szawie w sprawie podzielenia 
na dwa obwodu głosowania 
w Żółwinie. Obecnie obej-
muje on zasięgiem trzy miej-
scowości: Owczarnię, Terenię 
i Żółwin. Po podziale funkcjono-
wać mają dwa obwody – Ow-
czarnia i Żółwin.

Jeszcze przed sesją Arka-
diusz Kosiński, burmistrz 
Brwinowa podkreślał,  że 
dzięki takiemu rozwiązaniu 
mieszkańcy Owczarni mieli-
by znacznie bliżej do lokalu 
wyborczego. A to z pewno-
ścią znacznie ułatwiłoby im 
zagłosowanie, nie musieliby 
jeździć do Żółwina.

Uwagi co do obwodów wy-
borczych miał radny Dariusz 
Krzemiński. – Chciałbym 

zauważyć że dwa obwody wy-
borcze funkcjonują w Otrę-
busach. Czy w przypadku tej 
miejscowości jest to koniecz-
ne? – pytał.

– Państwo radni sami zde-
cydowali przed dwoma laty 
o takim rozwiązaniu. Gmina 
została podzielono na 21 okrę-
gów wyborczych, do których 
na mocy uchwały z 2012 roku 
przyporządkowane są obwody 
wyborcze – odparł burmistrz 
Kosiński. I dodał: – Pamiętam, 
że podczas tamtej dyskusji na 
temat wyznaczenia dwóch 
obwodów w Otrębusach pa-
dały argumenty, że lokal usy-
tuowany w Zespole Szkół 1 
był przeciążony. W związku 
z tym podjęli państwo takie, 
a nie inne decyzje. W zakre-
sie prawa miejscowego nic 
nie zmieniamy.

Uchwałę ustanawiającą 
obwód wyborczy w Owczar-
ni radni przyjęli jednogłośnie 
– 17 głosami „za”.  (AF)

Będą mieli dużo bliżej 
do lokalu wyborczego
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REGION
Łącznie 250 tys. zł 
dotacji dostały 
niektóre ośrodki 
kulturalne w naszym 
regionie. Pieniądze 
przyznało Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. 

„Infrastruktura domów kultury” to 
jeden z priorytetów ministerial-
nego programu „Rozwój domów 
kultury” O co chodzi w projek-
cie? Ma on na celu zapewnie-
nie optymalnych warunków 
dla działalności domów i ośrod-
ków kultury oraz sztuki w zakre-
sie edukacji i animacji kultury 
poprzez modernizację, a tak-
że rozbudowę ich infrastruk-
tury. W tym celu przyznawane 
są dotacje.

Resort kultury ogłosił już wy-
niki naboru wniosków. Aplikacje 
o dotację złożyło ok. 500 ośrod-
ków kultury i gmin, a dofi nanso-
wanie otrzymało 115. Na jakiej 
podstawie? Na dotacje mogły 
liczyć wnioski, których ocena 
przekroczyła 70 punktów na 100 
możliwych. Wśród „zwycięzców” 

znalazły się także instytucje z na-
szego regionu.

Gmina Raszyn otrzymała 
120 tys. zł na zakup wyposaże-

Dotacyjny zastrzyk kulturalny

nia scenicznego dla nowo powsta-
jącego Centrum Kultury i Dzie-
dzictwa, którego budowa ru-
szyła w lipcu ubiegłego roku.

Dotację w wysokości 80 tys. zł
otrzymał Miejski Ośrodek 
Kultury w Piastowie. Pienią-
dze zostaną przeznaczone na 
częściową modernizację bu-
dynku MOK-u przy ul. War-
szawskiej. – Oficjalnego pisma 
z ministerstwa jeszcze nie do-
stałam, ale jeżeli otrzymaliśmy 
właśnie 80 tysięcy złotych to 

jest to kwota o wiele niższa niż 
ta, o którą zabiegaliśmy – mó-
wi Wanda Przybylak, p.o. dy-
rektora Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Piastowie. – Dla-
tego też będzie trzeba wybrać 
z zaplanowanych inwestycji na 
co je wydamy. Mamy zalece-
nie wydane przez Powiatowy 
Inspektorat Nadzoru Budow-
lanego w Pruszkowie na wy-
konanie pewnych prac. Ja 
złożyłam wniosek o m.in. mo-
dernizację konstrukcji sufi-
tu – dodaje.

70 tys. zł dostało Centrum 
Kultury i Inicjatyw Obywatel-
skich w Podkowie Leśnej. Za 
te środki będą zakupione m.in. 
nowoczesne systemy wysta-
wiennicze wewnętrzne ze spe-
cjalnym oświetleniem, a także 
system zewnętrzny przezna-
czony do wystaw plenerowych, 
przenośne oświetlenie scenicz-
ne, sprzęt nagłaśniający (w tym 
mikroporty), rzutnik podwiesza-
ny wraz ze specjalnym ekranem 
do systemów DVD i Blu-ray 
oraz dwa namioty umożliwia-
jące zabezpieczenie imprez 
przed deszczem.  (DP)

Raszyn otrzymał 
120 tys. zł na na zakup 
wyposażenia dla 
Centrum Kultury 
i Dziedzictwa 

MARCIN 
PRAŻMOWSKI

GRODZISK MAZOWIECKI 
Miasto rusza z szeroko 
zakrojoną promocją. 
W najbliższych pięciu 
latach władze Grodziska 
chcą zwiększyć 
liczbę mieszkańców 
o 10 tysięcy, a co 
za tym idzie,
przekroczyć budżet 
w kwocie 200 mln zł.

J uż dziś Grodzisk to jedno 
z najszybciej rozwijają-
cych się miast na Ma-

zowszu. Przekonują o tym nie 
tylko wyróżnienia przyzna-
wane na niwie samorządowej 
czy inwestycyjnej w kraju, ale 
przede wszystkim systematycz-
ny wzrost zaludnienia. Zarówno 
w samym mieście, jak i w całej 
gminie. W ciągu ostatnich pię-
ciu lat na terenie gminy osiedli-
ło się grubo ponad 3 tys. osób. 
W samym tylko ubiegłym roku 
liczba nowo zameldowanych 
wyniosła 700. 

Nic więc dziwnego, że wła-
dze miasta chcą pójść za ciosem 
i przygotowują się do reklamy 
Grodziska. – Chcemy do nas 
ściągnąć jeszcze z 10 tysięcy osób 
– twierdzi Grzegorz Benedykciń-
ski, burmistrz miasta. Nie ukry-
wa, że na realizację tego celu daje 

Skusić warszawiaków

sobie pięć lat. – O ile mieszkańcy 
pozwolą mi dalej piastować sta-
nowisko –  mówi z uśmiechem. 

kolejki, która miałaby kursować 
w weekendy i będzie prezentować 
pasażerom walory i atuty gminy. 
A tych – zdaniem Benedykcińskie-
go – jest bez liku. I będzie jeszcze 
więcej, bo miasto szykuje się do 
budowy hali sportowej, w której 
mają być organizowane też impre-
zy kulturalno-rozrywkowe. Decy-
zję o powstaniu obiektu podjęli na 
ostatniej sesji radni. – Planujemy 
również wybudować ścieżkę ro-
werową wzdłuż WKD. Przymie-
rzamy się ponadto do rozbudowy 
Stawów Walczewskiego, gdzie po-
wstanie ośrodek wodny, tak aby 
mieszkańcy korzystali z tych 
terenów w szerszym zakresie. 
Projektujemy również centrum 
dla nurków i wędkarzy na gli-
niankach – wylicza burmistrz. 

Wśród istotnych inwestycji, któ-
re nie są bez znaczenia w kwestii 
jakości życia, znaleźć można po-
prawę infrastruktury drogowej 
oraz modernizację budynków 
oświatowych. W tym celu mia-
sto stara się o dotacje z funduszy 
unijnych. – Zwiększenie liczby 
mieszkańców zdecydowanie uła-
twiłoby pozyskiwanie środków, 
a więc jeszcze bardziej przyspie-
szyłoby rozwój miasta – puentu-
je burmistrz. Wraz ze wzrostem 
ludności spodziewa się większych 
wpływów do kasy miasta. Obec-
nie budżet Grodziska przekracza 
160 mln zł, a do 2020 roku miałby 
wzrosnąć do ponad 200 mln zł. 

Grodzisk Mazowiecki rozpoczyna kampanię promocyjną gminy. Chce ściągnąć 10 tys. osóbGrodzisk Mazowiecki rozpoczyna kampanię promocyjną gminy. Chce ściągnąć 10 tys. osób
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 Już dziś walorów Grodziskowi nie brakuje

gdzie mamy sporo działek bu-
dowlanych. Myślę tu szczególnie 
o Opypach i Adamowiźnie – od-
powiada burmistrz. Atutem tych 
terenów jest nie tylko atrakcyjne 
położenie, ale także bliska odle-
głość do Warszawy. I to Grodzisk 
chce zaakcentować w kampanii 
reklamowej. – Tak naprawdę, to 
ciągu 30 minut jestem w stanie 
samochodem osobowym prze-
jechać spod urzędu w Grodzisku 
do placu Teatralnego w Warsza-
wie. I w cale nie jest powiedzia-
ne, że z Bemowa czy Ursynowa 
będę tam szybciej – argumentu-
je Benedykciński. 

Aby skusić warszawiaków do 
przeprowadzki, burmistrz pla-
nuje uruchomienie zabytkowej 

 Miejski Ośrodek Kultury w Piastowie

Piątek, 7 Lutego 2014

Gdzie w takim razie mieliby 
osiedlać się nowi mieszkańcy? 
– Na terenach południowych, 

Aby skusić 
warszawiaków 
do przeprowadzki, 
burmistrz Grodziska 
planuje m.in. 
uruchomienie 
zabytkowej kolejki
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Warszawskie Regionalne Cen-
trum Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa przeprowadza zbiórki krwi. 
„Płyn życia” będzie można oddać 
w Pruszkowie, Grodzisku, Piasto-
wie. W Grodzisku Mazowiecki zbiór-
ki stacjonarne krwi odbędą się 11, 18 
i 25 lutego w Szpitalu Zachodnim 

przy ul. Dalekiej. Akcje zaplanowa-
no w godz. 9.30-12.30. W Pruszkowie 
krew będzie można oddać 10 lutego 
– w Zespole Szkół Ogólnokształ-
cących i Sportowych przy ul. Gomu-
lińskiego 2 (godz. 9.00–12.00). Nato-
miast 22 lutego ambulans do po-
boru krwi pojawi się (godz. 10-14) 

Zbiórki krwi w Pruszkowie, 
Piastowie i Grodzisku Mazowieckim  

na terenie pruszkowskiego 
basenu Kapry przy ul. Andrzeja 3. 
Dzień później chętni będą mogli 
oddać „płyn życia” w Piastowie. 
Ambulans stanie (godz.10.00–14.00) 
przy ul. Warszawskiej 24, na
placu przed siedzibą Ochotniczej 
Straży Pożarnej. (AF)

PIASTÓW
Od 3 lutego zmieniły 
się godziny pracy 
urzędu miejskiego. 
Nowego wyglądu
nabrała piastowska 
witryna Biuletynu 
Informacji 
Publicznej.

– Chcemy być bardziej dla 
mieszkańców niż urzędni-
ków – mówi Marek Kubicki, 
burmistrz Piastowa. Z pew-
nością zmiana godzin pracy 
magistratu ucieszy najbar-
dziej tych, którzy wszelkie 
sprawy załatwiają w ponie-
działki. W tym dniu urząd pra-
cuje bowiem o godzinę dłużej. 
– Zaczynamy wcześniej, po-
nieważ otrzymywaliśmy sze-
reg sygnałów, iż mieszkańcy 
mieli kłopoty z dostaniem się 
chociażby do kasy urzędu – 
przyznaje burmistrz.

Jak podkreśla Kubicki, 
zmiana nie wydłuży ustawo-
wych godzin pracy urzędni-
ków, ponieważ w piątki urząd 
pracuje krócej niż dotychczas. 

– Skrócenie pracy do godzi-
ny 15.00 jest o tyle sensow-
ne, że z doświadczenia wiemy, 
iż przed weekendem nie-
wiele osób odwiedza urząd. 
Szczególnie w godzinach po-
południowych – twierdzi bur-
mistrz. W pozostałe dni (od 
wtorku do czwartku) godzi-
ny pracy urzędu nie ulegają 
zmianie i magistrat jest czyn-
ny w godz. 8.00-15.00.

Ponadto w urzędzie za-
kończyły się prace nad zmia-
ną wyglądu strony Biuletynu 
Informacji Publicznej. Firma 
obsługującą portal zapropo-
nowała nowy layout, a magi-
strat ten pomysł podchwycił. 
– Biuletyn sam w sobie tre-
ści nie zmieni. Chodzi przede 
wszystkim o to, aby użytkow-
nicy tej strony mieli łatwiejszy 
i przejrzysty dostęp do doku-
mentów oraz wszelkich infor-
macji – podkreśla burmistrz 
Marek Kubicki. Strona w nowej 
szacie już funkcjonuje i trzeba 
przyznać, że powinna w pełni 
zaspokoić potrzeby ciekaw-
skich internautów.  (MAP) 

Krok w stronę mieszkańców, 
a nie tylko urzędników

DOMINIK
PIETRASZEK

REGION
W składach Kolei 
Mazowieckich ostatnio 
awaria goni awarię. 
Psują się głównie 
elementy układu 
pneumatycznego. 
Zapytaliśmy 
przewoźnika, czy nie 
można tego uniknąć.

D o opóźnień pociągów 
pasażerowie są przy-
zwyczajeni, jednak od 

czasu, gdy nadeszła  prawdziwa 
zima składów przybywających 
po czasie jest więcej. Szczegól-
nie w przypadku taboru Kolei 
Mazowieckich (usterki pocią-
gów Szybkiej Kolei Miejskiej 
zdarzają się zdecydowanie 
rzadziej). Awariami w pocią-
gach KM zainteresował się 
Urząd Transportu Kolejowe-
go – od 30 stycznia prowadzi 
kontrolę w spółce. Dotyczy ona 
głównie „procesu eksploatacji 

Kłopot z układem pneumatycznym

celu eliminację lub ogranicze-
nie przypadków defektu pojaz-
dów w czasie użytkowania”.

Zapytaliśmy przewoźnika 
co jest najczęstszym powodem 
usterek. – Problem jest głów-
nie z układem pneumatycznym, 
który odpowiada m.in. za ha-
mulce. Przyczyną usterek jest 
zamarzająca woda, która powo-
duje, że układ nie działa tak jak 
powinien – odpowiada Jolanta 
Maliszewska z biura prasowego 
Kolei Mazowieckich.

Czy nie można zapobiec awa-
riom? – Jedyne, co możemy zro-
bić w takiej sytuacji, i co robimy, 
to bieżące usuwane usterek. Je-
steśmy w stałym kontakcie z na-
szym serwisantem i w sytuacjach 
awaryjnych jak najszybciej stara-
my naprawić popsuty skład. Nie-
stety zdarza się, że na trasie nie 
da się usunąć usterki i skład nie 
może kontynuować jazdy. Wte-
dy zostaje awaryjnie ściągnię-
ty do sekcji napraw – twierdzi
Jolanta Maliszewska. 

Tabor Kolei Mazowieckich często się psuje. Awariami składów zainteresował się UTK

 Od nadejścia zimy opóźnionych składów przybywa
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Problem jest 
głównie z układem 
pneumatycznym, 
który odpowiada 
m.in. za hamulce 

i utrzymania pojazdów kole-
jowych oraz weryfikację dzia-
łań przewoźnika, mających na 

Reklama
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Ceny od

z 11 polskich lotnisk (w tym z Modlina)
Lataj z Ryanair

Rezerwacje do północy 10.02  .2014. Dni podróży: pon - czw.  Loty od marca do kwietnia.  Liczba biletów w promocji ograniczona. Szczegóły, warunki i postanowienia na Ryanair.com. Ceny nie zawierają opłat i kosztów opcjonalnych.  Loty z Modlina.
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Roszady w radzie miejskiej z budżetem w cieniu 
PRUSZKÓW
Pruszkowska Rada 
Miejska przemeblowana. 
I to w niemałym stopniu. 
 
Na styczniowym posiedzeniu 
rady funkcje wiceprzewodni-
czących stracili radni Prawa 
i Sprawiedliwości – Kazimierz 
Mazur i Józef Osiński. Ich miej-
sca zajęły: Julita Dobrowolska 
i Magdalena Dubiel – dziś radne 
niezrzeszone, a wcześniej Plat-
forma Obywatelska. 

Zmian zażądali radni z Sa-
morządowego Porozumienia 

Pruszkowskiego (SPP). „Brak 
uchwalonego budżetu unie-
możliwia realizację zadań in-
westycyjnych, powoduje brak 
udzielenia dotacji i wspierania 
zadań realizowanych przez or-
ganizację pozarządowe, a tym 
samym wstrzymuje dofinan-
sowanie sportu, kultury i tu-
rystyki. (…) W czasie prac nad 
budżetem radni PiS nie zgłaszali 
istotnych zastrzeżeń. Natomiast 
w dniu 19 grudnia 2013 r. pod-
czas obrad sesji Rady Miejskiej 
jedynie z przyczyn politycznych 
radni PiS zagłosowali przeciwko 

przyjęciu uchwały budżetowej na 
2014 r.” – czytamy w uzasadnie-
niu wniosku SPP.

Projekt budżetu opiniowa-
ny jest przez komisje rady. Ma-
zur i Osiński zasiadają m.in. 
w Komisji Rozwoju, Budżetu 
i Finansów. Co ciekawe, jedno-
głośnie pozytywnie zaopinio-
wała ona projekt uchwały. Na 
grudniowej sesji Osiński gło-
sował jednak przeciw uchwale 
budżetowej, a Mazur na posie-
dzeniu się nie stawił. 

– Wy macie własne sumienie, 
własne zdanie, pracowaliście 

nad tym budżetem i teraz co? 
Zwierzchnik partyjny kazał 
głosować przeciw własnemu 
sumieniu. Przecież ta wasza 
partia to łamacz sumień – 
skwitował oburzenie radnych 
PiS na odwołanie wiceprze-
wodniczących Jarosław Ol-
szak (SPP). – Przed sesją (19 
grudnia 2013 – przyp. red.) 
wiedzieli jakie będą konse-
kwencje. Proszę nie mówić, 
że są zdziwieni – dodał. 

Radny Osiński podkreślił, że 
oficjalnie mówił, iż w trakcie 
obrad nad projektem budżetu 

będzie głosował przeciw. An-
drzej Wróblewski (PiS) de-
mentował natomiast informacje 
dotyczące „nakazu” głosowania. 
– U nas w PiS nie trzeba jechać 
do Warszawy i się pytać jak ma-
my głosować – twierdził.

Kontrowersje wzbudziło 
też odwołanie Mariusza Dep-
tuszewskiego (PiS) z funkcji 
przewodniczącego Komisji Go-
spodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska. Jego miejsce zajął 
Karol Chlebiński (SPP ). Człon-
kiem Komisji Rewizyjnej nie 
jest już Andrzej Wróblewski 

(PiS), zastąpił go Adam Ma-
jewski (SPP).

Radny Wróblewski poprosił 
prezydenta Pruszkowa o usto-
sunkowanie się do zmian w ra-
dzie. Jan Starzyński powiedział: 
– Jestem organem wykonaw-
czym rady i moja opinia nie 
ma tutaj żadnego znaczenia. 
Jeśli chodzi o osoby piastują-
ce funkcje, to wszyscy byliśmy 
wybierani przez mieszkańców, 
żeby podejmować uchwały, któ-
re mają na celu rozwiązywanie 
problemów i spełnianie oczeki-
wań miasta Pruszkowa.  (AS) 
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Grodziska Biblioteka Publiczna 
zapraszamy na spotkanie  
w ramach Dyskusyjnego Klubu 
Książki. Gościem będzie  
Sławomir Koper. Jest on autorem 
książek historycznych, współpra-
cował z miesięcznikiem „Uwa-
żam Rze • Historia”, felietonista 

tygodnika „Do Rzeczy”, publikuje 
także w miesięczniku „Historia  
Do Rzeczy”. W listopadzie  
2013 roku został odznaczony 
przez prezydenta Bronisława 
Komorowskiego Srebrnym  
Krzyżem Zasługi za populary- 
zację historii w społeczeństwie. 

W swoich książkach przed- 
stawia historię głównie poprzez  
fakty mało znane, zapomniane 
lub pomijane w „oficjalnych”  
monografiach. Spotkanie:  
poniedziałek 17 lutego,  
godz. 18.30, ul. Spółdzielcza 9. 
Wstęp wolny. (AF)

Spotkanie ze Sławomirem Koprem,
autorem książek historycznych

GRODZISK MAZOWIECKI

REGION
Blado w ogłoszonym 
przez ZUS rankingu 
wypadł III Oddział 
w Warszawie,  
placówka której 
podległy jest 
Inspektorat 
w Pruszkowie i Oddział 
Terenowy w Grodzisku  
Mazowieckim.

Sam ranking wywołał sporo 
zamieszania jeszcze przed 
opublikowaniem. Okazało się 
bowiem, że jego wyniki trak-
towane są przez zakład jako 
„wewnętrzna sprawa” i nie ma-
ją oni zamiaru ich upublicz-
niać. Dopiero pod naciskiem 
mediów i interwencji… mini-
stra pracy Władysława Kosi-
niaka-Kamysza, prezes ZUS 
odtajnił ranking.

Uwzględnia on pracę 43 od-
działów, które oceniane były na 
trzech płaszczyznach: jakości, 
sprawności, efektywności. Pod 
uwagę brany był też poziom sa-
tysfakcji klienta. Słaby wynik 
zanotował III Odział w War-
szawie. Jest to o tyle istotna 

informacja, że placówce tej 
podlega Inspektorat w Prusz-
kowie oraz Oddział Terenowy 
w Grodzisku Mazowieckim. 
Obie placówki zapewne doło-
żyły swoją cegiełkę do wyni-
ku, który na koniec trzeciego 
kwartału 2013 r. dał oddzia-
łowi szóste miejsce. Na osiem 
lokat. Co ciekawe, oddział 
z ul. Czerniakowskiej w War-
szawie w ciągu roku systema-
tycznie spadał w klasyfikacji. 
Po pierwszym kwartale oce-
niony był na czwartym miej-
scu, po półroczu zajmował już 
piątą pozycję. Wielkich powo-
dów do zadowolenia nie ma-
ją też petenci ZUS z terenu 
Raszyna. Gmina podlega pod 
I Odział w Warszawie, który 
w rankingu – za każdy kwar-
tał – sklasyfikowany został na 
piątym miejscu.

Najbardziej usatysfakcjo-
nowani z pracy ZUS-u powin-
ni czuć się mieszkańcy Kielc, 
Częstochowy, Legnicy i Jasła. 
Niechlubne ostatnie miejsca 
przypadły oddziałom z dużych 
miast: Wrocławia, Łodzi, Pozna-
nia i Warszawy.  (MAP)

Ranking oddziałów ZUS
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MILANÓWEK
Na terenie Milanówka 
i okolic doszło do 
kilkunastu włamań 
do domów. Policjanci 
apelują o zabezpieczanie  
posesji.

Złodzieje dostawali się do 
domów w godzinach popołu-
dniowych. – Włamania były 
dokonywane na dwa sposoby: 
wejście do domu poprzez wy-
bicie okna, albo przez wyła-
manie drzwi – mówi asp. szt. 
Robert Skirski, komendant 
Komisariatu Policji w Mi-
lanówku. – Łupem złodziei 
najczęściej pada biżuteria 
i pieniądze – dodaje.

Funkcjonariusze apelują do 
mieszkańców o ostrożność, 
a także o informowanie po-
licji lub straży miejskiej za 
każdym razem, gdy zauważą 
osoby zachowujące się podej-
rzanie, obserwujące posesje, 
przesiadujące w samochodach 
lub wynoszące coś z domów. 
Zapewniają, że zgłaszają-
cy nie musi podawać swoich 

danych personalnych, jeżeli 
tego nie chce.

Jak się zabezpieczyć przed 
w ł a m a n i a m i ?  –  P r z e d e 
wszystkim uruchamiać alarm 
( jeżeli jest), gdy nikogo nie 
ma w domu. Są przypadki, że 
ktoś nie włącza go, bo w środ-
ku znajduje się np. pies, któ-
ry mógłby uruchomić sygnał. 
Bardzo istotna jest też pomoc 
sąsiedzka. Jeżeli widzimy po-
dejrzane osoby kręcące się po 
posesji, a wiemy, że sąsiada 
nie powinno być w domu, na-
leży takie sytuacje zgłaszać 
nam lub straży miejskiej. 
Wtedy przyjedziemy i spraw-
dzimy, co się dzieje – podkre-
śla komendant Skirski.

Zgłoszenia są przyjmowane 
pod numerami: Komenda Po-
licji Milanówek: 22 724 63 30, 
e-mail:  robert.skirski@ksp.
policja.gov.pl; Straż Miejska 
w Milanówku: (22) 724 80 
45 lub 986, e-mail  dyzurny.
sm@milanowek.pl; Komen-
da Powiatowa Policji w Gro-
dzisku Maz.: (22) 755 60 11  
lub 997, 112.  (DP)

Uważaj na włamywaczy
PODKOWA LEŚNA
Fala rezygnacji 
w podkowiańskiej 
radzie. Od blisko  
dwóch miesięcy 
nie działa Komisja 
Rewizyjna, 
a 4 lutego z funkcji 
przewodniczącego 
rady miasta ustąpił 
Bogusław Jestadt.

„Rewolucje” zaczęły się w poło-
wie grudnia, gdy pięciu radnych 
zrezygnowało z członkostwa 
w Komisji Rewizyjnej. No-
wy jej skład mieliśmy poznać 
30 stycznia, podczas sesji ra-
dy miasta. Tymczasem poza 
Anną Łukasiewicz nie było  
chętnych do pracy w komisji...

To nie koniec. Sesja z 30 
stycznia była kontynuowana 
we wtorek 4 lutego. W finale tej 
sesji Bogusław Jestadt poinfor-
mował, że rezygnuje z funkcji 
przewodniczącego rady. Przy-
czyn takiej decyzji wtedy nie 
podał. Postanowiliśmy więc 
go o to zapytać. Wiele się nie 
dowiedzieliśmy.... – Po prostu 

taką podjąłem decyzję. Nie 
chcę tego komentować. Zre-
zygnowałem, koniec, dzięku-
ję – powiedział nam krótko 
Bogusław Jestadt.

Rada zbliża się do paraliżu?

Kiedy ewentualnie pozna-
my nowego przewodniczącego 
podkowiańskiej rady? Jak mówi 
ustawa o samorządzie gminnym, 
w przypadku rezygnacji prze-
wodniczącego lub wiceprze-
wodniczącego rada podejmuje 
uchwałę w sprawie przyjęcia 
tej rezygnacji nie później niż 
w ciągu 1 miesiąca od dnia zło-
żenia rezygnacji. Niepodjęcie 
tej uchwały w tym czasie jest 
równoznaczne z przyjęciem 
rezygnacji przez radę gminy 
z upływem ostatniego dnia mie-
siąca, w którym powinna być  
podjęta uchwała.  (DP)

Będzie kanalizacja
PRUSZKÓW
Magistrat pruszkowski 
poszukuje wykonawców 
kanalizacji sanitarnej  
w ulicach Jaśminowej  
i Ryszarda.

– W rejonie obu tych ulic powsta- 
je coraz gęstsza zabudowa. Chcąc 
wyjść naprzeciw potrzebom 
mieszkańców chcemy dopro-
wadzić sieć kanalizacji sanitar-
nej tam, gdzie jej jeszcze nie ma. 
Nasze miasto sukcesywnie się ka-
nalizuje i ma to związek nie tyle 
z obostrzeniami unijnymi, ile 
z bieżącym zapotrzebowaniem 
– podkreśla Elżbieta Korach, na-
czelnik Inwestycji Remontów i In-
frastruktury Technicznej Urzędu 
Miejskiego w Pruszkowie. – Ogło-
siliśmy przetargi, które wkrótce 
zostaną rozstrzygnięte. A wyło-
nieni wykonawcy przystąpią do 
prac budowlanych, gdy zrobi się 
cieplej i stopnieją śniegi – dodaje.

Gdy kanalizacja na Jaśmino-
wej i Ryszarda będzie gotowa, 
mieszkańcy chętni aby przy-
łączyć do niej swoje posesje 
powinni się zgłosić w pruszkow- 
skim magistracie.  (AF)

Ciężko kieruje się radą w któ-
rej przeważają mężczyźni?
– Nie ma to dla mnie żadnego 
znaczenia. I nie jest mi ciężko, 
gdyż ta praca sprawia mi satys-
fakcję. Funkcja przewodniczącej 
motywuje mnie do większych 
działań na rzecz miasta, inspiru-
je i sprawia, że czuję się spełnio-
na. Chociaż przyznaję, że praca 
ta zabiera wiele czasu,   nierzadko  
również prywatnego. 

Mimo to władze Piastowa, 
w tym też rada, nie mają 
wysokich notowań wśród 
mieszkańców...
– Problem polega na tym, że jak 
są ogromne potrzeby i nie wy-
starcza pieniędzy na wszystko, 
zawsze znajdzie się grupa osób 
niezadowolonych, zwłaszcza 
że każdy ma inne potrzeby: jed-
ni chcą przedszkole, inni szkołę, 
ktoś inny placówkę zdrowia lub 
kulturalną, lepszą komunikację 
i lepsze drogi. Na to potrzeba czasu 
i środków. Jest to wynik różnych 
zaniedbań na przestrzeni ostat-
nich 20 lat. W ciągu czterech lat 
nie jesteśmy w stanie wszystkie-
go zrealizować i nadrobić całego 
straconego czasu.

Rodzi się jednak pytanie: 
skąd poprzednicy mieli  
pieniądze i realizowali  
inwestycje, a wy macie  
z tym problemy?
–  Rzeczywiście pieniądze były 
takie same jak i teraz, bo źródła 

Kluczem sprecyzowany budżet
pozyskiwania środków się nie 
zmieniły, tylko wzrosła ilość za-
dań zleconych samorządom, co 
pociąga za sobą większe wydat-
ki. W poprzednich latach by-
ły znacznie większe możliwości 
pozyskiwania funduszy unijnych 
niż obecnie, największa pula tzw. 
środków twardych przyznawana 
była do 2010 roku. 

Czyli wegetacja?
– Nie. Kluczem jest stworzenie 
dobrze sprecyzowanego budżetu 
z przemyślanymi inwestycjami 
na perspektywę najbliższych lat. 

Ale obecna rada funkcjonuje 
już czwarty rok…
– Na początku kadencji zdecy-
dowaliśmy, aby wyremontować 
budynki oświatowe. Zostały 
utworzone nowe miejsca w przed-
szkolach dzięki modernizacji jed-
nej placówki i budowie drugiej 
od podstaw. Wyremontowali-
śmy i ociepliliśmy część obiek-
tów oświatowych, w tym remont 
przeszedł budynek Gimnazjum 
nr 2. Inwestycje te pochłonęły ol-
brzymie pieniądze, ale były ko-
nieczne. Wykonano i naprawiono 
również kilka ulic. Oczywiście też 
mi się marzy globalna poprawa 
infrastruktury drogowej.

Kiedy więc Piastów  
zyska blask?
– To są przynajmniej dwie kaden-
cje rozważnego wydatkowania pie-
niędzy, określenia konkretnego 

dobrego planu, który będzie zakła-
dał, iż w jednym roku na przykład 
robimy północną część miasta, 
w kolejnym południową. Po-
trzebujemy swego rodzaju biz-
nesplanu, bo robienie inwestycji 
„po kawałku” wiele nie zmieni. 
Wydamy tylko pieniądze, a efekt 
będzie znikomy.

Po zawierzeniu miasta  
Niepokalanemu Sercu  
Maryi, Królowej Polski,  
Matki Jasnogórskiej  
wszystko jest do zrobienia.
– Zdaję sobie sprawę, iż sam akt 
zawierzenia nie spowoduje, że 
„wszystko zrobi się samo”. Jest 
natomiast spełnieniem woli 
większej części mieszkańców, 
którzy wystąpili do Rady za po-
średnictwem tutejszych parafii 
z taką propozycję, a którą Ra-
da Miejska przyjęła przez akla-
mację. Szanuję również opinię 
i poglądy osób, które na temat 
zawierzenia wypowiadają się 

Z MARIĄ ZIÓŁEK, przewodniczącą Rady Miejskiej w Piastowie, rozmawia Marcin Prażmowski
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negatywnie, bo mają takie prawo, 
ale nie będą tego komentować. 

Sztandar też wywołał 
kontrowersje...
– Sztandar uważam za potrzebny, 
gdyż podnosi rangę miasta w trak-
cie ważnych uroczystości. Dzię-
ki temu mieszkańcy będą mogli 
bardziej utożsamiać się ze swoim 
miastem, gdzie wszyscy tworzy-
my jedną wspólnotę. Tak jak w in-
nych ościennych gminach, gdzie 
tego typu działań się nie wsty-
dzą. W Urzędzie jest sztandar, ale 
z symbolami minionej epoki. Przy 
projektowaniu nowego sztanda-
ru  należało wyjaśnić kwestię her-
bu, który jest legalny ale wymaga 
„zaktualizowania”. Na przestrzeni 
lat zmieniły się bowiem wytyczne 
dotyczące jego wyglądu, a dokład-
niej mówiąc tarczy na jakiej się 
znajduje. Musieliśmy więc wy-
stąpić o opinię do ministerstwa, 
bo bez niej nie byłoby zgody na  
sztandar, na którym widniej herb. 

Nie działa Komisja 
Rewizyjna, 
zrezygnował  
również z funkcji 
przewodniczący  
rady miejskiej
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KOMORÓW
Komorowska biblioteka publicz-
na przystąpiła do programu, w ra-
mach którego mieszkańcy będą 
mogli skorzystać z zasobów wirtual-
nej biblioteki IBUK Libra. Czym jest 
IBUK Libra? To elektroniczna biblio-
teka z bogatym wyborem publikacji 
polskich wydawców akademickich, 

profesjonalnych i popularnych. Za-
pewnia z dowolnego miejsca całodo-
bowy dostęp do książek. Publikacje 
będzie można czytać także na urzą-
dzeniach mobilnych z dostępem do 
internetu. Całości dopełnia fakt, iż 
treści książek powiązane są ze słow-
nikami i encyklopedią Wydawnictwa 

Naukowego PWN. – Z zasobów 
platformy można korzystać nie 
wychodząc z domu, jedynym ograni-
czeniem jest fakt, że z tej samej po-
zycji może korzystać jednocześnie 
pięć osób – mówią pracownicy 
Gminnej Biblioteki Publicznej im. 
Marii Dąbrowskiej w Komorowie. (AF)

Wirtualna biblioteka 
z bogatym wyborem publikacji

Reklama

Przejazdy rodzinne
podczas ferii
REGION
Podczas ferii 
zimowych 
Warszawska Kolej 
Dojazdowa wprowadzi 
tzw. przejazdy 
rodzinne.

Z tej opcji mogą skorzystać 
osoby dorosłe (nieposiada-
jące ulg na przejazd WKD), 
które podróżują z dzieckiem, 
które nie ukończyło 16 roku 
życia. Osoba ta może wów-
czas wykupić dla siebie i dla 
dziecka jednorazowe bilety 
w jedną lub w obie strony we-
dług taryfy ulgowej 50 proc., 
albo nabyć w kasie bilet jed-
norazowy wg taryfy ulgowej 
50 proc. dla siebie i jedno-
razowy dla dziecka zgod-
nie z przysługującą mu ulgą 
ustawową lub handlową. Je-
żeli dzieci jest więcej, to dla 
pozostałych dorosłych po-
winien nabyć bilety zgodnie 
z przysługującymi upustami.

Przejazdy będą obowiązy-
wać podczas ferii zimowych 
na Mazowszu – w okresie od 
17 lutego do 2 marca.  (DP)
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MILANÓWEK
– Jak to jest z tą 
wodą? – pytają 
mieszkańcy Milanówka. 
Zastanawiają się 
dlaczego jedni 
za „kranówę” płacą 
więcej, a inni mniej. 

M ieszkańcy Milanówka 
na potrzeby ustalenia 
stawek za zużytą wo-

dę oraz ilość ścieków zostali po-
dzieleni na grupy. Różne ceny za 
wodę i kanalizację obowiązują lo-
katorów domów jednorodzinnych, 
osoby mieszkające w zabudowie 
wielorodzinnej, przedsiębior-
ców. Oddzielna stawka zosta-
ła także wyznaczona dla tych, 
którzy wodę zużywają do... 
podlewania ogrodów. 

Mieszkańcy domów jedno-
rodzinnych (grupa 1) za zuży-
cie 1 m sześc. wody płacą 3,49 
zł, ci którzy wykorzystują ją do 

Wodny problem, czyli jak to jest z „kranówą”?

podlewania ogrodów (grupa 5) 
za tę samą objętość wody zapłacić 
muszą już 5,69 zł. A przecież wo-
da wykorzystywana do pielęgna-
cji ogródka, to ta sama, która trafi a 
do kranów milanowian. – Woda 
dostarczana mieszkańcom jest 
ujmowana z ujęć podziemnych. 
Są to ujęcia trzecio- i czwartorzę-
dowe z poziomu oligocenu, któ-
re odnawiają się bardzo powoli. 

rzecznik prasowy Urzędu Miasta 
Milanówka. Podkreśla, że Mila-
nowskie Przedsiębiorstwo Wodo-
ciągów i Kanalizacji od kwietnia 
2012 roku od bliźniaczej spółki 
w Grodzisku odkupiło wodę za bli-
sko 850 tys. sprzedając ją miesz-
kańcom w cenie niższej od zakupu.

Milanowianie podkreślają, że 
w okolicznych gminach stawki za 

wodę nie są uzależnione od spo-
sobu jej wykorzystania. Uważają 
też, że zróżnicowane stawki do-
prowadzają do zastanawiających 
sytuacji, np. dwaj sąsiedzi za wo-
dę płacą zupełnie inne rachunki. 
– Porównując ceny wody w są-
siednich gminach zauważymy, 
że w Milanówku cena jest niż-
sza niż w Brwinowie (3,64 zł) 

i Grodzisku (3,74 zł). W najbliż-
szym czasie gminy te wprowadzą 
nową taryfę. Należy zauważyć, że 
sąsiednie gminy nie borykają się 
z defi cytem wody. Własna produk-
cja zabezpiecza ich zapotrzebowa-
nie – twierdzi Patrycja Jankowska. 
– Rozgraniczenie stawek wynika 
z różnego przeznaczenia wykorzy-
stanej wody. Ta forma zaspokoje-
nia potrzeb społeczności lokalnej 
ma charakter priorytetowy i korzy-
sta z przywileju zapewnienie po-
wszechnej dostępności, poprzez 
stosunkowo niską taryfę. Nato-
miast wykorzystywanie wody do 
innych celów, np. podlewania ogro-
dów jest wykorzystaniem zasobów 
defi cytowych, które z tych prefe-
rencyjnych warunków cenowych 
nie korzystają – dodaje.

Jakie mogą być losy cen wo-
dy? – Plany inwestycyjne gminy 
w zakresie budowy nowego uję-
cia wody ze środków unijnych są 
gwarancją na likwidację defi cy-
tu oraz pozostawienie ceny wody 
na stałym poziomie w następnej 
taryfi e – zaznacza Jankowska. 

Mieszkańcy Milanówka zastanawiają się, dlaczego płacą różne stawki za wodę

Mezoterapia to metoda 
leczenia różnych schorzeń 
skóry polegająca na wstrzyki-
waniu bezpośrednio w miejsca 
chorobowe niewielkich dawek 
substancji leczniczych. 

Mezoterapia przynosi nieocenione 
korzyści poprawy jakości włosów, za-
hamowania ich wypadania, a nawet 
odrostu nowych.

Mezoterapia polega na powierzch-
niowym ostrzykiwaniu skóry głowy 
substancjami pobudzającymi wzrost 
i hamującymi wypadanie włosów. 
Specjalnie opracowany koktajl do 

WYPADAJĄ CI WŁOSY?
NIE MARTW SIĘ, MOŻNA TEMU ZAPOBIEC!

Kontakt:
tel.: 731 00 08 08 
Pruszków, ul. Emancypantek 4, Ip
www.majestic-derm.pl

aRTYkUŁ SPONSOROWaNY

mezoterapii Dermaheal HL wzmac-
nia i odbudowuje cebulki włosowe,  
unikalny skład, bogaty w odpowied-
nio dobrane peptydy, działa stymulują-
co i odżywczo na komórki skóry głowy, 
co w efekcie doprowadza do zatrzyma-
nia procesu wypadania włosów, odzy-
skania ich gęstości i zdrowego blasku. 

Znaczący wpływ na wygląd oraz ob-
jętość włosów mają tryb życia, odży-
wiania oraz stan zdrowia. Mezoterapia 
skóry głowy polecana jest zwłaszcza 
osobom mającym problemy z wypada-
niem włosów i łysieniem. Nadmierna 
utrata włosów często jest problemem 
zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Panie 

szybciej rozpoznają u siebie pierwsze 
oznaki łysienia i wcześniej niż męż-
czyźni podejmują walkę z tym proble-
mem. Skuteczność zabiegu u kobiet 
jest zadowalająca, jednak na satysfak-
cjonujące efekty należy poczekać, cza-
sami nawet kilka miesięcy.
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Od wielu lat, szczególnie w mie-
siącach letnich, występują w Mi-
lanówku braki wody. Dodatkowy 
jej zakup z grodziskiej spółki jest 
kosztowny, woda u naszych sąsia-
dów jest znacznie droższa niż wła-
sna – mówi Patrycja Jankowska, 

Od wielu lat, 
szczególnie latem, 
występują 
w Milanówku 
braki wody

SPECJALISTYCZNE LECZENIE BÓLU – BEZ LEKÓW
OŚRODEK MEDYCYNY 
MANUALNEJ "NATURMED"
Do największych zalet 
takich zabiegów należy 
szybki i długotrwały 
efekt, a poprawa 
następuje często nawet 
po 2-4 zabiegach.

O steopatia, to metoda, 
która nie tylko leczy, 
ale też ukierunkowuje 

organizm do prawidłowego funk-
cjonowania.

Pan Jakub Górnicki zajmuje się 
często trudnymi przypadkami kli-
nicznymi leczonymi nieskutecz-
nie innymi metodami.

Takie zabiegi w ogromnej 
ilości przypadków zapobiega-
ją operacjom przepuklin kręgo-
słupa oraz stawów: kolanowego, 
biodrowego, ramieniowego.

Usprawniane jest połącze-
nie i zależność od kręgosłupa 
– układu krwionośnego i po-
więzi (więzadeł) pod kontrolą 
układu nerwowego, ponieważ 
ograniczone ukrwienie wokół ja-
kiegoś kręgu lub stawów powo-
duje stany zapalne, zwyrodnienia 
i problemy bólowe.

Uwzględniając badania (prze-
świetlenie RTG i rezonans MR) 
– metody zabiegów osteopaty
likwiduą ból.

 Wskazaniami do zabiegów 
są miedzy innymi: zaburzenia 
czucia, drętwienie kończyn, sta-
ny pourazowe, naciągnięcia, 
zwichnięcia ,,kolano skoczka‘’, 
,,łokieć tenisisty’’, rwa kulszowa 
i barkowa, bóle pleców i szyi.

 To ogromna szansa pomocy 
osobom cierpiącym, a nie mo-
gącym poddać się operacji, ani 
brać leków. Jest to uznana i bar-
dzo ceniona metoda leczenia 
w systemie medycznym.

WAŻNE !
Zabiegami tymi usuwane są 
również zaburzenia funkcjo-
nalne układu gastrycznego, 

urologicznego, ginekologicznego, 
oddechowego, bóle głowy u dzie-
ci i dorosłych, zaburzenia koordy-
nacji i psychomotoryki u dzieci, 
zespoły bólowe u kobiet w ciąży 
i profi laktyka okołoporodowa.

Pan mgr. Górnicki prowadzi 
również diagnostykę i korek-
tę wad postawy.

W ośrodku NATURMED 
są do wglądu podziękowania 
i opinie o efektach zabiegów 
u mgr. Górnickiego i pozosta-
łych specjalistów.

Prosimy przynosić badania 
kręgosłupa (nawet te z przed lat).

Pierwsza wizyta – kwalifi kują-
ca do zabiegów – bezpłatna.

Zapisy
i informacje:
od pon.-pt. 
w godz. 9.00 -19.00
Tel.: 22 662 49 07;  
604 092 007

Ośrodek 
Medycyny Manualnej 
NATURMED
Ursus-Gołąbki, 
ul. Koronacyjna 15 (URSUS)

aRTYkUŁ SPONSOROWaNY

Jakub Górnicki 
Magister fi zjoterapii 
– OSTEOPATA 
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GRODZISK MAZOWIECKI
Policjanci zatrzymali mieszkań-
ca powiatu grodziskiego, podej-
rzanego m.in. o wymuszanie treści 
pornograficznych od dziewczynek 
poniżej 15. roku życia. – Mężczyzna 
został zatrzymany 5 lutego. Jest 
podejrzany o popełnienie szeregu 
przestępstw przeciwko wolności 

seksualnej. W jego mieszkaniu za-
bezpieczyliśmy m.in. zdjęcia i nośni-
ki danych, na których znajdowały 
się treści pornograficzne –  powie-
działa asp. Katarzyna Zych, rzecz-
nik prasowy Komendy Powiatowej 
Policji w Grodzisku Mazowieckim. – 
Sprawa jest rozwojowa, docieramy 

Podejrzany o rozpowszechnianie 
treści pornograficznych

do kolejnych poszkodowanych osób 
z terenu całego kraju i będziemy pro-
wadzić dalsze czynności dochodze-
niowe – dodaje. Mężczyzna usłyszał 
kilka zarzutów dotyczących m.in. 
przechowywania, utrwalania i roz-
powszechniania treści pornograficz-
nych oraz nękania małoletnich . (AF)
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Reklama

BRWINÓW
Nowe zewnętrzne 
oblicze zyskał pałacyk 
Dworku Toelitza 
w Otrębusach.  
– Chcielibyśmy 
odnowić także wnętrze 
obiektu – mówi 
Arkadiusz Kosiński, 
burmistrz Brwinowa.

Dwór Toeplitza to zabytkowy 
zespół pałacowo-parkowy, na 
terenie którego funkcjonuje 
kilka instytucji, m.in. poczta 
i filia brwinowskiej bibliote-
ki publicznej. Postanowiono 
przeprowadzić remont, aby 
uczynić obiekt bardziej re-
prezentacyjnym i przyjaznym 
mieszkańcom gminy załatwia-
jącym tu sprawy.

W ubiegłym roku wykona-
no remont elewacji i wymia-
nę stolarki okiennej, zgodnie 
z wytycznymi konserwatora 
zabytków. Odbudowano taras, 
naprawiono balkon, wieżycz-
ki, schody. W ramach umowy 
wykonawca wybudował też 

nowe chodniki przed budyn-
kiem głównym „Toeplitzówki”. 
Aby nie gromadziła się na nich 
deszczówka, stworzył system 
odwodnieniowy. Zamontował 
nowe ławeczki i kosze na śmieci, 
nie zabrakło barierek i pochylni 
dla niepełnosprawnych.

Na 2014 r. zaplanowano 
przebudowę kotłowni. – W te-
gorocznym budżecie zabezpie-
czyliśmy środki na wymianę 
instalacji w kotłowni budyn-
ku. Będzie tam działał nowy 
kocioł centralnego ogrzewa-
nia – twierdzi Arkadiusz Ko-
siński. – Chcielibyśmy również 
odnowić dość siermiężne wnę-
trze pałacyku: pomalować 
ściany, wyremontować scho-
dy i korytarze, wymienić pod-
łogi. Wszystko jednak zależy 
od pieniędzy. Jeśli będą jakieś 
oszczędności poprzetargowe, 
to będziemy sukcesywnie re-
montować wnętrza obiektu. 
Tak naprawdę wiele zależy 
od tego, czy zostaną pieniądze 
z przetargu na budowę szkoły  
w Otrębusach – dodaje.  (AF)

Remont Dworku Toeplitza: 
przyjdzie czas na wnętrze 

Sześć milionów na przebudowę
GRODZISK MAZOWIECKI
Grodziska gmina  
szykuje się do 
przebudowy  
ulic Radońskiej, 
Lazurowej, Orlej, 
Widokowej. Koszt 
przedsięwzięcia  
szacuje się na  
– bagatela – 6 mln zł. 
Szanse na schetynówkę 
nadal są. 

Obecnie dojazd z autostra-
dy A2 do drogi krajowej nr 8 
w Grodzisku jest utrudnio-
ny. Korki w centrum miasta 
oraz niezadowalający stan 
dróg lokalnych powodują, że 
przebicie się z jednej trasy do 
drugiej przysparza kierowcom 
wiele kłopotów. Władze Gro-
dziska chcą udrożnić ruch na 
tym odcinku. W planach jest 
przebudowa ulic Radońskiej, 
Lazurowej, Orlej, Widoko-
wej, czyli gminnych dróg po-
łożonych w miejscowościach 
Radonie, Odrano Wola, Szczę-
sne i samym Grodzisku. To wła-
śnie tędy przejeżdżają kierowcy 
chcący przedostać się z krajo-
wej „ósemki” do autostrady.

we wszystkich ulicach. Na-
si specjaliści rozważają także 
budowę ciągu pieszo-rowero-
wego. Jeśli będzie to możliwe 
postaramy się także ten ele-
ment zrealizować w obecnym  
roku – podkreśla.

Przebudowie drogi oraz bu-
dowie odwodnienia towarzyszyć 
ma modernizacja sieci wodo-
ciągowej oraz napowietrznej 
sieci elektroenergetycznej w re-
jonie skrzyżowania ulic Radoń- 
skiej i Emilii Plater.

Koszt przedsięwzięcia szacu-
je się na aż 6 mln zł. Grodzisk 
starał się o 50-procentową 

dotację tego zadania w ramach 
schetynówek, ale na wstępnej 
liście rankingowej inwestycja 
znalazła się poza miejscem 
gwarantującym dofinansowa-
nie. Jednak w styczniu rząd 
poinformował, że przeznaczy 
więcej pieniędzy na program 
rozbudowy dróg lokalnych. To-
też szanse na dotację wciąż są. 
– Mamy nadzieję, że jednak do-
staniemy schetynówkę, a jeżeli 

– Mamy nadzieję, 
że dostaniemy 
schetynówkę,  
a jeżeli nie to...  
i tak zrealizujemy 
inwestycję – mówi 
wiceburmistrz Galiński 

 Były budynek urzędu gminy. W nim powstanie Lidl?

Zdaniem kupców uchwalenie 
studium w takim kształcie może 
doprowadzić do upadku małych 
firm handlowych. Skutki mogą 
być tylko jedne: zarówno właści-
ciele sklepów, jak i pracownicy 
tracą źródło dochodów i w kon-
sekwencji zasilają szeregi bez-
robotnych. 

Okazuje się, że protesty kup-
ców nie idą w parze z oczeki-
waniami mieszkańców. Wielu 
z nich chciałoby powstania 
w Nadarzynie marketu czy 
dyskontu. Zresztą coraz gło-
śniej mówi się o tym, że w bu-
dynku po byłej siedzibie urzędu 
gminy swoją sieć miałby otwo-
rzyć Lidl. – A czemu nie? Na 
pewno byłoby taniej. Nakła-
dana przez sklepikarzy marża 
jest za wysoka –  mówi jeden 
z mieszkańców okolic ulicy 
Mszczonowskiej.  

Popierają, ale nie gwarantują

Oczy wszystkich zwrócone 
są teraz na władze gminy, któ-
re jakby nie było znalazły się 
między młotem a kowadłem. – 
Z jednej strony szkoda mi kup-
ców, ale chciałbym również aby 
mieszkańcy kupowali taniej. 

To jest trudne do pogodzenia 
– nie ukrywa Tomasz Muchal-
ski, zastępca wójta. Przyznaje, 
że władze gminy są jednak bli-
sko wypracowania stanowiska. 
– Przychylimy się do uwag kup-
ców. Nie będzie tego 1000 mkw. 

powierzchni sprzedażowej, tyl-
ko pozostanie 500 mkw. A do-
kładnie mówiąc „pięćset plus 
pięćset”, bo tak jest zapisane, 
że można łączyć segmentowo  
– mówi wicewójt. 

Protest właścicieli sklepów w centrum Nadarzyna. Nie chcą pojawienia się marketów

M
a

rc
in

 P
ra

żM
o

w
Sk

i

Dokończenie ze str. 1

Z góry jednak zastrzega: – To 
nie oznacza, że w którymś z tych 
miejsc nie powstanie market. 
Gmina nie ma takich możli-
wości prawnych, aby zabronić 
osobie prywatnej wybudowa-
nia obiektu, w dodatku zgodne-
go z planem. Takie inwestycje 
powstają poza nami, jako gminą  
w sensie decyzyjności. 

–  To jest trudne  
do pogodzenia  
– mówi Tomasz 
Muchalski, zastępca 
wójta Nadarzyna  

– To duża inwestycja, obej-
muje kompleksową przebu-
dowę kilku kilometrów dróg, 
które z punktu widzenia spraw-
nej komunikacji są niezwykle 
istotne. Dzięki przebudowie 
Radońskiej, Lazurowej, Orlej, 
Widokowej poprawi się zresztą 
nie tylko dojazd do trasy kato-
wickiej i autostrady A2, łatwiej 
będzie można także dotrzeć do 
grodziskiego cmentarza – mówi 
Piotr Galiński, wiceburmistrz 
Grodziska Mazowieckiego. 
– W ramach zadania chcemy 
zmienić nawierzchnię jezdni, 
wykonać kanalizację deszczową 

nie to... i tak zrealizujemy inwe-
stycję. Bo jest ona mieszkańcom 
i kierowcom potrzebna – twier-
dzi Galiński.

Inwestycja ma zostać zreali-
zowana do połowy listopada 
tego roku.  (AF)

 Ulica Lazurowa w Odrano Woli
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NADARZYN
Nadarzyński Ośrodek Kultury za-
prasza na koncert zespołu New 
Bone. Zaplanowano go na 8 lute-
go. New Bone to krakowski kwin-
tet jazzowy złożony z młodych, 
ale utytułowanych muzyków. En-
tuzjastycznie o ich dokonaniach 
wypowiadały się takie autorytety 

jazzowe jak Jarosław Śmietana 
czy Bogdan Chmura. Zespół po-
wstał w 1996 roku i brał udział 
w wielu prestiżowych festiwa-
lach. Grupa występuje w nastę-
pującym składzie: Tomasz Kudyk 
– trąbka, fluegelhorn, Bartło-
miej Prucnal – saksofon altowy, 

Zaproszenie na jazzowe 
brzmienia kwintetu New Bone

Dominik Wania – fortepian, 
Maciej Adamczak – kontrabas, 
Dawid Fortuna – perkusja. 
Start koncertu New Bone 
o godz. 19.00, miejsce: 
Nadarzyński Ośrodek Kultury, 
pl. Poniatowskiego. Wstęp
kosztuje 10 złotych. (AF)

Reklama

BRWINÓW
Rada Seniorów nie 
jest konieczna – tak 
zdecydowali brwinowscy 
radni miejscy. Projekt 
uchwały odrzucili 
większością głosów. 
Ale burmistrz Kosiński 
nie ustępuje. 

– Przygotowaliśmy projekt funk-
cjonowania Rady Seniorów nie 
przy razie miejskiej lecz jak orga-
nu doradczego dla burmistrza – 
mówi Arkadiusz Kosiński.

Podczas ostatniej sesji miej-
scy radni w większości głosowali 
przeciwko utworzeniu Rady Se-
niorów. – To była niedobra decy-
zja – twierdzi Kosiński. Według 
wcześniejszych założeń, Rada 
Seniorów miałaby współpraco-
wać i doradzać Radzie Miejskiej 
i burmistrzowi.

– Cały czas towarzyszy mi po-
czucie, że wiedza i doświadczenie 
naszych seniorów może jedynie 
pozytywnie wpłynąć na spra-
wy gminy, pomóc w jej rozwo-
ju. W szczególności pod kątem 

spraw osób starszych. Uważam, 
że włodarze gminy powinny z te-
go doświadczenia jak najbardziej 
korzystać. Dlatego też z prawni-
kiem gminy Michałem Folchol-
cem przygotowaliśmy projekt 
funkcjonowania Rady Senio-
rów nie przy razie miejskiej lecz 
jak organu doradczego dla burmi-
strza – powiedział nam Kosiński.

W praktyce oznacza to, że 
seniorska rada będzie działać 
na podobnej zasadzie, jak pla-
nowano to w odrzuconej przez 
radnych miejskich uchwale, ale... 
Burmistrz Kosiński: – Skoro rad-
ni miejscy zdecydowali większo-
ścią głosów, że Rada Seniorów 
nie jest potrzebna to prostu nie 
będą mieli swojego człowie-
ka w nowej instytucji dorad-
czej. Rada będzie liczyć siedem 
osób, przy czym trzy wskażą sto-
warzyszenia działające na rzecz 
osób starszych, jedną Brwinow-
ski Uniwersytet Każdego Wieku, 
a trzech burmistrz. Ma to działać 
w ten sposób, aby osoby wskaza-
ne przez burmistrza stanowiły 
mniejszość w radzie.  (AF) 

Rada Seniorów doradzi 
burmistrzowi Brwinowa

ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
Jest i działa – można 
rzec o pruszkowskim 
lodowisku przy ulicy 
Gomulińskiego. 
Sukces? Wątpliwy,  
biorąc pod uwagę 
perypetie związane 
z otwarciem 
i funkcjonowaniem 
obiektu.

L odowisko przy ul. Gomu-
lińskiego nie poraża wypo-
sażeniem. Wstęp co prawda 

jest bezpłatny, ale brakuje m.in. wy-
pożyczalni łyżew. To sprawia, że 
nie każdy kto ma ochotę spróbować 
swoich sił na tafl i może tu poszaleć. 

Wielu mieszkańców Pruszko-
wa podkreśla, że obiekt mógłby 
być lepiej przygotowany. Lista 
zastrzeżeń jest dość długa. Naj-
większe niezadowolenie wśród 
amatorów ślizgania na łyżwach 

Sztuczna ślizgawka w poślizgu

można tego dowolnie składać 
i rozkładać – twierdzi Zygmunt 
Kamiński, naczelnik Wydziału 
Edukacji, Kultury i Sportu Staro-
stwa Powiatowego w Pruszkowie.

Późny start obiektu przy Gomu-
lińskiego to nie jedyny problem. 
– Miałem wątpliwą przyjemność 
być na lodowisku w Pruszkowie. 
Stan lodu stwarza zagrożenie 
dla zdrowia łyżwiarzy. Dziura na 
dziurze, spękania w szerz i w po-
przek. Skandalem jest, że lodowis-
ko po kilkunastu dniach użytko-
wania nadaje się do zamknięcia
– mówi czytelnik Stefan. Co na to 
urzędnicy? Zapewniają, że stan 
obiektu jest na bieżąco monitoro-
wany. – Dwa razy dziennie na tafl ę 

lodowiska wyjeżdża rolba, która 
wygładza lód. Może się zdarzyć, 
że pojawią się drobne nierówności, 
ale nie powinny one utrudniać jaz-
dy – twierdzi naczelnik Kamiński. 

W odróżnieniu od pruszkow-
skiego obiektu zarządzanego 
z ramienia starostwa przez Mię-
dzyszkolny Ośrodek Sportu, 
lodowisko w Grodzisku jest ob-
sługiwane przez zewnętrzną fi rmę, 
która wygrała przetarg. Za wyko-
nanie tego zadania obejmującego 
montaż, demontaż, przygotowa-
nie sześciu imprez oraz zorganizo-
wanie płatnej wypożyczalni łyżew 
zażądała ponad 220 tys. zł. Dodat-
kowo, zgodnie z warunkami za-
mówienia, lodowisko ma działać 
od 1 grudnia 2013 r. do 15 mar-
ca 2014 r. A ile kosztuje prowa-
dzenie pruszkowskiego obiektu? 
Zygmunt Kamiński nie był w sta-
nie podać kwoty. – Koszty zale-
żą w dużej mierze od warunków 
pogodowych. Nie da się więc do-
konać porównań, bo każdego ro-
ku koszty te są inne – podkreśla. 

Mieszkańcy Pruszkowa mają spore zastrzeżenia do lodowiska przy ulicy Gomulińskiego
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wzbudził późny termin otwar-
cia pruszkowskiego lodowiska. 
Funkcjonuje dopiero od stycz-
nia, tymczasem lodowisko w po-
bliskim Grodzisku Mazowieckim 
udostępniono już na początku... 
grudnia ubiegłego roku. Dlaczego 
sztucznej ślizgawki przy Gomu-
lińskiego nie udało się uruchomić 
w podobnym terminie? – Nasze 
lodowisko jest dość duże i przy 
dodatnich temperaturach jakie 
notowaliśmy w grudniu agrega-
ty nie były w stanie odpowiednio 
zmrozić tafl i. Nie mamy możliwo-
ści zmniejszenia powierzchni lo-
dowiska, gdyż bandy i cały system 
chłodzący jest przystosowany do 
określonych parametrów. Nie 

Piątek, 7 Lutego 2014
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Pomoc obejmuje 
cztery przedszkola 
oraz cztery szkoły 
z terenu Raszyna, 
Ład i Sękocina 

REGION
Między Pruszkowem a Brwinowem 
pociąg dalekobieżny potrącił pie-
szego. Mężczyzna przechodził przez 
tory w niedozwolonym miejscu. Zgi-
nął. Do tragicznego zdarzenia do-
szło 31 stycznia, ok. godz. 9.40, na 
odcinku Pruszków – Grodzisk Mazo-
wiecki. Pieszego śmiertelnie potrącił 

skład Przewozów Regionalnych ja-
dący z Warszawy do Jeleniej Gó-
ry. Dokładne przyczyny tragicznego 
zdarzenia ustala policja. – Pociąg 
potrącił osobę, która przechodzi-
ła w miejscu niedozwolonym. Skład 
został zatrzymany, a pasażerowie 
przesiedli się do innego pociągu 

Mężczyzna przechodził przez tory 
w niedozwolonym miejscu. Zginął 

– mówił Mirosław Siemieniec, 
rzecznik prasowy PKP Polskich Li-
nii Kolejowych. – Mamy zablokowa-
ny jedyny dostępny tor dalekobieżny, 
ponieważ na drugim są prowadzone 
prace remontowe. Pociągi pośpiesz-
ne kierowane były  więc na szlak 
podmiejski – dodawał. (DP)
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BRWINÓW
Radni przyjęli uchwałę 
o wyznaczeniu strefy 
płatnego parkowania 
w ścisłym centrum 
Brwinowa. Ma 
ona ruszyć od 
1 czerwca, ale będzie 
doprecyzowana.

P ierwotny projekt uchwały, 
nad którym radni mieli 
dyskutować jeszcze w li-

stopadzie ubiegłego roku zakła-
dał wyznaczenie niestrzeżonej 
strefy płatnego parkowania na 
ul. Rynek oraz sąsiadującej ul. 
Wiejskiej, lecz tylko do numeru 
8. Brwinowski magistrat przygo-
tował koncepcję, mającą na celu 
przede wszystkim zwiększenie 
rotacji aut parkujących na ryn-
ku. Dziś bowiem często miej-
sca postojowe są zajęte całymi 

Opłaty: w parkometrze czy u inkasenta?
dniami przez te same auta, co 
utrudnia choćby zaparkowa-
nie samochodów mieszkańcom, 
którzy przyjechali np. tylko po 
zakupy lub odebrać kogoś ze 
stacji kolejowej.

Sprawa jeszcze przed sesją bu-
dziła emocje. Zwolennicy strefy 
twierdzili, że zniweluje ona pro-
blem wielogodzinnego zosta-
wiania aut na brwinowskim ryn-
ku oraz tłoku w centrum miasta, 
a tym samym ułatwi znalezienie 
miejsca postojowego. Przeciwnicy 
zwracali z kolei uwagę na aspekt 
fi nansowy: konieczność wyłożenia 
pieniędzy nie jest zbyt miłą per-
spektywą. Szereg wątpliwości 
mieli również radni dyskutują-
cy nad projektem uchwały w ko-
misjach. Było wiele rozbieżności 
co do wysokości stawek opłat za 
parkowanie, widełek godzino-
wych, a nawet sposobu pobiera-
nia opłat. Dlatego też burmistrz 
Arkadiusz Kosiński poprosił rad-
nych o zdjęcie uchwały z porządku 

listopadowych obrad, aby spokoj-
nie dopracować rozwiązania.

Sprawa powróciła na sesji 
31 stycznia. – Temat jest dłu-
go dyskutowany, w listopadzie 
uchwałę wycofałem w celu do-
pracowania pewnych zapisów. 
Tak czy owak wiemy, jak wyglą-
da sytuacja na Rynku: to prawdzi-
wa „wolna amerykanka”, ludzie 

którzy chcieliby skorzystać ze 
sklepów czy punktów usługo-
wych. Z kolei parking 200 me-
trów dalej stoi praktycznie pusty. 
Stąd moja propozycja, aby wpro-
wadzić SPP, która nie będzie jed-
nak obejmować ul. Wiejskiej do 
numeru 8 – mówił Kosiński. – 
Opłaty za parkowanie na rynku 
będą tak naprawdę symbolicz-
ne i nie zbilansują wydatków na 

ustawienie parkometrów bądź na 
zatrudnienie inkasenta pobie-
rającego opłaty za parkowanie, 
ale strefa jest absolutnie po-
trzebna – zaznaczył.

O tym czy w strefi e staną par-
kometry lub opłaty pobierał bę-
dzie inkasent za kilkadziesiąt 
dni zdecydują radni. – Za około 
półtora miesiąca będziemy mie-
li gotowy projekt realizacji tego 

Radni niemal jednogłośnie przyjęli uchwałę o wyznaczeniu strefy płatnego parkowania w centrum Brwinowa 
przedsięwzięcia i wówczas pań-
stwo radni będą głosować nad 
przesunięciem środków w bu-
dżecie na ten cel. Wy zdecydu-
jecie czy lepsze będą parkometry, 
czy jednak inkasent. Koszty ob-
sługi SPP w obu przypadkach są 
podobne – zaznaczył Kosiński. 
– Jeśli w marcu zgodzicie się na 
parkometry, to inkasenci będą 
działać w okresie przejściowym 
do czasu montażu parkometrów 
i sprawdzenia czy ten system zda-
je egzamin – dodał.

Za przyjęciem uchwały radni 
głosowali niemal jednogłośnie, 
tylko jeden się wstrzymał.

SPP na brwinowskim rynku 
ma ruszyć od 1 czerwca. Według 
cennika zawartego w projekcie 
uchwały opłata za minimalny 
czas parkowania do 15 minut to 
0,20 zł, do pół godziny – 0,50 zł, do 
45 minut – 1 zł. Za pierwszą godzinę 
trzeba byłoby zapłacić 2 zł, za dru-
gą – 2,20 zł, trzecią – 2,40 zł, a za 
czwartą i każdą nastepną – 2 zł. 

zostawiają tu samochody o godz. 
7.00 i często zabierają je dopiero 
o godz. 18.00. Blokują w ten spo-
sób miejsca innym kierowcom, 

tyle kierowcy mieliby 
zapłacić za pierwszą 
godzinę parkowania

2 zł

RASZYN
Rośnie liczba dzieci 
korzystających 
z darmowych posiłków 
w szkołach z terenu 
gminy. – Obserwujemy 
tendencje wzrostową, 
a wpływ na nią ma kilka 
czynników – mówi Elwira 
Rogowska, kierownik 
GOPS-u w Raszynie.

W trakcie ostatniej sesji radni gmi-
ny podjęli uchwałę w sprawie 
podwyższenia kryterium docho-
dowego uprawniającego do przy-
znania nieodpłatnie posiłków dla 
dzieci w szkołach. Uchwała obej-
muje również świadczenie pie-
niężne na zakup posiłków lub 
żywności a także świadczenia 
rzeczowe w postaci produktów 
żywnościowych. Z pomocy sko-
rzystać mogą osoby objęte wie-
loletnim programem wspierania 
fi nansowego gmin w zakresie do-
żywiania na lata 2014-2020 oraz 
osoby i rodziny znajdujące się 
w trudnej sytuacji życiowej. Do-
datkowo raszyńscy radni przyjęli 
program osłonowy dożywiania 
dzieci i młodzieży w gminie. 

„Według rozpoznania Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Raszynie jednym 
z istotnych problemów gminy jest 
niedożywienie dzieci i młodzie-
ży uczęszczającej do szkół, po-
chodzącej z rodzin o dochodach 
przekraczających kryterium do-
chodowe stosowane w pomocy 
społecznej przy jednocześnie 
nakładających się problemach 
dysfunkcyjnych” – czytamy 
w uzasadnieniu do programu 

osłonowego. Programu, który 
tak naprawdę daje dyrektorom 
szkół możliwość podjęcia de-
cyzji, któremu z uczniów nale-
ży udzielić wsparcia.

– Jest to pewnego rodzaju 
wentyl, który daje elastyczność 
w twardym systemie przepi-
sów – mówi Elwira Rogowska, 
kierownik Gminnego Ośrodka 

Dożywianie priorytetem
może ona przekroczyć 20 proc. 
ogólnej liczby dzieci objętych 
tego typu pomocą. – Obecnie 
z programu osłonowego korzy-
sta trzydzieścioro dzieci – infor-
muje Elwira Rogowska. 

Na terenie gminy w ramach 
dożywiania wydawanych jest 
201 posiłków. Pomoc obejmu-
je cztery przedszkola oraz czte-
ry szkoły z terenu Raszyna, Ład 
i Sękocina. I niestety… – Obser-
wujemy tendencję wzrostową – 
przyznaje Rogowska. Wpływ na 
to ma kilka czynników. – Bywa, 
że dzieci cały czas przebywają 
w szkole, bo oboje rodzice pracu-
ją. Są też przypadki, gdzie nawet 
jeśli rodzice mają pracę, to zara-
biają tak mało, iż rodzina kwali-
fi kuje się do udzielenia wsparcia 
– mówi kierownik raszyńskiego 
GOPS-u. A podkreślić należy, że 
z dożywiania skorzystać mogą ci, 
których dochód nie przekracza 
456 zł netto na osobę w rodzinie. 
Zresztą radni w Raszynie uchwa-
łą podwyższyli do 150 proc. kry-
terium dochodowe w zakresie 
dożywiania i w rezultacie pozwa-
la to udzielić pomocy zdecydo-
wanej większości dzieci. 

 – Gmina mogła podjąć dodat-
kowe kroki aby zwiększyć kryte-
rium i to zrobiła. Bo nie może być 
sytuacji, w której dzieci chodzą 
głodne – mówi Andrzej Zaręba, 
wójt Raszyna. I twierdzi, że jeśli 
pojawiłyby się problemy natury 
fi nansowej, to reakcja gminy by-
łaby natychmiastowa. – Przesu-
nęlibyśmy środki z innych zadań 
właśnie na ten cel. Dożywianie 
jest jednym z naszych prioryte-
tów – mówi.  (MAP)

MICHAŁOWICE
Michałowice to kolejna 
gmina z naszego regionu, 
która realizuje program 
„Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu 
– eInclusion”. 

Komputery kupione w ramach 
tego projektu trafią do 118 
mieszkańców gminy, trzech pla-
cówek bibliotecznych i Gmin-
nego Centrum Wolontariatu. 
Jednak to nie wszystko. Osoby 
które dostaną komputery przej-
dą też odpowiednie szkolenie, 
gdzie nauczą się jak korzystać 
ze sprzętu i usług dostępnych 
on-line. Podobne projekty 
w ramach programu „eInclu-
sion” realizowane były również 

w Grodzisku Mazowieckim, 
Nadarzynie i Błoniu.

Jednak, aby zostać benefi cjen-
tem programu trzeba spełnić 
określone kryteria. O kom-
putery mogą starać się: rodzi-
ny zastępcze, dzieci i młodzież 
z rodzin w trudniej sytuacji ma-
terialnej i społecznej (otrzymu-
jące stypendium socjalne), dzieci 
i młodzież z bardzo dobrymi 
wynikami w nauce pochodzą-
ce z rodzin o niskim miesięcz-
nym dochodzie, gospodarstwa 
domowe spełniające kryterium 
dochodowe upoważniające do 
otrzymywania wsparcia w ra-
mach systemu świadczeń ro-
dzinnych lub pomocy społecznej.

Dodatkowo komputery tra-
fią do placówek publicznych 

Gmina rozda komputery
w gminie Michałowice. Biblio-
teka w Komorowie otrzyma ich 
siedem. Z kolei do biblioteki 
w Michałowicach trafi pięć 
komputerów, tyle samo (plus 
jedno urzadzenie wielofunk-
cyjne) do filii tej jednostki 
w Nowej Wsi. Gminne Cen-
trum Wolontariatu w Opaczy 
Kolonii otrzyma natomiast 
trzy komputery i jedno urzą-
dzenie wielofunkcyjne.

Szczegółowe informacje do-
tyczące projektu oraz warunków 
rekrutacji można uzyskać w Biu-
rze Projektu w Urzędzie Gminy 
Michałowice (Reguły, ul. Aleja 
Powstańców Warszawy 1, pok. 
nr 108 I piętro) tel. (22) 350 91 
36, adres e-mail: koordynator@
michalowice.pl.  (AS) 

Pomocy Społecznej w Raszynie, 
która chwali sobie współpracę ze 
szkołami. Bo bywa tak, że poza 
samą pomocą dziecku, wsparcia 
należy udzielić rodzinie, która 
do tej pory z usług ośrodka po-
mocy nie korzystała. 

Program ma jednak ogranicze-
nie. Jest nim liczba dzieci, które 
mogą zostać objęte dożywia-
niem. W przypadku Raszyna nie 
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GRODZISK MAZOWIECKI
Karolek Pietraszek 
ma nowy, 
wielofunkcyjny 
wózek. Dostał go 
w prezencie od 
samorządowców. 

Chłopiec urodził się w sylwe-
strową noc, w pierwszej godzi-
nie 2014 r. Mierzył wówczas 
58 centymetrów i ważył cztery 
kilogramy. Jak twierdzą jego 
rodzice – państwo Małgo-
rzata i Piotr Pietraszkowie 
z Odrano Woli – Karolek jest 
dzieckiem o wyjątkowo spo-
kojnym usposobieniu.

Wóz e k  d l a  p i e r w s z eg o 
dziecka z Grodziska i okolic 
urodzonego w nowym roku 

Prezent dla małego Karolka
gmina ufundowała już po raz 
szósty. Tym razem po wózkowy 
prezent mogli się zgłaszać ro-
dzice, których pociechy przy-
szły na świat po 31 grudnia 
2013 r. Nieważne czy dziec-
ko urodziło się w Grodzisku 
czy nie, istotne było, aby mat-
ka miała meldunek na terenie 
grodziskiej gminy.

Ofi cjalne wręczenie dyplo-
mu oraz wózka i fotelika samo-
chodowego dla Karolka, odbyło 
się podczas (31 stycznia) se-
sji grodziskiej rady miejskiej. 
Główny bohater uroczysto-
ści całą ceremonię przespał na 
rękach mamy.  (AF) 
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 Strefa ma ruszyć od 1 czerwca
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Reklama

TENIS STOŁOWY

Tenisiści stołowi z Grodziska pokonali w Lęborku tamtejszą Pogoń 3:1 i utrzymali fotel lidera ekstraklasy. Początek spotkania nie był jednak zbyt udany dla gro-
dziszczan – Robert Floras przegrał w setach 0:3 z Bartoszem Suchem. Później było lepiej. Daniel Górak zdobył dwa punkty pokonując najpierw Marka Prądzyń-
skiego (3:0), a potem Bartosza Sucha (3:1). Swoje spotkanie wygrał też Paweł Fertikowski, pokonał (3:1) Jakuba Perka. Po 11. kolejkach Bogoria Grodzisk zajmuje 
pierwsze miejsce w tabeli z dorobkiem 29 punktów i kompletem zwycięstw. (DP)

Tenisiści  Bogorii wygrali po raz 11. Są na fotelu lidera

SPORTY WALKI
Kompleks sportowy 
przy ul. Lisieckiego 1 
w Pruszkowie  
będzie miejscem 
rywalizacji juniorów 
i seniorów  
w Turnieju Pierwszego 
Kroku K1. Zawody 
zaplanowano  
na 8 lutego. 

Imprezę organizują Polski 
Związek Kickboxingu, prusz-
kowski Mandala Golden Fight 
Club oraz doświadczony trener  
Jarosław Rogala (na zdjęciu).

Zgodnie z zapowiedziami 
klubu sportów walki Manda-
la, na terenie miasta zostaną 
zorganizowane zawody mają-
ce na celu popularyzację takich 
odmian walk, jak K1 czy kick-
boxing. Turniej odbywa się bez 
eliminacji, jednak aby wziąć 
w nim udział należy posiadać 
aktualną licencję wydaną przez 
Polski Związek Kickboxingu. 
Na miejscu można ewentualnie 
wykupić licencję jednorazową 
za kwotę 20 zł. Osoby posiada-
jące piąty stopień szkoleniowy 

w innych formach sportów wal-
ki mogą wystąpić do Zarządu 
PZKB celem weryfikacji po-
siadanego stopnia i po uiszcze-
niu 50 proc. kwoty egzaminu 
mogą otrzymać stopień szkole-
niowy Polskiego Związku Kick-
boxingu.

W Pruszkowie walki będą 
toczone w formule K1, dwie 
rundy po dwie minuty każda. 
Zawodnicy, którzy wcześniej 
brali udział w zawodach rangi 
wyższej niż „Pierwszy krok” nie 
zostaną dopuszczeni do star-
tu. Wszyscy muszą mieć ubez-
pieczenie od nieszczęśliwych 

Turniej Pierwszego Kroku K1
KOLARSTWO TOROWE
Wyścigi na pewno  
będą widowiskowe,  
np. w konkurencji keirin 
– rodzaju sprintu,  
w którym przed 
kolarzami jedzie 
motocykl nadający  
coraz szybsze tempo.  

P ruszkowski welodrom 
BGŻ Arena stanie się 
miejscem zmagań ju-

niorów i seniorów w Pucharze 
Polski w Kolarstwie Torowym. 
Zawody organizowane przez Pol-
ski Związku Kolarski rozpoczną 
się w piątek 14 lutego i potrwają 
do niedzieli 16 lutego. 

Kolarze i kolarki w kategorii 
juniorskiej i seniorskiej rywali-
zować będą łącznie w dziewię-
ciu konkurencjach. Pierwszego 
dnia zaplanowano starty dru-
żynowe w sprincie i na 4000 
metrów. Co ciekawe, organiza- 
torzy zapowiedzieli też  spraw 
dzian kadry juniorskiej w sprin- 
cie drużynowym. 

W piątkowej sesji wieczornej 
odbędzie się wyścig dystansowy 
mężczyzn na 40 okrążeń toru. 

Pognają za motocyklem

kolarzami jedzie motocykl nada-
jący coraz szybsze tempo). 

– Zawody mają charakter 
otwarty, co oznacza, że będzie 
mogła się w nich zaprezentować 
międzynarodowa stawka. Poja-
wią się zresztą reprezentanci kra-
jów, które dopiero rozwijają się 
kolarsko, m.in. Łotysze, Litwini 
czy Norwegowie – podkreśla Mał-
gorzata Kozłowska, administra-
tor pruszkowskiego welodromu.

Po lutowych zawodach na 
pruszkowskiej arenie odbędzie 
się szereg innych imprez ko-
larskich, m.in. kolejne zawody 
w ramach Pucharu Polski, mi-
strzostwa kraju czy Mistrzostwa 
Polski Elity.  (AF) 

M
at

. P
ra

So
w

e

Specjalność ta stanowi składową 
kolarskiego wieloboju – omnium. 

W sobotę zawody rozpoczną 
się od wyścigów na 200 i 250 
m ze startu lotnego, następ-
nie do walki przystąpią sprin-
terzy. Po południu widzowie 
obejrzą wyścig dystansowy na 
80 okrążeń i kolejne fazy (z fi-
nałem włącznie) rywalizacji 
w sprincie indywidualnym. 

W niedzielę, ostatnim dniu za-
wodów, zawodnicy i zawodnicz-
ki pojadą w wyścigach na 3000 
i 2000 metrów zaliczanych do 
omnium. Na zakończenie rywa-
lizacji odbędą się widowiskowe 
wyścigi w konkurencji keirin 
(rodzaj sprintu, w którym przed 

wypadków oraz aktualne bada-
nia lekarskie.

Podczas turnieju organi-
zatorzy zapewnią rękawice, 
zawodnicy muszą natomiast 
mieć resztę wymaganego 
sprzętu – kaski zakrywajace 
górną część głowy, spodenki 
sportowe bez części metalo-
wych lub plastikowych, jed-
noczęściowe ochraniacze na 
nogi, zęby i krocze, a w przy-
padku kobiet również ochra-
niacze na piersi.

Opłata startowa wynosi 40 zło- 
tych, a dodatkowo 10 zł kosz- 
tuje opieka medyczna.  (AF) 

SPORT

Pz
ko

l

Piątek, 7 Lutego 2014



12 GAZETA WPR WPR24.pl

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

 ► Dam pracę w Pruszkowie. Opiekunka 
dorywczo do 2 dzieci w wieku 
przedszkolnym. Wykształcenie min. 
średnie, kreatywna, kulturalna, 
odpowiedzialna. Zgłoszenia na e-mail: 
iza_pruszkow@o2.pl

 ► FRYZJERKĘ/RA KOSMETYCZKĘ 
BRWINÓW www.bc-studio.pl 
607052845 

 ► Krawcową poszukujemy 
do współpracy – salon sukien 
ślubnych 603 821 391 

 ► Poszukuję kobiet do pracy przy 
sprzątaniu oraz pracowników ochrony 
(mile widziane osoby z orzeczeniem 
niepełnosprawności). Praca na 
terenie Pruszkowa.  Umowa o pracę. 
Telefon kontaktowy: 668634674

Pracownika do Kontroli Jakości. 
Wymagania: wykształcenie 
średnie techniczne o profi lu 
chemicznym, metrologicznym 
lub z przetwórstwa tworzyw 
sztucznych, odpowiedzialność, 
sumienność, dobry wzrok. Mile 
widziani absolwenci. Raszyn, 
ul. Gałczyńskiego 8, 
tel. 720 35 12 w. 150 

 ► Przedszkole w Nadarzynie 
zatrudni nauczyciela wychowania 
przedszkolnego, 607 615 231 

 ► SERWISANT AUTOMATÓW 
PAKUJĄCYCH - ELEKTROMECHANIKA, 
AUTOMATYKA - PNEUMATYKA -  
SOKOŁÓW K/JANEK - 502 259 383 

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 

 ► TECHNIK UTRZYMANIA RUCHU  
W PAKOWALNI - SOKOŁÓW K/JANEK 
– 501 204 866 

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

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

Szukam pracy

 ► Pilnie poszukuje pracy
 jako sprzedawca na terenie 
Pruszkowa i okolic, oprócz 
spożywczych sklepów mam spore 
doświadczenie w handlu. 
Tel: 502 110 070 

 ► 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 

 ► 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 działkę budowlaną, 
1436 m2  w Kajetanach, przy głównej 
drodze, 603 400 584 

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

 ► Sprzedam mieszkanie 
BEZCZYNSZOWE  (okazja), 
Pruszków ul. Brzezińskiego 61m, 
2 pok i  kuchnia oddzielna z oknem, 
165 000.- Własność hipoteczna 
wraz z gruntem stan po remoncie. 
600 214 802 

 ► 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

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

Nieruchomości – wynajmę

Poszukuję do wynajęcia 
M-2/kawalerki w Milanówku. 
Tel. 513 313 416 

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

Nieruchomości – kupię

 ► Kupię każdą nieruchomość za 
gotówkę, również nieuregulowane 
stany prawne. 536566701 

Nauka

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

 ► TANIO Kursy językowe angielski, 
hiszpański, chiński, savoir-vivre 
506 812 564, Facebook: 
Kursy Językowe Pruszków 

Automoto – kupię

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

Kupię

 ► ANNUM.PL MONETY, MEDALE, 
BANKNOTY, ZNACZKI, ZŁOTO, 
SREBRO, ANTYKI. WYCENA - 
SKUP, (22) 629-51-11 E. PLATER 25, 
WARSZAWA 

 ► Antyki wszelkie za gotówkę  
601 336 063 

 ► Kupię antyki, starocie wszelkiego 
rodzaju, 501 702 604 

 ► Kupię medale odznaki odznaczenia, 
501 591 903 

Usługi

 ► Anteny nowocześnie solidnie montaż 
serwis 603 375 875 

 ► ANTENY TELEWIZJA 
montaż serwis NAJTANIEJ 
W OKOLICY tel: 534 10 20 10 

 ► Cyklinowanie, 602 262 144 

 ► Czyszczenie skórzanej tapicerki 
samochodowej, 505 076 331 

 ► Domofony, videodomofony, 
603 375 875 

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

 ► Fotografi a tanio 796 790 673

 ► Glazura, łazienka, remonty, 
hydraulika, 506-622-139 

 ► Instalacje elektryczne – montaż, 
POMIARY, naprawa, konserwacja. 
Solidnie, szybko i tanio. 
TELEFON 604 191 773 

 ► Kompleksowe usługi hydrauliczne, 
601 818 310

 ► Mario-Trans transport, 
przeprowadzki busem, holowanie, 
pomoc drogowa, 660 213 133 

 ► 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  

 ► Projektowanie grafi czne  
oraz skład DTP.  Kontakt: 509 443 977, 

 ► REMONTY, wycinka drzew, 503 118 140 

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 

 ► 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 

Gimazjum 
Społeczne 

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

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

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

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

e-mail: slo23_pruszkow@o2.pl

Społeczne Liceum 
Ogólnokształcące 
Nr 23

tałcące 

Z UPRAWNIENIAMI 
SZKOŁY PUBLICZNEJ 

OD 1991

Z UPRAWNIENIAMI 
SZKOŁY PUBLICZNEJ 

OD 2004

 www.slo23.edu.pl

30% 
ZNIŻKI CZESNEGO DLA 

RODZEŃSTWA

Grupa Wpr Media, wydawca Gazety WPR oraz portalu Wpr24.pl
w związku z dynamicznym rozwojem zatrudni:

Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie, niezbędne narzędzia pracy i możliwości 
rozwoju w prężnie rozwijającym się wydawnictwie regionalnym.

CV i list motywacyjny prosimy wysłać na adres milena.skoczylas@wprmedia.pl

Specjalistę ds. sprzedaży
powierzchni reklamowej

Warunek konieczny: doświadczenie w sprzedaży
powierzchni reklamowej w branży wydawniczej

lub branży yellow pages
Mile widziana własna baza klientów.

LAVORO Sp. z o.o. zatrudni osoby do pracy 
w Pruszkowie na stanowisko: 

PRACOWNIK PRODUKCJI
Wymagane orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności. Gwarantujemy umowę o pracę.
Telefon: 791-120-788  

lub na e-mail: agencja.zatrudnienia@lavoro.com.pl
 

Piątek, 7 Lutego 2014
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www.mazowsze.waw.pl

R E P E R T U A R  2 0 1 4

L U T Y

niedz
17:00 9 „Wesoła wdówka”

sob
18:00 15

„Cud mniemany,  
czyli Krakowiacy  
i Górale”

sob
18:00 22 „Się Kochamy!”

M A R Z E C

sob
18:00 8

„Kalejdoskop  
Barw Polski”

śr
12:00 12

„Piękna nasza 
Polska cała” 

czw 
12:00 13

„Piękna nasza 
Polska cała” 

sob
18:00 15

„Cud medyczny  
w Wilkowyjach”

sob
18:00 22 „Edith i Marlene” 

niedz
17:00 23 „Edith i Marlene” 

SZKOLENIA 
zawodowe na rynku nieruchomości

www.sedpol.com.pl
Warszawa ul. Czapelska 38 

tel. 22 331 76 11, 660 460 398

Ponadto: wycena, doradztwo  
inwestycyjne, energooszczędne budynki

SKUP ZŁOMU
Piece, kaloryfery,  
rury, wanny, wraki 
samochodowe i inne 
(wszystko co metalowe).
Tniemy i demontujemy 
konstrukcje stalowe, 
hale, wiaty, szklarnie, 
maszyny itp.
Tel.: 503-711-500

D
O

JA
ZD

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

Marina Fashion 
Poprawki Krawieckie

100 zł za 10
POPRAWEK KRAWIECKICH

*Promocja nie obejmuje użytych  
materiałów takich jak:  

suwaki, podszewki, łatki itd.

3 minuty  
za  
Jankami

Hala A box 89a  CODZIENNIE: 9-17

Tel.  22 246-30-85

do Sklepu na terenie PIASTOWA  
poszukujemy osoby na stanowisko

Sprzedawcy 
Kasjera

Zakres obowiązków:
	Aktywna sprzedaż i obsługa klientów zgodnie ze standardami firmy;
	Dostarczanie klientom informacji o produktach;
	Wykonywanie operacji na kasie;
	Dbanie o należytą ekspozycję towarów.

Oczekiwania:
	Doświadczenie w handlu;
	Zorientowanie na obsługę klienta;
	Otwartość i zaangażowanie;
	Dobre zdolności komunikacyjne;
	Dyspozycyjność i elastyczność;
	Umiejętność pracy w zespole;
	Samodzielność w działaniu.

Oferujemy:
	Zatrudnienie na umowę o pracę;
	Interesującą pracę i ciekawy zakres obowiązków;
	Bardzo dobrą atmosferę pracy;
	Możliwość pracy w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres:  
kadry@mokpol.pl   

z dopiskiem PIASTÓW lub osobiste złożenie CV w sklepie przy 
ulicy Łukasińskiego 25.

Prosimy o dopisanie klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich  
danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu  
rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych 
Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”

INFORMACJA ZARZĄDU ZWIĄZKU 
KOMUNALNEGO „BRWINÓW”

Zarząd Związku Komunalnego „Brwinów” 
informuje, iż w dniu 29 stycznia 2014 
roku, w Urzędzie Miasta w Pruszkowie 
ul. Kraszewskiego 14/16 oraz w Urzędzie  
Gminy w Brwinowie ul. Grodziska 12, został 
wywieszony wykaz dotyczący nieruchomości 
przeznaczonych do sprzedaży, położonych 
w Gminie Brwinów.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod 
nr Tel. 692-140-114, 

Józef Osiński - Przewodniczący Zarządu 
Związku Komunalnego Brwinów.

Wójt Gminy Michałowice  
informuje, 

że w siedzibie Urzędu Gminy Michałowice w Regułach  
znajduje się do wynajęcia:
• lokal użytkowy o pow. 331,29 m2 - lokal w stanie 

surowym zamkniętym, usytuowany na II piętrze 
budynku, do lokalu prowadzi oddzielne wejście  
z zewnątrz (klatka schodowa, winda), preferowa- 
ny czas trwania umowy najmu to 3-10 lat. 

• lokal użytkowy o pow. 79,61 m2 – lokal w stanie 
surowym zamkniętym, usytuowany na parterze 
budynku, posiada oddzielne wejście z zewnątrz, 
preferowany czas trwania umowy najmu to  
3-10 lat.

Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji  
i Rolnictwa, pok. 208, tel. (22) 350-91-81 lub 350-91-82. 

GMINA  
GRODZISK MAZOWIECKI

 OFERUJE DO SPRZEDAŻY 
 BARDZO ATRAKCYJNE  
 DZIAŁKI BUDOWLANE

INFO.: (22) 463-46-31;  
www.grodzisk.pl

s k u t e c z n a p o m o c w n a u c e

Piastów, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 28

matematyka   fizyka   chemia   biologia   geografia   j. obce

Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Miasta 
Piastowa o przetargu

Przetarg dotyczy zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej dz. ew. 
nr 144, w obrębie 02, o powierzchni 1159m2, położonej w Piastowie przy  
ul. Północnej 12, opisanej w księdze wieczystej KW Nr WA1P/00017826/5.

Nieruchomość została przeznaczona do zbycia Zarządzeniem Nr 78/2013  
Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 07 czerwca 2013 r.

Cena wywoławcza wynosi:  319 000,00 zł (słownie: trzysta dziewiętnaście 
tysięcy złotych i 00/100). Zbycie nieruchomości zwolnione jest z podatku VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 13 marca 2014r., o godzinie 
1000,  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piastowie, przy  
ul. 11 Listopada 8, klatka B, w pokoju nr 7. 

Wysokość wadium 20 000zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

Ogłoszenie o przetargu wywieszone jest w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Piastowie, przy ul. 11 Listopada 8, klatka B, przy pokoju nr 7 oraz 
opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Piastowie  
www.piastow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Referacie 
Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Piastowie ul. 11-go 
Listopada 8, klatka B, pok. 7, tel. 22 770–52–50.

Piątek, 7 Lutego 2014

nowa drukarnia
w Pruszkowie

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

22 753 79 90
www.alsprint.pl
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Grodzisk Mazowiecki, dnia 07.02.2014 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A4

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) w związku z  uchwałą nr 490/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku 
Mazowieckim z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A4 zawiadamiam 
o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A4
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną do ww. planu.
Sporządzony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje obszar, którego granice 
przebiegają:
Od północy – od punktu stanowiącego przecięcie przedłużenia północnej granicy działki ew. nr 29/2 z obrębu 
28 z zachodnią granicą działki ew. nr 30/1 z obrębu 28 do północno-zachodniego narożnika działki ew. nr 29/2 
z obrębu 28, dalej po północnej granicy działki ew. nr 29/2 z obrębu 28 i dalej na jej przedłużeniu do punktu 
stanowiącego przecięcie przedłużenia północnej granicy działki ew. nr 29/2 z obrębu 28 ze wschodnią granicą 
działki ew. nr 40/2 z obrębu 28
Od wschodu – po wschodniej granicy działki ew. nr 40/2 z obrębu 28, aż do punktu stanowiącego przecięcie 
przedłużenia wschodniej granicy działki ew. nr  40/2 z  obrębu 28 z południową granicą działki ew. nr 83/1  
z obrębu 28
Od południa – po południowej granicy działki ew. nr 83/1 z obrębu 28
Od zachodu – po zachodnich granicach działek ew. nr 83/1 i 30/1 z obrębu 28
Wyłożenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną do w/w planu odbędzie 
się w dniach od 17 lutego 2014 r. do 11 marca 2014 r. 
Dokumentacja sprawy będzie wyłożona w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim pokój nr 9, 
ul. T. Kościuszki 32A w godzinach od 10.00 do 16.00. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie  planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 3 marca  
2014 r. o godzinie 18.00 w Grodzisku Mazowieckim w siedzibie Urzędu Miejskiego pokój nr 101. 
Projekt planu oraz prognoza udostępnione będą również na stronie internetowej gminy bip.grodzisk.pl  
- Planowanie przestrzenne - Rok 2014.
Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może 
wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu należy składać do Burmistrza Grodziska Mazowieckiego, z podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 marca 2014 r.
Uwagi mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim  
lub pocztą na adres:   05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Kościuszki 32A,  ustnie do protokołu   w   Wydziale 
Planowania Przestrzennego pok. nr 9 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres:  
urzad@grodzisk.pl.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu planu jest Burmistrz Grodziska 
Mazowieckiego.

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Grodzisk Mazowiecki, dnia 07.02.2014 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka F1

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) w związku z  uchwałą nr 410/2012 Rady Miejskiej  
w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 września 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka F1, 
zmienioną Uchwałą Nr 629/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 września 2013 r.  
w sprawie zmiany uchwały Nr 410/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 września  
2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 
terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka F1, w zakresie dotyczącym zmiany granic poprzez wyłączenie 
części terenu i odstąpienia od sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego 
terenu zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka F1
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną do ww. planu.
Sporządzony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje obszar, którego granice 
przebiegają:
Od północy - po północnej granicy działki ew. nr 1 z obrębu 11
Od wschodu - po wschodniej granicy działki ew. nr 53/5 z obrębu 11
Od południa - zaczynając od południowo-wschodniego narożnika działki ew. nr 53/5 z obrębu 11, dalej po 
południowych granicach działek ew. nr 53/5, 53/2 i 53/1 z obrębu 11 do południowo-zachodniego narożnika 
działki ew. nr 53/1 z obrębu 11
Od zachodu - po zachodniej granicy działki ew. nr 53/1 z obrębu 11, do południowego narożnika działki  
ew. nr 36/7 z obrębu 11, dalej po zachodniej granicy działki ew. nr 36/7 z obrębu 11
Wyłożenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną do w/w planu odbędzie 
się w dniach od 17 lutego 2014 r. do 11 marca 2014 r. 
Dokumentacja sprawy będzie wyłożona w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim pokój nr 9, 
ul. T. Kościuszki 32A w godzinach od 10.00 do 16.00. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie  planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 marca 2014 r.  
o godzinie 18.00 w Grodzisku Mazowieckim w siedzibie Urzędu Miejskiego pokój nr 101. 
Projekt planu oraz prognoza udostępnione będą również na stronie internetowej gminy bip.grodzisk.pl  
- Planowanie przestrzenne - Rok 2014.
Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może 
wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu należy składać do Burmistrza Grodziska Mazowieckiego, z podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 marca 2014 r.
Uwagi mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim  
lub pocztą na adres:   05-825 Grodzisk Mazowiecki ul.  Kościuszki 32A,  ustnie do protokołu   w   Wydziale 
Planowania Przestrzennego pok. nr 9 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres:  
urzad@grodzisk.pl.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu planu jest Burmistrz Grodziska 
Mazowieckiego.

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Grodzisk Mazowiecki, dnia 07.02.2014 r.

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla części wsi Odrano Wola w rejonie ul. Malarskiej w Gminie Grodzisk Mazowiecki

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) w związku z uchwałą nr 495/2013 Rady Miejskiej  
w Grodzisku Mazowieckim z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Odrano Wola w rejonie ul. Malarskiej w Gminie 
Grodzisk Mazowiecki zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Odrano Wola w rejonie ul.  Malarskiej w Gminie 
Grodzisk Mazowiecki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną do ww. planu.

Sporządzony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje  obszar, którego 
granice przebiegają:
Od północy – zaczynając od północno-zachodniego narożnika działki ew. nr 337/1 z obrębu 25 po 
północnych granicach działek ew. nr 337/1, 337/2, 337/3, 337/4, 337/5 i 200 z obrębu 25
Od wschodu – po wschodnich granicach działek ew. nr 200, 364/2, 368 i 367 z obrębu 25
Od południa – po południowych granicach działek ew. nr 367, 357, 355 i 353 z obrębu 25
Od zachodu – po zachodnich granicach działek ew. nr 353 i 337/1 z obrębu 25
Wyłożenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną do w/w planu 
odbędzie się w dniach od 17 lutego 2014 r. do 11 marca 2014 r. 
Dokumentacja sprawy będzie wyłożona w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim pokój 
nr 9, ul. T. Kościuszki 32A w godzinach od 10.00 do 16.00. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie  planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 3 marca  
 2014 r. o godzinie 17.00 w Grodzisku Mazowieckim w siedzibie Urzędu Miejskiego pokój nr 101. 
Projekt planu oraz prognoza udostępnione będą również na stronie internetowej gminy bip.grodzisk.pl  
- Planowanie przestrzenne - Rok 2014.
Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, 
może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu należy składać do Burmistrza Grodziska Mazowieckiego,  
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 marca 2014 r.
Uwagi mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miejskiego w Grodzisku 
Mazowieckim  lub pocztą na adres:  05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Kościuszki 32A, ustnie do protokołu  
w  Wydziale Planowania Przestrzennego pok. nr 9 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na 
adres: urzad@grodzisk.pl.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu planu jest Burmistrz 
Grodziska Mazowieckiego.

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Grodzisk Mazowiecki, dnia 07.02.2014 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzonej do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki 
Jednostka F1

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 2, w związku z  art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.),  w związku z uchwałą 
Nr 410/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 września 2012 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk 
Mazowiecki Jednostka F1, zmienioną Uchwałą Nr 629/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim  
z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 410/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku 
Mazowieckim z dnia 26 września 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka F1, w zakresie 
dotyczącym zmiany granic poprzez wyłączenie części terenu i odstąpienia od sporządzania miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego 
wglądu prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzonej do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka F1
Wyłożenie odbędzie się w dniach od 17 lutego 2014 r. do 11 marca 2014 r. 
Dokumentacja sprawy będzie wyłożona w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim pokój 
nr 9, ul. T. Kościuszki 32A w godzinach od 10.00 do 16.00. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 marca 2014 r. o godzinie 18.00  
w Grodzisku Mazowieckim w siedzibie Urzędu Miejskiego pokój nr 101. 
Prognoza oraz projekt planu udostępnione będą również na stronie internetowej gminy bip.grodzisk.pl  
- Planowanie przestrzenne - Rok 2014.

Uwagi i  wnioski w  ramach  strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu  
art. 39 ust. 1  pkt 3  oraz art. 54 ust. 3  cytowanej ustawy należy wnosić w  nieprzekraczalnym  terminie   
do dnia 26 marca 2014 r. 

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

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

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

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Piątek, 7 Lutego 2014
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Grodzisk Mazowiecki, dnia 07.02.2014 r.

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
części wsi Książenice w rejonie ul. Młodości w Gminie Grodzisk Mazowiecki

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) w związku z uchwałą nr 493/2013 Rady Miejskiej 
w Grodzisku Mazowieckim z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Książenice w rejonie ul. Młodości 
w Gminie Grodzisk Mazowiecki zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Książenice w rejonie ul. Młodości 
w Gminie Grodzisk Mazowiecki
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną do ww. planu.
Sporządzony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje  obszar, którego 
granice przebiegają:
Od  południa - wzdłuż południowej granicy Al. Jarzębinowej na działce drogowej ew. nr 16/40 wspólnej 
z północną granicą Al. E. Marylskiego na części działki drogowej ew. nr 16/15
Od zachodu i północnego–zachodu - wzdłuż Al. Jarzębinowej: zaczynając od  południowo–zachodniego 
narożnika Al. Jarzębinowej wzdłuż zachodniej granicy działek drogowych ew. nr 16/40, 7/7 i 1/233, dalej 
wzdłuż północno - zachodniej granicy działek drogowych ew. nr 1/233 i 7/8 do północnego narożnika 
działki drogowej ew. nr 7/8
Od północy - wzdłuż Al. Jarzębinowej: wzdłuż północno-wschodniej granicy działek drogowych  
ew. nr 7/8, 9/2 i 9/1
Od północnego–wschodu - zaczynając od północnego narożnika Al. Jarzębinowej na działce drogowej 
ew. nr 9/1 wspólnej z granicą Al. Lipowej wzdłuż północno-wschodniej granicy działki drogowej 
ew. nr 9/1
Od południowego-wschodu - zaczynając od południowego narożnika Al. Jarzębinowej na działce 
drogowej ew. nr 9/1 wzdłuż południowej granicy tej działki ew. nr 9/1 do przecięcia z granicą działki 
ew. nr 16/32, następnie wzdłuż północno-wschodniej granicy działki ew. nr 16/32 do wschodniego 
narożnika działki ew. nr 16/32
Od południa - zaczynając od wschodniego narożnika działki ew. nr 16/32 wzdłuż południowej granicy 
działki ew. nr 16/32 z przejściem ukośnym przez ulicę Młodości na działce drogowej ew. nr 16/31  
i następnie wzdłuż południowej granicy działki ew. nr 16/16 do jej zachodniego narożnika
Od wschodu - zaczynając od zachodniego narożnika działki nr ew. 16/16, w kierunku południowym 
wzdłuż wschodniej granicy działki nr ew. 16/16 do przecięcia z południową granicą tej działki  
nr ew. 16/16
Ponownie od południa - zaczynając od wschodniego narożnika działki ew. nr 16/16 wzdłuż południowej 
granicy działki ew. nr 16/16 do przecięcia ze wschodnią granicą Al. Jarzębinowej na działce drogowej 
ew. nr 16/40
Ponownie od wschodu - zaczynając od przecięcia południowej granicy działki ew. nr 16/16 ze wschodnią 
granica działki drogowej ew. nr 16/40 wzdłuż wschodniej granicy Al. Jarzębinowej przebiegającej wzdłuż 
wschodniej granicy działki drogowej ew. nr 16/40 do przecięcia z  północną granicą Al. E. Marylskiego 
na części działki drogowej ew. nr 16/15

Wyłożenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną do w/w planu 
odbędzie się w dniach od 17 lutego 2014 r. do 11 marca 2014 r. 
Dokumentacja sprawy będzie wyłożona  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim 
pokój nr 9, ul. T. Kościuszki 32A w godzinach od 10.00 do 16.00. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie  planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 marca  
2014 r. o godzinie 17.00 w Grodzisku Mazowieckim w siedzibie Urzędu Miejskiego pokój nr 101. 
Projekt planu oraz prognoza udostępnione będą również na stronie internetowej gminy bip.grodzisk.pl 
- Planowanie przestrzenne - Rok 2014.
Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, 
może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu należy składać do Burmistrza Grodziska Mazowieckiego, 
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 marca 2014 r.
Uwagi mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miejskiego w Grodzisku 
Mazowieckim   lub pocztą na adres:   05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Kościuszki 32A,  ustnie do 
protokołu   w   Wydziale Planowania Przestrzennego pok. nr 9 lub za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej na adres: urzad@grodzisk.pl.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu planu jest Burmistrz 
Grodziska Mazowieckiego.

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Grodzisk Mazowiecki, dnia 07.02.2014 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzonej do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki 
Jednostka A4
Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 2, w związku z  art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnieniu informacji   o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.),  w związku  
z uchwałą Nr 490/2013 z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A4 zawiadamiam 
o  wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzonej do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki 
Jednostka A4
Wyłożenie odbędzie się w dniach od 17 lutego 2014 r. do 11 marca 2014 r. 
Dokumentacja sprawy będzie wyłożona w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim pokój nr 9, 
ul. T. Kościuszki 32A w godzinach od 10.00 do 16.00. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami odbędzie się w dniu 3 marca 2014 r. o godzinie 18.00  
w Grodzisku Mazowieckim w siedzibie Urzędu Miejskiego pokój nr 101. 
Prognoza oraz projekt planu udostępnione będą również na stronie internetowej gminy bip.grodzisk.pl  
- Planowanie przestrzenne - Rok 2014.
Uwagi i  wnioski w  ramach  strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 
39 ust. 1  pkt 3  oraz art. 54 ust. 3  cytowanej ustawy należy wnosić w  nieprzekraczalnym  terminie  do dnia 
26 marca 2014 r. 
Uwaga powinna zawierać  nazwisko, imię i  adres Wnioskodawcy. Zgodnie z  art. 41 cytowanej ustawy uwagi 
wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. 
Uwagi mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim  lub 
pocztą na adres:  05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Kościuszki 32A, ustnie do protokołu w Wydziale Planowania 
Przestrzennego pok. nr 9 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: urzad@grodzisk.pl. 
Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1  pkt. 5  ustawy organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków 
złożonych do prognozy jest Burmistrz Grodziska Mazowieckiego.

Burmistrz  Grodziska Mazowieckiego

Grodzisk Mazowiecki, dnia 07.02.2014 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzonej do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Odrano Wola w rejonie ul. Malarskiej 
w Gminie Grodzisk Mazowiecki
Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 2, w związku z  art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), w związku z 
uchwałą Nr 495/2013 z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Odrano Wola w rejonie ul. Malarskiej w Gminie Grodzisk 
Mazowiecki zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko, 
sporządzonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Odrano Wola 
w rejonie ul. Malarskiej w Gminie Grodzisk Mazowiecki
Wyłożenie odbędzie się w dniach od 17 lutego 2014 r. do 11 marca 2014 r. 
Dokumentacja sprawy będzie wyłożona w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim pokój nr 9, 
ul. T. Kościuszki 32A w godzinach od 10.00 do 16.00. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami odbędzie się w dniu 3 marca 2014 r. o godzinie 17.00  
w Grodzisku Mazowieckim w siedzibie Urzędu Miejskiego pokój nr 101. 
Prognoza oraz projekt planu udostępnione będą również na stronie internetowej gminy bip.grodzisk.pl  
- Planowanie przestrzenne - Rok 2014.
Uwagi i wnioski w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 39 
ust. 1 pkt 3 oraz art. 54 ust. 3 cytowanej ustawy należy wnosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 marca 
2014 r. 
Uwaga powinna zawierać  nazwisko, imię i  adres Wnioskodawcy. Zgodnie z  art. 41 cytowanej ustawy uwagi 
wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. 
Uwagi mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim  lub 
pocztą na adres:  05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Kościuszki 32A, ustnie do protokołu w Wydziale Planowania 
Przestrzennego pok. nr 9 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: urzad@grodzisk.pl. 
Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1  pkt. 5  ustawy organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków 
złożonych do prognozy jest Burmistrz Grodziska Mazowieckiego.

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Grodzisk Mazowiecki, dnia 07.02.2014 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Książenice w  rejonie ul. Młodości w Gminie Grodzisk  
Mazowiecki. Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 2, w związku z  art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji   o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. jedn. Dz.  U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr 493/2013 z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części wsi Książenice w rejonie ul. Młodości w Gminie Grodzisk Mazowiecki zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzonej  
do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Książenice w rejonie ul. Młodości w Gminie Grodzisk Mazowiecki
Wyłożenie odbędzie się w dniach od 17 lutego 2014 r. do 11 marca 2014 r. 
Dokumentacja sprawy będzie wyłożona w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim pokój nr 9, ul. T. Kościuszki 32A w godzinach od 10.00 do 16.00. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 marca 2014 r. o godzinie 17.00 w Grodzisku Mazowieckim w siedzibie Urzędu Miejskiego pokój nr 101. 
Prognoza oraz projekt planu udostępnione będą również na stronie internetowej gminy bip.grodzisk.pl - Planowanie przestrzenne - Rok 2014.
Uwagi i wnioski w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 39 ust. 1 pkt 3 oraz art. 54 ust. 3 cytowanej ustawy należy wnosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 marca 2014 r. 
Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy. Zgodnie z art. 41 cytowanej ustawy uwagi wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. 
Uwagi mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim  lub pocztą na adres:  05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Kościuszki 32A, ustnie do protokołu w Wydziale Planowania 
Przestrzennego pok. nr 9 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: urzad@grodzisk.pl. 
Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do prognozy jest Burmistrz Grodziska Mazowieckiego.

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Piątek, 7 Lutego 2014
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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

 
 

 

 
 

 

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

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

225 000 PLN

Piątek, 7 Lutego 2014


