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SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
Władze Pruszkowa ogłosiły 
przetarg na budowę Centrum 
Dziedzictwa Kulturowego. 
Inwestycja może ruszyć 
jeszcze w tym roku.

M ieszkańcy Pruszkowa zaczyna-
li już wątpić, że kiedykolwiek 
powstanie tu centrum kultu-

ry z prawdziwego zdarzenia. W oko-
licznych gminach inwestycje tego typu 
były i są realizowane. W Pruszkowie 
blisko dwa lata temu zaprezentowano 

wizualizacje Centrum Dziedzictwa Kul-
turowego i potem nastąpiła cisza. Wiele 
osób uważało, że budowa nigdy się nie 
rozpocznie, zwłaszcza, że inwestycja 
jest niezwykle kosztowna. Inni dodawa-
li, że aż tak duży obiekt nie jest w mie-
ście potrzebny. Tymczasem budowa 
CDK może ruszyć w wakacje. 

– Wszystko zależy od terminu rozstrzy-
gnięcia przetargu, ale chcielibyśmy ruszyć 
z budową jeszcze w czerwcu bieżącego 
roku – mówi Krzysztof Gołda, zastęp-
ca naczelnika Wydziału Inwestycji, Re-
montów i Infrastruktury Technicznej
Urzędu Miejskiego w Pruszkowie.
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Centrum może
 być gotowe
w połowie 2017 roku

PRUSZKÓW
4 kwietnia 2014 roku w godz. 
12.00-14.00, w trakcie dyżuru 
telefonicznego pracownik 
Urzędu Skarbowego w Pruszko-
wie będzie odpowiadał na pyta-
nia czytelników „Gazety WPR” 
dotyczące wysyłania zeznań 
rocznych przez Internet. Będzie 

można dowiedzieć się również 
o sposobie rozliczania zeznań 
podatkowych za 2013 rok, 
np. z jakich ulg można skorzy-
stać, jaki wybrać formularz, 
jaki sposób rozliczenia, w jaki 
sposób otrzymać nadpłatę 
 z zeznania podatkowego lub 

Pracownik urzędu skarbowego
odpowie na pytania czytelników 

jak wpłacić podatek do urzędu. 
Czytelnicy mogą dzwonić pod 
nr tel. (22) 758 77 88. Warto 
skorzystać z okazji i zasięgnąć 
podatkowej porady. Tym 
bardziej, że ostateczny termin 
składania PIT-ów upływa 
z końcem kwietnia. (Red)

Piątek, 4 Kwietnia 2014

FOTOMIGAWKA
 28 marca na placu budowy przy 

ul. Łąkowej w Żółwinie dwóch 
mężczyzn zasypała ziemia. Udało 
się ich wyciągnąć. Jednego z męż-
czyzn szybko, ale akcja ratowania 
drugiego trwała godzinę. – Grunt 
może być bardzo nasiąknięty, 
każde usunięcie ziemi powoduje 
napłynięcie w jego miejsce kolejnej 
masy – tak „na gorąco” sytuację 
przedstawiał nam kpt. Karol Kroć, 
rzecznik Komendy Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Prusz-
kowie. Pierwszy z mężczyzn miał 
tylko otartą kostkę, drugiego heli-
kopter LPR zabrał do szpitala, ale 
wszystko wskazywało, że też nie 
odniósł poważniejszych obrażeń. 
Ze wstępnych ustaleń policji wy-
nika, że przyczyną wypadku było 
niezabezpieczenie wykopu.  (DP) 
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Przetarg na budowę Centrum 
Dziedzictwa Kulturowego jest 
ograniczony, co oznacza, że 
w pierwszej kolejności zaintere-
sowane fi rmy będą składać swoje 
referencje, a urzędnicy je oce-
nią. Najlepsze przedsiębiorstwa 
zostaną poproszone o złożenie 
ofert cenowych i na ich podsta-
wie wybrany będzie wykonaw-
ca. Dlaczego zdecydowano się na 
takie rozwiązanie? – Budynek 
CDK ma bardzo skomplikowaną 
konstrukcję, dlatego musimy wy-
brać wykonawcę, który ma duże 
doświadczenie. Takie rozwiąza-
nie ma być dla nas zabezpiecze-
niem, że wybrana fi rma poradzi 
sobie z takim przedsięwzięciem 
i nie zrezygnuje w trakcie reali-
zacji – mówi Krzysztof Gołda. 

Budowa centrum ma trwać trzy 
lata, co oznacza, że powinno być go-
towe w połowie 2017 r. Rozłożenie 
inwestycji w czasie ma umożliwić 
jej dogodne fi nansowanie, przy jed-
noczesnym utrzymaniu płynności 
fi nansowej miasta i równomier-
nym inwestowaniu w infrastruk-
turę. – Od strony budowlanej jest 

to optymalny okres realizacji in-
westycji – twierdzi Gołda. Warto 
dodać, że budowlańcy mogą napo-
tkać problemy. Grunty, na których 
wybudowane zostanie centrum są 
dość niestabilne, a część podłoża 
stanowi miękki torf. – Inwestycja 
będzie prowadzona z wykorzysta-
niem nowoczesnych technologii, 
które pozwalają budować na pro-
blematycznych gruntach. Właśnie 
dlatego potrzebujemy doświadczo-
nego wykonawcy – mówi Gołda.

Jak będzie wyglądało funkcjo-
nowanie pozostałych obiektów 
kompleksu Znicza, na którym ma 
powstać CDK? Urzędnicy zapew-
niają, że boiska piłkarskie i hala 

W CDK siedziby znajdą także 
Miejski Ośrodek Kultury „Ka-
myk”, ZLT „Pruszkowiacy” oraz 
Miejski Zakład Obiektów Spor-
towych. Krzysztof Gołda mówi: 
– Każda z tych instytucji jest jak-
by bezdomna. MOK mieści się 
w budynku nie należącym do 
miasta, Pruszkowiacy zajmują 
wynajmowane pomieszczenia, 
a MZOS ze starych budynków 
przeniósł się do pomieszczeń znaj-
dujących się w hali sportowej.

Czy to oznacza, że chwilę po 
zakończeniu budowy te instytu-
cje przeniosą się do nowej siedzi-
by? Niekoniecznie, bowiem CDK 
będzie tylko częściowo wyposa-
żone. – Z zakupem specjalistycz-
nych sprzętów elektronicznych 
jeszcze się wstrzymujemy. Te-
go typu wyposażenie chcemy 
kupić po zakończeniu inwesty-
cji. Za trzy lata technika będzie 
już inna, a chcemy by wyposa-
żenie było najnowocześniejsze 
– podkreśla Gołda.

Szacuje się, że budowa Cen-
trum Dziedzictwa Kulturowego 
ma kosztować blisko 45 mln zł. 
Władze miasta twierdzą, że bę-
dą walczyć o zewnętrzne dofi nan-
sowanie inwestycji. 
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Kierowcy dojeżdżający 
od strony Żbikowa 
i Gąsina do stacji PKP 
w Pruszkowie podkreślają, 
że znajdujący się 
w pobliżu parking 
powinien być większy.

N ikogo nie trzeba prze-
konywać, że zaparko-
wanie, szczególnie 

w godzinach szczytu, auta 
przy stacji kolejowej jest nie la-
da sztuką. Sytuację po stronie 
centrum Pruszkowa poprawiła 
budowa parkingu Park&Ride. 
Ale problem pozostał po stro-
nie dzielnicy Gąsin i Żbików. Co 
prawda kierowcy mają tam do 
dyspozycji niewielki parking, 
ale miejsca na samochody 
jest wciąż za mało. 

– Na parkingu może stanąć 
ze 20 samochodów, tymcza-
sem popyt na miejsca jest co 

najmniej dwa razy większy. Wie-
le razy musiałem postawić auto 
w miejscu oddalonym od par-
kingu albo po prostu pokonać 
ponad kilometr do stacji pieszo
– mówi czytelnik Rafał. – Za 
parkingiem, patrząc w stro-
nę dworca PKP, znajduje się 
ogromna przestrzeń, która mo-
że być zagospodarowana jako 
teren, gdzie będzie można po-
stawić samochód. Patrząc na 
ilość osób korzystających co-
dziennie z usług PKP, a dojeż-
dżających do stacji kolejowej 
autem myślę, że dodatkowe 
miejsca postojowe bardzo by 
się przydały – podkreśla.

Jak na ten pomysł zapatrują 
się pruszkowscy włodarze? Od 
dawna interesują się tematem. 
– Mamy już podpisane wstępne 
uzgodnienia z PKP. W ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Te-
rytorialnych złożyliśmy wniosek 

o dofi nansowanie budowy par-
kingu przy ul. Waryńskiego ze 
środków unijnych. Wyniki kon-
kursu będą znane w wakacje 
– mówi Andrzej Kurzela, wice-
prezydent Pruszkowa. – Chce-
my wybudować parking na wzór 
Park & Ride. Jeśli nie dostanie-
my dotacji parking powstanie, 
ale będzie mniejszy – dodaje.

Andrzej Kurzela podkreśla, że 
rozbudowa parkingu rozpocznie 
się po zakończeniu inwestycji 
prowadzonych przez koleja-
rzy. – Kierowcy muszą mieć 
dogodny dostęp do peronów, 
a to zagwarantuje powstający 
tunel. Z pracami przy parkin-
gu trzeba poczekać do zakoń-
czenia budowy łącznika oraz 
ekranów akustycznych. W tym 
roku nie mamy pieniędzy na tę 
inwestycję. Najprawdopodob-
niej będziemy ją realizować 
w przyszłym roku – mówi. 

Przy ulicy Waryńskiego powstanie większy parking
Ile aut zaparkuje koło stacji?
Przy ulicy Waryńskiego powstanie większy parking
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 Od strony Żbikowa kierowcy mają do dyspozycji 
niewielki parking

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

REKLAMA

 CDK ma powstać na terenie kompleksu Znicza

Budowa Centrum Dziedzictwa Kulturowego ruszy jeszcze w czerwcu? 

sportowa będą działały bez zakłó-
ceń. Dostawy materiałów w więk-
szości mają się odbywać od strony 
Al. Jerozolimskich. Sama budo-
wa będzie prowadzona obok drogi 
wjazdowej do kompleksu. 

Centrum kultury coraz bliżej
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22 758 77 88

Kancelaria Adwokacka
Adwokat 

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
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W połowie kwietnia odbędą się ko-
lejne warsztaty dla przyszłych, jak 
i młodych rodziców „Mama wie, ma-
ma czuje, mama rozumie”. Zaję-
cia mają uświadomić, że instynkt 
macierzyński to wartość, która po-
zwala prawidłowo i z największą 
troską opiekować się dzieckiem. 

Podczas zajęć rodzice będą mo-
gli skorzystać z porad i konsultacji. 
Gościem specjalnym będzie Paweł 
Zawitkowski – fi zjoterapeuta NDT-
-Bobath. Warsztaty są bezpłatne. 
Wszelkie informacje oraz formu-
larz rejestracyjny można znaleźć 
na stronie www.mama-wie.pl oraz 

na profi lu na Facebooku. Liczba 
miejsc na warsztaty ograniczona. 
Zajęcia rozpoczną się 13 kwietnia 
o godz. 10.30 w hotelu przy ul. An-
drzeja 1A w Pruszkowie. Patronami 
medialnymi „Mama wie, mama czu-
je, mama rozumie” są Gazeta WPR 
i portal WPR24.pl. (DP)

W kwietniu warsztaty „Mama wie, 
mama czuje, mama rozumie”
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Targi kolejny raz strzałem w dziesiątkę
ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
Targi Nieruchomości
i Wnętrz po raz kolejny 
przyciągnęły tłumy. 
Emocje po piątej edycji 
imprezy jeszcze nie 
opadły, a organizatorzy 
już ruszają 
z przygotowaniami 
do kolejnej 
– jesiennej edycji.

N a targach, które odbyły 
się 29 i 30 marca w Ha-
li Znicza pojawiło się 

59 wystawców – deweloperzy, fi r-
my zajmujące się pośrednictwem 
w obrocie nieruchomościami, rad-
cy prawni, banki, fi rmy z zakresu 
wyposażenie wnętrz oraz lokalne 
samorządy. Imprezę odwiedziło 
ponad 3000 gości. Trudno jednak 
stwierdzić, ile zawarto transakcji 
ponieważ wiele spotkań zapla-
nowano na późniejsze terminy. 
Przy targowych stoiskach od-
wiedzający uzyskiwali informacje 

o realizowanych w okolicy inwe-
stycjach, nawiązywali kontakty, 
dopytywali o szczegóły przed fi -
nalizowaniem umów. Obserwując 
ekspozycje można wnioskować, 
że większość rozmów była udana. 

Zwiedzający Targi Nieru-
chomości i Wnętrz mieli okazję 
porównać oferty deweloperów 
z naszego regionu. Nie zabrakło 
debiutów – zaprezentowano sie-
dem nowych inwestycji. Zainte-
resowaniem cieszyły się stoiska 
z poradami prawnymi oraz kre-
dytowymi, można tam było zasię-
gnąć informacji m.in. o programie 
Mieszkanie dla Młodych.

Wystawcy zadowoleni 
Organizację i potrzebę takich 
targów docenili nie tylko goś-
cie, ale i wystawcy. 

– Jak zwykle był to strzał 
w dziesiątkę. Doskonała frekwen-
cja i wysoka świadomość klien-
tów pokazują, że impreza jest 
potrzebna – mówi Jacek Strzał-
kowski z fi rmy Agroman (Twój 
Parzniew – Miasto Ogród II). 
– Targi jak zwykle wypadły bardzo 

dobrze. Udało nam się zebrać 
nowe kontakty. Większość go-
ści zadawała konkretne pyta-
nia dotyczące naszego „Osiedla 
Przy Pałacu” – twierdzi Małgo-
rzata Wawreniuk z Long Bridge. 

Iwona Kruszewska z firmy 
Makbud (Osiedle Szczęsne II) 
podkreśla, że zainteresowanie 

domkami szeregowymi w Grodzi-
sku również było ogromne. – Fre-
kwencja dopisała. Już w niedzielę 
mieliśmy pierwsze spotkania na 
terenie naszej inwestycji. W naj-
bliższym czasie mamy zaplanowa-
ne kolejne rozmowy – zaznacza. 
Zadowolenia nie kryje Urszula Po-
łosak z fi rmy Jankowski Pulchny 

(Nowe Miasto Pruszków). – Zdo-
byliśmy sporo nowych kontaktów. 
Na targach kilka osób już zare-
zerwowało mieszkania. Czeka 
nas wiele pracy – podkreśla. Iza-
bela Jaroszek-Szara, przedsta-
wicielka SM Wola budującego 
Wola Apartments w Pruszko-
wie mówi: – Większość gości 
poszukiwała ofert gotowych in-
westycji, ale znalazły się również 
osoby, które zakup mieszkania 
mają w dalszej perspektywie. 
Co nas akurat cieszy. 

– Frekwencja była wysoka, 
a zainteresowanie odwiedzają-
cych naszą inwestycję było bar-
dzo duże – podkreśla z kolei Iga 
Malko z firmy Brocton (Kera-
mic Dom). – Jestem zadowolony 
z profesjonalnej organizacji całej 
imprezy – podsumowuje Jarosław 
Dobrowolski z fi rmy Eurofi rany.

Zadowolone są też władze 
Pruszkowa. – Targi po raz kolej-
ny spełniły swoją funkcję promo-
cyjną i informacyjną. W jednym 
miejscu zgromadzone zostały 
oferty z całego naszego regionu. 
Ich ilość pokazuje, że zarówno 

TH
EJ

A
BE

ZF
A

M
IL

.P
L Pruszków jak i okoliczne miej-

scowości są bardzo atrakcyjne 
dla inwestorów i mieszkańców 
– stwierdził Andrzej Królikowski, 
wiceprezydent Pruszkowa.

Zapraszamy 
we wrześniu 
Organizatorzy targów podkreśla-
ją, że 5. edycja cieszyła się powo-
dzeniem odwiedzających. 

– Cieszymy się z dużej frekwen-
cji, bo to właśnie liczba gości jest 
wyznacznikiem sukcesu impre-
zy. Targi Nieruchomości i Wnętrz 
są organizowane z myślą o oso-
bach planujących zakup nowego 
mieszkania. Chcemy w możliwie 
jak najbardziej przejrzystej for-
mie zaprezentować realizowane 
w pasmie zachodnim inwestycje: 
w jednym miejscu i czasie. Po raz 
kolejny ta formuła się sprawdziła 
– mówi Maciej Skoczylas, prezes 
Grupy Wpr Media, organizator 
targów. – Ruszamy już z przy-
gotowaniami do kolejnej edycji 
imprezy, a zaplanowaliśmy ją na 
20-21 września. Już dziś ser-
decznie zapraszam – dodaje. 

5. edycja Targów Nieruchomości i Wnętrz przyciągnęła do Hali Znicz ponad 3000 osób

Otworzą wcześniej?
BRWINÓW
Jest szansa, że 
ul. 36. Pułku Piechoty 
Legii Akademickiej 
w Parzniewie będzie 
otwarta wcześniej 
niż zakładano. 

Pod koniec ubiegłego roku 
przystąpiono do drugiego 
etapu budowy pruszkow-
skiej ul. Przyszłości. Drogo-
wcy zapowiadali, że będzie 
się to wiązać z konieczno-
ścią przebudowy ul. 36 Pułku 
Piechoty Legii Akademickiej. 
Ostatecznie 17 marca ta uli-
ca została zamknięta na od-
cinku od ul. Działkowej do 
ul. Przyszłości. Plan robót za-
kłada wyłączenie z ruchu parz-
niewskiej trasy do 31 maja. 

 Patrząc na tempo prac dro-
gowców jestem przekonany, 
że jeśli utrzymają tę tenden-
cję, to ulica 36. Pułku Piechoty 
Legii Akademickiej zosta-
nie otwarta w połowie maja 
– mówi Arkadiusz Kosiński, 
burmistrz Brwinowa.  (AF)

MARCIN 
PRAŻMOWSKI

PIASTÓW 
Złoty środek? Nie ma... 
– tak Marek Kubicki, 
burmistrz Piastowa, 
komentuje zawirowania 
wokół terenów 
i budynku Liceum 
Ogólnokształcącego
im. A. Mickiewicza. 

N atomiast w radzie mias-
ta dochodzi do wyraź-
nego podziału na bro-

niących historii i tradycji szkoły 
oraz tych, którzy zastanawiają 
się czy „gra jest warta świeczki”. 

Przypomnijmy. W lutym 
ubiegłego roku powiat prusz-
kowski wypowiedział poro-
zumienie dotyczące dalszego 
prowadzenia Liceum Ogólno-
kształcącego im. A. Mickiewicza 

„Mickiewicz” z zamianą gruntów w tle
Sprawa terenów i budynku LO im. A. Mickiewicza coraz bardziej dzieli radnych miasta

prawnego tych gruntów kosz-
towałoby nas dziesiątki tysię-
cy złotych. Nie stać nas na taki 
wydatek, tym bardziej, że ponie-
siony on byłby przez miasto na 
rzecz powiatu – dodaje. 

Co ciekawe, zarząd powiatu 
pisząc swoją opinię odnośnie 
terenów przy ul. Piłsudskiego 

zasugerował władzom Piasto-
wa, że propozycja zamiany mo-
że zostać zaakceptowana pod 
warunkiem dołączenia kolej-
nej nieruchomości. W tym przy-
padku mowa o działce przy 
ul. Sowińskiego. – Ale ta działka 
wydzierżawiona jest pod skle-
py. Mamy zlikwidować prywatną 

inicjatywę? – dopytuje burmistrz 
dając do zrozumienia, że ta 
sugestia nie wchodzi w grę.

Sprawą ewentualnej wymiany 
gruntów zajmują się już komi-
sje rady miasta. Radni są jed-
nak wyraźnie podzieleni co do 
rozwiązania sytuacji. Część bro-
ni szkoły i chce zachowania jej 
piastowskiego charakteru, inni 
uważają, że miasto na wymianie 
tylko straci. – Burmistrz był upo-
ważniony przez radnych do te-
go, aby walczyć o prowadzenie 
szkoły, a nie angażował się w wy-
mianę działek. Mogłoby do niej 
dojść pod warunkiem podpisania 
porozumienia na nowych zasa-
dach. Ale o tym nic się nie mó-
wi. Cała sprawa wymyka się spod 
kontroli, a powiat wietrzy w tym 
interes – komentuje sprawę rad-
na Monika Kwatek, na co dzień 
pracująca jako nauczyciel w LO 
im. A. Mickiewicza. 
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Iw Piastowie. Od tego czasu wła-
dze miasta czyniły starania 
o ustanowienie współwłasno-
ści terenu, na którym mieści się 
szkoła. Zarząd powiatu sprzeci-
wił się temu pomysłowi, chociaż 
włodarzom Piastowa pozosta-
wił furtkę. Miałaby nią być 
ewentualna zamiana gruntów. 
I zaczęły się schody… 

Burmistrz Marek Kubicki za-
proponował zarządowi powiatu 
trzy działki przy ul. Piłsudskie-
go. Ten odmówił. Powód? Za-
proponowane tereny nie mają 
ujednoliconego stanu prawnego, 
czyli krótko mówiąc: nie należą 
wyłącznie do miasta. Stanowią 
współwłasność Skarbu Państwa. 
– Dla nas nie ma to znaczenia, 
natomiast okazuje się, że dla po-
wiatu tak – mówi burmistrz Pia-
stowa i podkreśla, że sprawa tych 
terenów staje się powoli nieak-
tualna. – Ujednolicenie stanu 

5. edycja Targów Nieruchomości i Wnętrz przyciągnęła do Hali Znicz ponad 3000 osób

 5. edycja targów cieszyła się powodzeniem 
odwiedzających
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REKLAMA

ADAM 
FABISIEWICZ

BRWINÓW
Miejscowość Biskupice 
ma plan odnowy. 
Przyjęli go na ostatniej 
sesji brwinowscy 
radni. 

„P lan odnowy miejsco-
wości Biskupice na la-
ta 2014–2020” to ko-

lejny, po strategiach dla Owczar-
ni, Otrębus, Parzniewa i Żół-
wina, taki dokument. Będzie 
pomocny w ubieganiu się o do-
tacje z unijnego Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich. 
Generalnie plan ma na celu roz-
wój wsi oraz poprawę jakości 
życia mieszkańców.

Według przyjętej dla Bisku-
pic strategii, głównym zadaniem 
na lata 2014–2020 jest zago-
spodarowanie terenu wokół 
budynku Ochotniczej Straży Po-
żarnej. Budynek ten znajduje się 
w centrum wsi i jest miejscem 
spotkań mieszkańców. W ubie-
głym roku przeszedł gruntowny 
remont. Na wykonanie czeka-
ją jednak: ogrodzenie tere-
nu OSP, budowa placu zabaw, 
miejsc postojowych czy garażu.

– Dokument został przygoto-
wany po to, aby gmina mogła się 
ubiegać o środki na dofi nanso-
wanie zagospodarowania tere-
nu wokół OSP w Biskupicach. 

Biskupice z planem odnowy
Głównym zadaniem będzie zagospodarowanie terenu wokół OSP

Zgodnie z zasadami plan za-
wiera jednak kompleksowe 
rozwiązania dla rozwoju wsi 
– mówiła podczas sesji Elżbie-
ta Dolota, skarbnik Brwinowa.

Pewne kontrowersje wywo-
łała kwestia budowy kanaliza-
cji sanitarnej, także wchodząca 
w „plan odnowy”. – W planie 
ujęto budowę kanalizacji za 
kwotę 5 mln zł. Tymczasem, 
gdy policzymy ile jest gospo-
darstw domowych w Biskupi-
cach, a jest ich mniej więcej 56, 
to wyjedzie nam, że przyłącze-
nie jednej posesji do sieci sani-
tarnej będzie kosztować prawie 
100 tys. zł. Wydaje mi się, że to 
jest bardzo nieekonomiczne za-
łożenie – mówił radny Zbigniew 
Bartosik. – O wiele tańszym roz-
wiązaniem, bo za około milion 
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złotych, byłaby budowa przy-
domowych oczyszczalni ście-
ków – dodał.

Arkadiusz Kosiński, bur-
mistrz Brwinowa odpowiedział: 
– Budowa kanalizacji w Biskupi-
cach jest wyraźnym życzeniem 
mieszkańców. Tak naprawdę 
chodzi o skanalizowanie jed-
nej ulicy, a koszty budowy tej 
sieci wraz z sięgaczami wbrew 
temu, co mówi radny Bartosik, 
nie będą tak wysokie i wynio-
są paradoksalnie mniej niż 
koszty budowy kanalizacji 
w Owczarni czy Żółwinie. Pa-
miętajmy zresztą, że jest to 
plan, który w każdej chwili mo-
żemy zmodyfikować.

Radni zdecydowali o pozosta-
wieniu w planie odnowy Biskupic 
propozycję budowy kanalizacji. 

REKLAMA
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Na przełomie maja i czerwca czeka 
nas trzecia edycja Konwentu Fan-
tastyki i Gier Planszowych Brwi-
kon 2014. Przedsięwzięcie realizuje 
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespo-
łu Szkół nr 1 w Brwinowie, wspiera 
je też wiele instytucji. Do 14 kwiet-
nia można zgłaszać propozycje do 

programu konwentu. Motywem 
przewodnim będzie Cyberpunk, czyli 
wszystko co wiąże się z kosmosem, 
robotami, cyborgami. – Jednak nie 
oznacza to, że będziemy się bawić 
tylko w tym duchu. Atrakcją będą 
m.in. spotkania z pisarzami. Na ra-
zie możemy zdradzić, że obecnością 

zaszczyci nas Andrzej Pilipiuk 
– mówi Marta Zaborowska z zespo-
łu organizującego Brwikon. Impreza 
odbędzie się od 30 maja do 1 czerw-
ca. Miejsce: Zespół Szkół nr 1 w Brwi-
nowie, ul. Piłsudskiego 11. Patronami 
medialnymi „Brwikonu” są Gazeta 
WPR i portal WPR24.pl. (AF)

Miłośnicy fantastyki zjadą
na konwent Brwikon 2014

BRWINÓW

REKLAMA

REKLAMA

Weź udział
w „Pruszkowskim 
Biegu Wolności” 
PRUSZKÓW
Raszyn, Podkowa 
Leśna, Brwinów 
a nawet Książenice 
– w tych miejscowościach 
regularnie organizowane 
są imprezy biegowe. 
Niebawem dołączy 
Pruszków.

1 czerwca będzie można wziąć 
udział w „Pruszkowskim Bieg 
Wolności”. Start zaplanowa-
no na godzinę 10.00 ze stadio-
nu Znicza przy ul. Bohaterów 
Warszawy 4, a główny dystans 
(dla osób od 16-tego roku zycia) 
to 10 kilometrów. Nie wiado-
mo jeszcze jakimi ulicami po-
biegną zawodnicy. Na stronie 
www.biegpruszkow.pl zbiera-
ne są zapisy do udziału w bie-
gu. W całej imprezie mogą brać 
udział zarówno dzieci jak i doro-
śli. – Chcemy by bieg na trwałe 
wpisał się w kalendarz imprez 
sportowych w Pruszkowie. 
W tym roku połączyliśmy go 
z obchodami Dni Pruszkowa – 
mówi Witold Konieczny z Biura 
Promocji Miasta. – Dodatkowo 
bieg ma uczcić jubileusz 25 lat, 
które minęły od obalenia w Pol-
sce ustroju komunistycznego 
– dodaje. A jakie atrakcje bę-
dą czekać na mieszkańców 
podczas Dni Pruszkowa? 
Wystąpią m.in. Tercet Eg-
zotyczny, Ania Wyszkoni,
Vavamu�  n, Piersi.  (AS)

ANNA 
SOŁTYSIAK

BRWINÓW
Stare budynki przy 
ul. Grodziskiej 18 
w Brwinowie w końcu 
zostaną rozebrane. 
W przyszłości w ich 
miejscu ma powstać 
centrum kultury.

N a działce przy ul. Gro-
dziskiej 18 znajdują 
się cztery zniszczone 

budynki, które niegdyś pełni-
ły funkcje hali produkcyjnych 
i magazynowych. Jeden z nich 
spłonął i pozostały po nim tyl-
ko betonowe fundamenty oraz 
fragmenty ścian.  Niegdyś 
w tych budynkach funkcjono-
wała firma Drzewo Technika, 
która w latach 90. ubiegłego 
wieku produkowała tu meble. 
Przedsiębiorstwo popadło jed-
nak w tarapaty finansowe i nie 
płaciło m.in. podatku od nieru-
chomości. – W zamian za za-
ległe należności przejęliśmy 
działkę i zobowiązaliśmy się 
do rozebrania tych budynków 
– mówi Arkadiusz Kosiński, 
burmistrz Brwinowa. – Po-
czątkowo zakładaliśmy, że roz-
biórkę przeprowadzi Drzewo 
Technika, jednak fi rma znajduje 
się w stanie upadłości i nie stać 
jej na zlecenie robót. Dlatego 

Hale zwolnią miejsce na kulturę

to my rozbieramy zniszczone 
budynki – dodaje.

Brwinowski magistrat szuka 
firmy, która zajmie tymi praca-
mi. Po ich zakończeniu (mają 

W miejscu rozebranych pu-
stostanów ma stanąć centrum 
kultury. Ale to perspektywa 
kilku najbliższych lat. – Dla 
tego obszaru nie mamy jesz-
cze zatwierdzonego miejsco-
wego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Wystarczą 
nam jednak warunki zabudo-
wy. Po uporządkowaniu tere-
nu przy ulicy Grodziskiej 18 
uzyskamy atrakcyjną działkę 
w sercu Brwinowa, która ma 
być przeznaczona pod usłu-
gi. Chcemy, by na tym terenie 
powstało centrum kultury. 
Nie stanie się to jednak szyb-
ko. Przeprowadziliśmy analizę 
możliwości finansowych gminy 

do 2020 roku. Wynika z niej, 
że budowę centrum będzie-
my mogli rozpocząć w 2018 r. 
Jeśli uda nam się uzyskać ze-
wnętrzne dofinansowanie 
z inwestycją będziemy mogli 
ruszyć wcześniej. Przygotowu-
jemy już odpowiednie wnioski 
– twierdzi Arkadiusz Kosiński. 

Burmistrz zaznacza,  że 
w pierwszej kolejności w gmi-
nie muszą powstać niezbędne 
drogi, konieczne są również 
rozbudowa szkoły w Otrębu-
sach oraz budowa kompleksu 
składającego się z przedszkola 
i szkoły w Parzniewie. Dopiero 
później będzie można myśleć 
o centrum kultury. 

Zniszczone budynki produkcyjne przy ulicy Grodziskiej pójdą niedługo do rozbiórki

 Zniszczone budynki znikną z ulicy Grodziskiej
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Eksponaty będą miały 
bezpieczne schronienie
PRUSZKÓW
Miasto przymierza 
się do budowy 
nowego magazynu 
na terenie Muzeum 
Starożytnego Hutnictwa
Mazowieckiego.

Budynek muzeum wraz z obsza-
rem, na którym znajduje się obec-
ny magazyn, objęty jest opieką 
konserwatora zabytków. 

Nowy magazyn ma być miej-
scem, gdzie bezpiecznie i w dob-
rych warunkach można prze-
chowywać eksponaty, niebędące 
w danym czasie częścią wystawy. 
Już wcześniej informowaliśmy, 
że w ramach kompleksowej wy-
miany ekspozycji stałej w muzeum, 
placówka zyska nowy magazyn, 
a jego budowa powinna ruszyć wio-
sną, po rozstrzygnięciu przetargu.

Budynek magazynowy, z któ-
rego obecnie korzysta muzeum 
powstał w latach 70. ubiegłego 
wieku. Jego stan techniczny nie 
gwarantował bezpieczeństwa 
zbiorów muzealnych, zaś anali-
za porównawcza kosztów remon-
tu obecnego obiektu i budowy 

nowego wykazała, że korzystniejsze 
będzie to ostatnie rozwiązanie.

Magazyn zostanie wyposażo-
ny w instalacje wodno-kanali-
zacyjną i wentylacyjną, znajdzie 
się też pod „pieczą” systemów wy-
krywania i antywłamaniowego. Ze 
względu na bliskie sąsiedztwo bu-
dynku muzeum trzeba będzie za-
stosować specjalną konstrukcję 
dachu, by zapewnić bezpieczeń-
stwo pożarowe obu budynków.

Budowa przysporzy nieco 
problemów mieszkańcom Osie-
dla Parkowego oraz kierowcom 
korzystającym z parkingu przy 
ulicy Kopernika. Ze względu 
na zabytkowy charakter Parku 
Potulickich oraz otoczenia bu-
dynku muzeum, ruch pojazdów 
związanych z budową będzie pro-
wadzony właśnie ul. Kopernika.

Przypomnijmy: od kilku mie-
sięcy muzeum jest nieczynne 
ze względu na przygotowywaną 
nową ekspozycję stałą. Wykonu-
je ją fi rma PPH Mega wspólnie 
z pracownikami muzeum. 

Wszystkie działania (wysta-
wa i magazyn) powinny się za-
kończyć we wrześniu.  (AF)

Zakończenie prac 
przy rozbiórce hal 
planowane jest na 
koniec lipca 

Land rovery
odzyskane
REGION
Policjanci 
z pruszkowskiej 
komendy odzyskali 
land rovery skradzione 
w Niemczech.

Akcja była efektem policyj-
nej współpracy. Mundurowi 
z Gorzowa Wielkopolskiego 
odebrali informację od nie-
mieckich kolegów, że w Ber-
linie skradziono land rovery. 
Odczyty z GPS-u wskazy-
wały, że pojazdy przekroczy-
ły naszą granicę i zmierzają 
w kierunku Warszawy.

Policjanci ustalili, że au-
ta zatrzymały się na parkin-
gu koło Brwinowa. Udali się 
tam pruszkowscy dochodze-
niowcy. Po sprawdzeniu pojaz-
dów ciężarowych, wytypowali 
renault na litewskich nume-
rach rejestracyjnych. Trafnie. 
W naczepie ciężarówki były 
dwa skradzione land rovery 
o wartości ponad 400 tys. zł.

Zatrzymano kierowcę re-
nault, obywatela Litwy.  (AF)

potrwać do końca lipca) teren 
będzie uporządkowany. Jedyne 
co zostanie zachowane to dro-
ga z ażurowych płyt.

POSZUKIWANIE RODZINY
Poszukuję informacji  

o następujących osobach:
Alina Łucja  

Wołowska/Rygielska i rodzeństwo
Stanisław Jan Wołowski

Władysława Gizyńska/Wołowska
Informacje proszę kierować   

do Moniki   
e-mail: monikka99@gmail.com 
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Pruszkowski koncert zespołu 
Dżem, legendy polskiego blues-
-rocka zbliża się wielkimi krokami. 
Fani grupy będą mogli ją zobaczyć 
i posłuchać 13 kwietnia w hali Zni-
cza. – Zespół obchodzi w tym roku 
swój (35-lecie – przyp. red.) jubi-
leusz i chce ten czas świętować 

z fanami w całym kraju. Stąd m.in. 
pomysł, aby po raz pierwszy za-
grać koncert w Pruszkowie – mó-
wi Kazimierz Olszewski, z agencji 
EEA Poland organizatora wyda-
rzenia. Bilety na pruszkowski 
koncert można nabyć w salonach 
Empik i Media Markt na terenie 

całej Polski, na stronie Ticketpro.pl,
w hali Znicza, a także w sklepie 
Muzyk w al. Wojska Polskiego 
36A w Pruszkowie. – Bilety są 
w cenie 50 złotych. Dżem to uzna-
na marka, a bilet wstępu na kon-
cert takiej grupy nie kosztuje 
wiele – podkreśla Olszewski. (AF)

Już 13 kwietnia w hali Znicza
wystąpi legendarna grupa Dżem

PRUSZKÓW

REKLAMA

ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
Opieką nad bezdomnymi 
zwierzętami zajmie 
się Pruszkowskie 
Stowarzyszenie na Rzecz 
Zwierząt. Przynajmniej 
do chwili rozstrzygnięcia 
konkursu. Taką decyzję 
podjęli włodarze miasta. 
 

D ziś Pruszków umowę
na odławianie bezdo-
mnych zwierząt ma 

podpisaną z fi rmą Waldemara 
Grodeckiego z Milanówka. Ma 

Bezpańskim psom również należy się dom
ona jednak nieco nadszarpnię-
tą opinię, o czym świadczą m.in. 
wyniki kontroli NIK-u przepro-
wadzone w 2012 r. Pruszków 
przez wiele lat współpracował 
z Grodeckim, podobnie jak oko-
liczne samorządy (w ubiegłym 
roku Grodecki odławiał psy z te-
renu gminy Nadarzyn). Zastrze-
żenia co do umów zawieranych 
od wielu lat w Pruszkowie zgła-
szał w ostatnim czasie radny Se-
weryn Fabjaniak.

Okazuje się, że władze miasta 
także miały wiele zastrzeżeń do 
działalności fi rmy odławiającej 
zwierzęta, jednak Grodecki jako 
jedyny zgłaszał się do przetargów. 

Miasto więc, zgodnie z prawem 
zamówień publicznych, musiało 
z nim podpisywać umowy. Podob-
nie było i pod koniec ubiegłego ro-
ku, gdy Pruszków szukał hycla na 
2014. Umowa została podpisana, 
ale w najbliższych dniach miasto 
ją zerwie. Powód? – Powiatowy 
Inspektorat Weterynarii w No-
wym Dworze Mazowieckim wydał 
decyzję o zamknięciu schroniska 
w Józefowie. Pan Grodecki wła-
śnie z tym schroniskiem ma pod-
pisaną umowę. Dziś nie ma gdzie 
oddawać odłowionych psów, a co 
za tym idzie nie spełnia warunków 
naszego zadania. Dlatego rozwią-
zujemy z nim umowę – mówi 

Andrzej Królikowski, wiceprezy-
dent Pruszkowa. Informację o za-
mknięciu schroniska potwierdzili 
inspektorzy weterynarii. – Decyzja 
ta to efekt postępowania toczące-
go się w sprawie tego schroniska 
od 2011 roku – twierdzi Stani-
sław Chrzanowski z Powiato-
wego Inspektoratu Weterynarii 
w Nowym Dworze Mazowieckim . 

Co zatem będzie się działo 
z bezdomnymi zwierzakami 
w Pruszkowie? – W ramach 
grantu opiekę nad bezdomnymi 
psami i kotami zlecimy Prusz-
kowskiemu Stowarzyszeniu na 
Rzecz Zwierząt. Ogłosimy rów-
nież konkurs na powierzenie 

Przy ulicy Przejazdowej ma powstać punkt dla odławianych zwierząt. Będą tam czekały na adopcję
zadania publicznego. Dzięki te-
mu do udziału w tym postępo-
waniu będą mogły zgłosić się 
właśnie stowarzyszenia. Warto 
dodać, że te podmioty tworzą 
ludzie z pasją, niekoniecznie 
nastawieni na zysk – podkreś-
la Królikowski. 

To nie jedyna nowość. Miasto 
chciałoby stworzyć dom tymcza-
sowy dla odławianych zwierząt 
połączony z punktem adop-
cyjnym. – Mamy teren przy ul. 
Przejazdowej, który niebawem 
zostanie uporządkowany. Chce-
my stworzyć tam miejsce dla 
odłowionych psów. Zwierzęta 
czekałyby w nim na znalezienie 

Przy ulicy Przejazdowej ma powstać punkt dla odławianych zwierząt. Będą tam czekały na adopcję
nowego właściciela. Te psy, którym 
nie udałoby się znaleźć domu tra-
fi ałyby do schroniska – mówi Kró-
likowski. – Najważniejsze jest to, 
że takie miejsce możemy stworzyć 
wspólnie z pruszkowskim stowa-
rzyszeniem, a zwierzaki będą mia-
ły dogodne warunki – zaznacza.

– O utworzenie punktu adop-
cyjnego zabiegaliśmy od dawna, 
dlatego cieszymy się, że miasto 
w tej kwestii wyciągnęło do nas rę-
kę. Nawiązaliśmy również współ-
pracę z pruszkowskim hufcem 
w formie wolontariatu – mówi 
Andżelika Morawska z Prusz-
kowskiego Stowarzyszeniu na 
Rzecz Zwierząt. 

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 or-

ganizm 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)

Jakub Górnicki 
Magister fi zjoterapii 
– OSTEOPATA 
 

REKLAMA
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GRODZISK MAZOWIECKI
Latem tego roku przy miejskim ba-
senie Wodnik 2000 w Grodzisku 
Mazowieckim pojawi się prawdo-
podobnie 10 różnego rodzaju fon-
tann, mają tworzyć swoisty wodny 
plac zabaw. Korzystanie z nie-
go będzie bezpłatne. – Fontanny 
są w fazie projektowej. Myślę, że 

w ciągu dwóch tygodni powinni-
śmy mieć w ręku konkretną kon-
cepcję realizacji tego zadania. 
Będziemy też mogli przedstawić 
więcej szczegółów mieszkańcom, 
mając do dyspozycji wizualiza-
cje i inne materiały projektowe. 
Chcemy te fontanny zrobić przede 

Fontanny przy miejskim 
basenie ochłodzą w upały

wszystkich z myślą o dzieciach 
i młodzieży, chcących się latem 
ochłodzić. Dla ich własnego bez-
pieczeństwa będzie lepiej, aby nie 
robili tego w Stawach Goliana 
– mówi Mariusz Smysło, dyrektor 
Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Grodzisku Mazowieckim. (AF)

REKLAMA

Budżetowe 
konsultacje
GRODZISK MAZOWIECKI
W Grodzisku trwają 
konsultacje dotyczące 
budżetu obywatelskiego.

Jednak zanim taki budżet za-
cznie obowiązywać, grodziscy 
włodarze chcą poznać opi-
nie mieszkańców. Pierwsze 
spotkania odbyły się w mar-
cu i cieszyły sporym zain-
teresowaniem. Mieszkańcy 
poznali ideę budżetu obywa-
telskiego, a burmistrz Grze-
gorz Benedykciński wyjaśnił 
jak ustalono kwoty, którymi 
będą dysponowały osiedla 
i sołectwa. Przelicznik jest 
prosty: 20 zł za każdą za-
meldowaną osobę na osie-
dlu lub wsi.

Jak będą wybierane in-
westycje w ramach budżetu 
partycypacyjnego? Miesz-
kańcy zgłoszą propozycje, 
które później zostaną ogło-
szone w lokalnych mediach. 
Następnie każdy będzie 
mógł oddać głos na wybraną 
inwestycję. Ta, która zbierze 
najwięcej głosów zosta-
nie zrealizowana.  (AS)

Silne pragnienie siłowni 
PIASTÓW
Niewykluczone, że 
tego lata pojawią się 
w Piastowie siłownie 
plenerowe. Władze 
miasta opracowują 
szczegóły przedsięwzięcia.

Przede wszystkim jednak zastana-
wiają się: skąd wziąć fundusze na 
siłownie? Tym bardziej, iż w kasie 
Piastowa się nie przelewa… W naj-
bliższych dniach może więc dojść 
do pewnych przesunięć w budże-
cie miasta, tak aby wygospoda-
rować określoną pulę pieniędzy. 
– Wiele jednak będzie zależało od 
tego, czy radni zgodzą się na reali-
zację tej inwestycji – mówi Ma-
rek Kubicki, burmistrz Piastowa 
i dodaje, że miasto kończy właśnie 
opracowywanie pełnego zakresu 
prac jakie wiążą się z powstaniem 
siłowni plenerowych.

A w Piastowie miałyby powstać 
trzy. – Myślę, że na początek jest 
to wystarczająca liczba. Pamiętać 
należy, że z biegiem czasu można 
nie tylko tworzyć nowe siłownie, 
ale również systematycznie je roz-
budowywać – twierdzi burmistrz. 
Według planów włodarzy miasta 
w skład każdej siłowni weszłoby 

maksymalnie pięć urządzeń. – 
Oczywiście wszystko uzależnione 
jest od środków fi nansowych jaki-
mi będziemy dysponowali – doda-
je Kubicki. Z szacunków miejskich 
urzędników wynika, że tego typu 
inwestycja powinna zamknąć się 
w kwocie 100 tys. zł. 

Gdzie zlokalizowane były-
by siłownie? Pierwsza na pew-
no w okolicy kortów tenisowych 
przy ul. 11 Listopada. Druga pla-
nowana jest w parku przy ul. Stani-
sława Kostki, a trzecia na terenach 
przy ul. Sowińskiego. 

– Pomysł na stworzenie si-
łowni plenerowych nie wynika 

wyłącznie z tego, że obserwuje-
my boom tego typu przedsięwzięć, 
ale z faktycznych potrzeb miesz-
kańców. Widok osoby ćwiczącej 
w parku już nikogo nie dziwi. 
Mało tego. W Piastowie jest co-
raz więcej osób chcących aktyw-
nie spędzać wolny czas, co widać 
choćby przechadzając się ulicami 
– mówi burmistrz Kubicki. Liczy 
jednocześnie, że sprawa siłowni 
plenerowych pojawi się na jednej 
z najbliższych sesji rady miasta 
i jeśli wszystko pójdzie zgodnie 
z planem, to już w wakacje miesz-
kańcy Piastowa będą mogli ćwi-
czyć pod chmurką.  (MAP)

GRODZISK MAZOWIECKI
Grodzisk zabiera się 
za wiaty. Docelowo 
mają się pojawić 
na wszystkich 
przystankach 
autobusowych. 

– Przymierzamy się do suk-
cesywnego zwiększania licz-
by wiat przystankowych, tak 
aby na każdym przystanku na 
terenie gminy był taki obiekt. 
Dzięki temu mieszkańcy bę-
dą mogli wygodnie oczeki-
wać na autobus – mówi Piotr 
Galiński,  wiceburmistrz 
Grodziska Mazowieckiego. 
I dodaje: – Część wiat nie 
będzie nowa, tylko zosta-
nie zdemontowana i podda-
na renowacji.

Jeszcze w tym roku za-
instalowane zostaną nowe 

wiaty przystankowe wypo-
sażone w gablotę z podświe-
tleniem LED. Staną przy
ulicach: Królewskiej 67 (vis-
-a-vis ul. Książęcej), Królew-
skiej 59 (pomiędzy ul. Rze-
mieślniczą i Miłą), Królew-
skiej 50 (przy stacji paliw 
MOMO), Montwiłła 71 (przy 
cmentarzu), Okulickiego 8 
(przy szkole muzycznej), 
Sienkiewicza 25-29, Sienkie-
wicza 51 (przy PKO), Teligi 5, 
Placu Króla Zygmunta Sta-
rego, Zondka 5.

Jednak tego rodzaju obiek-
ty nie pojawią się na każdym 
przystankowym miejscu. 
– Wiaty z podświetlonymi ga-
blotami będą instalowane je-
dynie w głównych punktach 
węzłowych. Pozostałe takich 
gablot nie będą miały – pod-
kreśla Galiński.  (DP)

Na każdym przystanku
ma się pojawić wiata 

MARCIN 
PRAŻMOWSKI

REGION 
Wnioskujemy o SKM’kę do 
Grodziska Maz. – fanpage 
o tej nazwie powstał na 
portalu społecznościowym 
Facebook. W ciągu dwóch 
tygodni od startu strony 
polubiło ją ponad 1,6 tys. 
osób i z dnia na dzień 
liczba „lajków” rośnie.

I dea stworzenia strony po-
jawiła się niedawno i po-
kierowana była częstymi 

dojazdami do Warszawy oraz 
brakiem komfortu w Kolejach 
Mazowieckich. Częste opóźnie-
nia, słaby stan techniczny taboru 
czy notorycznie drożejące ceny 
biletów, nijak mają się do popra-
wy komfortu podróży – mówi 
Konrad, administrator strony, 
młody mieszkaniec Milanówka. 

Jego zdaniem Szybka Kolej 
Miejska stanowiłaby doskonałą 
alternatywę dla tysięcy osób do-
jeżdżających do Warszawy z Gro-
dziska, Milanówka i Brwinowa. 
Dlatego pojawienie się profi lu to 
dobry moment, aby rozpocząć pu-
bliczną dyskusję na temat wydłu-
żenia linii S1. – Chcę dotrzeć do 
jak największej liczby odbiorców 
– twierdzi Konrad i nie ukrywa, 
że… – Jak zajdzie potrzeba, przy 
wsparciu odpowiedniej grupy 

Internauci „wydłużają” linię S1

wyjdę na ulicę, aby zebrać pod-
pisy pod stosowną petycją. 

Póki co, twórca strony z sa-
tysfakcją obserwuje jej rosnącą 
popularność. Istniejący od 23 
marca fanpage polubiło już ponad 
1,6 tys. użytkowników Facebooka.

Warto jednak zaznaczyć, że 
wydłużenie linii Szybkiej Kolei 
Miejskiej do Grodziska łatwą 
sprawą nie jest. Przed laty był 
już taki pomysł, ale upadł. Dla-
czego? Nie wszystkie samorzą-
dy stać było na partycypowanie 
w kosztach utrzymania połącze-
nia. A według Zarządu Transpor-
tu Miejskiego w Warszawie jest 
to podstawowy warunek do uru-
chomienia połączenia. 

– Wyliczyliśmy, że rocznie li-
nia kosztowałaby nas ponad 1,5 

mln zł. To olbrzymie pieniądze, 
których nie byliśmy i nadal nie 
jesteśmy w stanie wyłożyć – 
mówi Arkadiusz Kosiński, bur-
mistrz Brwinowa. Przyznaje 
jednak, że temat wydłużenia linii 
S1 wart jest ponownego przedys-
kutowania. – Jeśli z naszej strony 
koszty utrzymania linii wahałby 
się w granicach 500-700 tys. zł, 
to wówczas możemy siadać do 
rozmów – dodaje Kosiński.

W podobnym tonie wyraża-
ją się w sąsiednim Milanówku. 
– Jesteśmy otwarci na rozmowy. 
Wszystko zależy jednak od spółki 
SKM, nadzorowanej przez ZTM. 
Uruchomienie połączenia wy-
magało zakupu taboru. Milanó-
wek chciał dołożyć się do tego 
przedsięwzięcia, ale spółka nie 

była nim jednak zainteresowana 
– informuje Patrycja Jankowska, 
rzecznik prasowy miasta. 

Optymistycznie, a zarazem… 
sceptycznie temat komentuje 
Grodzisk. – Na dziś pomysł jest 
mało realny – uważa burmistrz 
Grzegorz Benedykciński. Pod-
kreśla, że sprawa powinna zo-
stać poruszona po jesiennych 
wyborach samorządowych. 
– Dopiero wówczas będzie moż-
liwość konkretnego spojrzenia 
na sprawę i opracowania okreś-
lonych zasad współpracy. Wo-
la do rozmowy jest, ale przy 
obecnym braku koordynacji ze 
strony Warszawy nie podejrze-
wam, abyśmy wydali pieniądze 
na zakup dodatkowego taboru 
– mówi Benedykciński. 

Czy i kiedy pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej połączą Grodzisk Mazowiecki z Warszawą?
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PRUSZKÓW
Rankiem 3 kwietnia na stacji 
w Pruszkowie wykoleił się pociąg 
towarowy. Do zdarzenia doszło 
ok. godz. 9.00. Jeden tor był przez 
kilka godzin zablokowany. Z tego po-
wodu składy kursujące na linii War-
szawa – Skierniewice miały nawet 
50 minut opóźnienia. Utrudnienia 

były na tyle duże, że przewoźnicy 
zdecydowali się wprowadzić wza-
jemne honorowanie biletów ZTM 
w składach Kolei Mazowieckich 
i biletów KM w pociągach SKM. 
 – Wagon pociągu towarowego 
„wyskoczył” z torów. Nie było zagro-
żenia życia lub zdrowia ludzi. Jedyny 

Wagon pociągu towarowego 
„wyskoczył” z torów

dostępny tor dalekobieżny był zablo-
kowany i składy pośpieszne kierowa-
no na tory podmiejskie. Specjalna 
komisja ma zbadać przyczyny wyko-
lejenia pociągu – powiedział Maciej 
Dutkiewicz, rzecznik prasowy PKP 
Polskich Linii Kolejowych. Normalny 
ruch przywrócono o godz. 13.30. (DP)

Piątek, 4 Kwietnia 2014

MIEJSCE 
NA TWOJĄ REKLAMĘ

22 758 77 88

MILANÓWEK
Mimo wielu prób 
Milanówkowi nadal 
nie udało się zdobyć 
dotacji na rewitalizację 
Willi Waleria. Jednak 
urzędnicy nie 
składają broni.

Miasto jest właścicielem Wil-
li Waleria od 2007 roku, bu-
dynek został wtedy zakupiony 
za 2,5 mln zł od spadkobier-
ców znanego rzeźbiarza Jana 
Szczepkowskiego. Ponadstu-
letnia willa wymaga jednak re-
witalizacji, a miasta nie stać na 
całkowite jej sfi nansowanie, dla-
tego urzędnicy starają się uzy-
skać dotację. Nie jest to łatwe...

W 2008 roku urzędnicy zło-
żyli wniosek o dofi nansowanie 
na projekt „Zagospodarowanie 
zabytkowej Willi Waleria na 
Centrum Kultury w Milanów-
ku”, a w 2011 r. na ,,Milanówek, 
Willa Waleria (XX w.): adapta-
cja zabytku na centrum kultury 
i integracji społecznej”. Obydwa 
projekty nie uzyskały dotacji. Po-
stanowiono powalczyć kolejny 
raz – 30 września 2013 roku zło-
żono do Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego wnio-
sek aplikacyjny o dofi nansowanie 
w ramach Programu „Konser-
wacja i rewitalizacja dziedzictwa 
kulturowego”. Dokument zło-
żony przez milanowski urząd 
zawierał co prawda kilka drob-
nych uchybień i braków for-
malnych, ale po ich szybkim 
uzupełnieniu wniosek przeszedł 
pozytywnie pierwszy etap.

Niestety, kolejny etap nie 
był już pomyślny. – W dru-
giej połowie stycznia uzyskano 

informację, że w ocenie mery-
torycznej projekt otrzymał 35 
na 67 możliwych do zdobycia 
punktów, co stanowi 52,2 proc. 
całej punktacji. Wnioski, któ-
re nie uzyskały 65 proc. nie są 
brane pod uwagę przy ustalaniu 
listy rankingowej – mówi Patry-
cja Jankowska, rzecznik praso-
wy Urzędu Miasta Milanówka. 
– 30 stycznia 2014 roku złożyli-
śmy odwołanie od decyzji dotyczą-
cej oceny merytorycznej, nieste-
ty nie zostało ono uwzględnione.

Co dalej? – Istniała jednak 
możliwość złożenia odwołania 
do Departamentu Programów 
Pomocowych w Ministerstwie 
Infrastruktury i Rozwoju. Posta-
nowiliśmy z tego skorzystać i 13 
marca złożyliśmy dokumenty. 

Nie składają broni i walczą 
o dotację na Willę Waleria
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Miasto jest 
właścicielem Willi 
Waleria od 2007 roku. 
Budynek wymaga 
rewitalizacji 

Odwołanie dotyczyło ,,zakwe-
stionowania poprawności czyn-
ności w ramach oceny’’, czyli 
sposobu w jaki przeprowadzo-
no ocenę. W przypadku odrzu-
cenia i tego odwołania, zmuszeni 
będziemy podjąć konkretnie de-
cyzje odnośnie dalszych losów 
willi. Ewentualnie planujemy 
zgłaszać Willę Walerię do ko-
lejnych programów unijnych, 
w nowej perspektywie finan-
sowej 2014–2020 – podkreśla 
Patrycja Jankowska.  (DP)

MARCIN 
PRAŻMOWSKI

MILANÓWEK
Mieszkańcy wychodzą 
na ulicę. A dokładnie 
na jedną z działek 
przy ul. Warszawskiej, 
gdzie 12 kwietnia 
odbędzie się pikieta.
– Milanówek jest 
parodią idei 
samorządu – uważają 
organizatorzy akcji. 

Chcą wymóc na władzach 
miasta ujawnienie reje-
stru umów zawieranych 

przez magistrat oraz obniżenie 
stawek za wywóz śmieci.

Ewa Galińska, Katarzyna 
Słowik i Aleksandra Krystek 
to trzy niezależne radne, które 
od kilkunastu miesięcy starają 
się sprawdzać: na co konkretnie 
i ile pieniędzy wydaje milanow-
ski magistrat. W głównej mie-
rze chodzi o miejskie inwestycje. 
– W radzie doszło do zamiany 
ról. Radni zamiast kontrolować 
burmistrza, sami są kontrolowani 
przez niego. To kuriozalna sytu-
acja – twierdzi Ewa Galińska. Za-
równo ona, jak i pozostałe dwie 
radne uważają, że miasto powin-
no prowadzić ogólnodostępny 

Jawność informacji i śmieci

rejestr umów zawieranych z fi r-
mami. – W Milanówku robi się 
go… ręcznie. A wszelkie umo-
wy powinny być zamieszczane 
w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej, tak aby każdy mieszka-
niec miał do nich łatwy dostęp 
– mówi Galińska.

– Jesteśmy wstrząśnięci nie-
malże wszystkimi dokumenta-
mi, które udaje nam się zdobyć, 
a w których mowa jest o pienią-
dzach – mówi z kolei Katarzy-
na Słowik. Nie ukrywa, że jako 

przewodnicząca komisji rewi-
zyjnej sama wielokrotnie miała 
problemy z uzyskaniem doku-
mentów. – Otrzymujemy sze-
reg skarg. Muszę mieć wgląd 
do dokumentów, aby móc zwe-
ryfi kować zarzuty mieszkańców 
ze stanem faktycznym. Niestety 
jest zadziwiający opór w wyda-
waniu pism. A kiedy już prosi-
my o ich udostępnienie, to czyni 
się nam różne, niejednokrotnie 
niepoważne trudności – dodaje 
radna Słowik.

– Chcemy po prostu zmienić 
złe obyczaje panujące w mie-
ście na lepsze i bardziej cy-
wilizowane – mówią radne. 
Dlatego popierają pikietę, któ-
rą chce 12 kwietnia zorgani-
zować Stowarzyszenie Oby-
watelskie Posesjonatów „Mi-
lanówek 1901”. Pomysł ten po-
piera też Leszek Kołodziejski 
z Unii Lokatorów z Milanówka.

Pikieta odbędzie się na jed-
nej z posesji przy ul. Warszaw-
skiej. Udział może wziąć każdy 
mieszkaniec Milanówka. Zresz-
tą ulotki informujące o pikiecie 
oraz postulatach organizatorów 
akcji rozdawane są w weeken-
dy w newralgicznych punktach 
miasta. Namiastką walki o jaw-
nośc informacji było pojawienie 
w centrum miasta na począt-
ku marca „drzewa jawności”. 
Przez 12 dni na drzewie wisiały 
banery, potem ktoś je zerwał... 

Pikieta w szczególności ma 
być okazją do wyrażenia nie-
zadowolenia w kwestii stawek 
za wywóz śmieci. Mieszkań-
cy Milanówka płacą obecnie 
najwięcej w regionie, bo 15 zł 
od osoby. W sąsiednim Gro-
dzisku Mazowieckim opłata 
wynosi 9,80 zł, w Brwinowie 
9,40 zł, a w niedalekim Żyrar-
dowie tylko 8 zł. 

12 kwietnia na posesji przy ulicy Warszawskiej odbędzie się pikieta mieszkańców

 Banery na „drzewie jawności” wisiały 12 dni
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12 kwietnia na posesji przy ulicy Warszawskiej odbędzie się pikieta mieszkańców

Kładka niczyja
MILANÓWEK
Milanówek chciałby 
przejąć kładkę nad 
torami PKP, w ciągu 
ul. Przejazd. Problem 
w tym, że nie wie od kogo...

– W ostatnim czasie w Mi-
lanówku odbyła się odpra-
wa techniczna z inwestorem 
modernizacji linii kolejowej 
Warszawa – Łódź, czyli PKP 
Polskimi Liniami Kolejowy-
mi. Wystąpiliśmy do prezesa 
Jakuba Karnowskiego z postu-
latem uporządkowania stanu 
kładki nad torami na prze-
dłużeniu ul. Przejazd. Wno-
simy o to, aby PKP wykonały 
remont, a my proponujemy 
przejęcie po naprawie w za-
rządzanie tego obiektu. Nie-
stety nikt się do niego nie 
przyznaje – powiedział na 
sesji rady miasta burmistrz 
Milanówka, Jerzy Wysocki.

Co na to kolejarze? – Nie 
jest to przeprawa kolejowa. 
To obiekt, który nie prowadzi 
na żadną stację, czy przysta-
nek. Wygląda więc na to, że 
kładka musiała kiedyś zostać 
zbudowana najprawdopo-
dobniej przez gminę – mówi 
Maciej Dutkiewicz, rzecz-
nik prasowy PKP Polskich 
Linii Kolejowych.  (DP)

Wybieg przycichł, to może plac zabaw?
PRUSZKÓW
Wybiegu dla psów
póki co w Pruszkowie 
nie będzie. Padła 
więc propozycja 
– na terenie pod wybieg 
stworzyć plac zabaw 
dla dzieci.

Władze Pruszkowa chciały po-
móc właścicielom psów i stwo-
rzyć dla czworonogów wybieg. 
Przez blisko miesiąc prowadzo-
no konsultacje dotyczące same-
go pomysłu oraz proponowanej 
lokalizacji. Urzędnicy otrzyma-
li jednak zaledwie 18 informacji 
(od mieszkańców i Stowarzysze-
nia na Rzecz Zwierząt). To ma-
ło, więc temat zawisł w próżni.

A skoro tak, to z propozycją 
wyszli mieszkańcy Żbikowa. – 
Może warto na terenie plano-
wanym pod wybieg wybudować 
plac zabaw. Na Żbikowie nie ma 
praktycznie miejsca dla dzieci. 
Oczywiście jest duży plac zabaw 
w Parku Mazowsze, ale znajduje 
się on dość daleko – twierdzi Ma-
ria, mieszkanka Żbikowa. – Nie 
musi to być jakiś okazały plac. 
Wystarczy kilka zabawek, pia-
skownica, ławki, kosze na śmieci, 
alejki. Te 300 tys. zł, które urząd 
chciał przeznaczyć na wybieg po-
winny wystarczyć – dodaje.

Na razie nie ma jednak co li-
czyć na to, że na niezagospoda-
rowanym terenie przy wiadukcie, 
pomiędzy ulicami Poznańską, Ba-
talionów Chłopskich i Kurca coś 
powstanie. – Nie zastanawialiśmy 
się nad tym, by stworzyć w tam-
tym miejscu plac zabaw. Trzeba 
pamiętać, że prezydent miasta 
zrezygnował z budowy wybiegu 
w tym roku. Może w przyszłym 
zgłosi się do nas więcej właści-
cieli psów. Jeśli chodzi o two-
rzenie miejsc wypoczynku na 
terenie Żbikowa to nie budowa 
jest ich problemem, ale brak te-
renu. Miasto nie dysponuje w tej 
dzielnicy terenami, które mogłyby 

być przeznaczone właśnie na pla-
ce zabaw – mówi Elżbieta Ja-
kubczak-Garczyńska, naczelnik 
Wydziału Ochrony Środowiska 
Urzędu Miejskiego w Pruszkowie.

Elżbieta Jakubczak-Garczyń-
ska podkreśla, że w tym roku nie-
wielki plac zabaw powstanie przy 
ul. Studziennej. – Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego 
„Zieleń Miejska” wystąpiło do 
nas z prośbą o stworzenie pla-
cu zabaw obok swoich bloków. 
Teren nie jest zbyt wielki, więc 
nie będzie to jakaś spektakularna 
inwestycja, ale postaramy się, że-
by dzieci miały choćby niewielki 
placyk do zabawy – mówi.  (AS)
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 Miasto nie dysponuje na Żbikowie terenami, które 
mogłyby być przeznaczone na place zabaw

 Willa Waleria ma już ponad sto lat
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Zamów:  22 758 77 88  reklama@wprmedia.pl  Pruszków, ul. Niecała 10/2

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

Dam pracę

 ► 502 036 239 zatrudnię fryzjerkę 

 ► Do biura sprzedaży
w Pruszkowie zatrudnimy osobę 
z doświadczeniem w sprzedaży.
CV kierować pod adres: 
sekretariat@janpul.pl. 

 ► Do sprzątania domu panią 
wiek do 45 lat Pruszków Gąsin 
787 114 146 

 ► FRYZJERKĘ/RA OD ZARAZ 
607052845 

 ► Pani do sprzątania domu 
1 dzień w tygodniu – sobota 
w Komorowie, 606 742 496 

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

 ► Zatrudnię doświadczoną 
krawcową z doświadczeniem, 
umiejętnością krojenia oraz 
znajomością konstrukcji. 
Rzetelność i dokładność. 
Podkowa Leśna tel. 601662027 

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

 ► Uczciwa bez nałogów zaopiekuje 
się dzieckiem, 506 123 129 

 ► 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

 ► 2,6h budowlano-rolna 
117-220 m2, Bolimów, 
603 87 87 83 

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

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

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

 ► Dom 179 mkw na działce 1100 
mkw, przestronny, podpiwniczony, 
Grodzisk Mazowiecki. 
733-26-26-26 

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

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

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

 ► Sprzedam 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

Użytkowy lokal 55 m2, 
ul. Ołówkowa, os. Grafi towe. 
Możliwy wynajem
604 276 299

 ► 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

 ► WYNAJMĘ teren o powierzchni 
1300 m. Utwardzony ,oświetlony. 
Przy ul DZIAŁKOWEJ. 1800 zł, 
TEL 600 214 802 

Nieruchomości – do wynajęcia

 ► Kwatery pracownicze, Pruszków, 
609-218-062 

 ► 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 

Automoto – kupię

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

Kupię

 ► Aktualnie antyki wszelkie za 
gotówkę kupię 601 336 063 

 ► Antyki kupię, starocie wszelkiego 
rodzaju, 501 702 604 

 ► Kupię medale odznaki 
odznaczenia, 501 591 903 

Usługi

 ► Absolutnie : ocieplenia budynków, 
elewacje, obróbki blacharskie, 
solidnie. tel. 691-761-326 

 ► Anteny nowocześnie 
solidnie montaż serwis 
603 375 875 

 ► Brukarstwo, 696 437 501 

 ► Cyklinowanie, 602 262 144 

 ► Czyszczenie skórzanej tapicerki 
samochodowej, 505 076 331 

 ► Domofony, videodomofony,
603 375 875 

 ► Dźwigi usługi 501-299-778 

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

 ► Hydraulik, 535 872 455 

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

 ► Kompleksowe usługi 
hydrauliczne, 601 818 310 

 ► 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 

 ► PRANIE DYWANÓW TAPICERKI 
22 7982000 

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

Marina Fashion 

Poprawki Krawieckie

10 zł* 
* za skrócenie spodni lub spódnicy  

 
3 minuty  
za  
Jankami

Hala A box 89a  CODZIENNIE: 9-17

Tel.  22 246-30-85

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

Studnie, 694 869 194 

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

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

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

 ► Videofi lmowanie 600-229-599 

 ► Wróżka, 693 765 283 

 ► WYMIANA OPON, 795 569 659 

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

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

Zdrowie

Dieta Cambridge 
licencjonowany konsultant, 
Odchudzanie, Dietetyk. 
Tel 604-29-29-93 

Różne

 ► Zamienię działkę z pozwoleniem 
na budowę w Nadarzynie na 
mieszkanie, 696 023 878 
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OGŁOSZENIE 
Wójta Gminy Michałowice

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2012r., poz. 647 ze zmianami), art. 39 ust. 1 pkt. 2, w związku 
z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z 3 października 2008r. o udostępnieniu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r., poz. 1235 ze zmianami) 
zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Opacz-Kolonia” 
obejmującego tereny położone w obrębach geodezyjnych wieś Opacz-Kolonia i Michałowice-
Osiedle, sporządzonego na podstawie uchwały nr XI/112/2011 Rady Gminy Michałowice  
z dnia 23 listopada 2011r. 
Projekt planu zostanie wyłożony do publicznego wglądu wyłącznie w zakresie uwag 
złożonych do projektu planu podczas pierwszego wyłożenia i uwzględnionych przez Wójta 
Gminy Michałowice. Ponownie wykładany do publicznego wglądu projekt planu obejmuje, 
wyróżnione kolorem, zmiany w tekście i na rysunku planu w przedmiocie:
1. granicy pasa technologicznego napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV na odcinku 

od ulicy Jesionowej do granicy terenu 5U/MN (ponad terenami 8U, 6MN/U, 7MN/U, 
8MN/U, 10MN/U, 7U i KD-S);

2. linii rozgraniczającej ulicy Badylarskiej wzdłuż wspólnej granicy z m.st. Warszawa;
3. zmiany przeznaczenia działek ewidencyjnych o numerach 1266/1, 1266/2 i 1266/3  

w Michałowicach-Osiedlu na teren U/MN;
4. usytuowania kapliczki przy ulicy Jesionowej na dz. nr ew. 1267/5 (Michałowice-Osiedle);
5. wyznaczenia drogi wewnętrznej na działce nr ew. 1238 (Michałowice-Osiedle);
6. zmiany przeznaczenia działki nr ew. 693 (Opacz-Kolonia) na teren MN/U (poza terenem 

stawu oznaczonego symbolem 2WS);
7. zmiany przeznaczenia działek nr ew. 114/2 i 115/2 (Opacz-Kolonia) na teren U/MN;
8. zmiany przeznaczenia działki nr ew. 552/2 (Opacz-Kolonia) na teren U/MN;
9. uwzględnienia położenia nieprzekraczalnej linii zabudowy wzdłuż torów kolejki WKD  

w odległości 20,0m od osi główki szyny skrajnego toru;
10. zmiany przeznaczenia terenu położonego w Michałowicach-Osiedlu pomiędzy ulicami 

Jesionową, Bukową, drogą wewnętrzną 33KDW, Jaworową i Polną na teren UU;
11. zmiany przeznaczenia działek nr ew. 716/20, 716/22 i 716/24 (Opacz-Kolonia) na teren 

U/MN;
12. zmiany przeznaczenia części działki nr ew. 1265/2 (Michałowice-Osiedle) na teren U/MN;
13. ustalenia placu do zawracania na zakończeniu ulicy Cedrowej (7KDW);
14. zmiany klas ulicy Żwirki i Wigury oraz planowanych dróg 23KD-D i 24KD-D;
15. zmiany przebiegu planowanej drogi 17KDW.
W związku z wprowadzeniem powyższych zmian na rysunku planu dokonano stosownych 
korekt redakcyjnych.
Wyłożenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do niego sporządzoną 
odbędzie się w dniach od 14 kwietnia 2014r. do 16 maja 2014r. (z wyjątkiem sobót, niedziel 
i świąt) w Urzędzie Gminy Michałowice w Regułach przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 1  
(w pokoju nr 209 na II piętrze) w godzinach 1000 – 1500.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego zostanie 
przeprowadzona w dniu 12 maja 2014r. w sali konferencyjnej (pok. nr 216 na II piętrze)  
– początek o godz. 1500. Projekt planu oraz prognoza udostępnione zostaną również na stronie 
internetowej Gminy Michałowice www.michalowice.pl.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 powołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, 
może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu należy składać do Wójta Gminy Michałowice 
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy - w nieprzekraczalnym terminie do dnia  
30 maja 2014r.

Uwagi i wnioski w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do 
przepisu art. 39 ust. 1 pkt. 3, 4 i 5 oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania na środowisko – należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3  
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w nieprzekraczalnym terminie 
do 30 maja 2014r. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy. 
Zgodnie z art. 41 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko uwagi lub 
wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. 
Uwagi do planu oraz wnioski i uwagi w ramach strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko można składać w formie pisemnej w Biurze Podawczym Urzędu Gminy (na 
parterze), pocztą na adres 05-816 Michałowice – Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 
1 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej 
sekretariat@michalowice.pl. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków 
złożonych do projektu planu jest Wójt Gminy Michałowice. 

Wójt Gminy Michałowice
mgr inż. Krzysztof Grabka (-)

Zarząd Województwa Mazowieckiego  
 

informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD 
 „Zielone Sąsiedztwo”  wniosków w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych 

Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na 
operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania:

• Odnowa i rozwój wsi (limit dostępnych środków: 229 501,00 zł);
I. Termin składania wniosków na ww. działanie: od dnia 18 kwietnia 2014 r. do dnia 
2 maja  2014 r. do godziny 15:00.
II. Miejsce składania wniosków: Wnioski wraz z załącznikami należy składać 
bezpośrednio w Biurze LGD – Zielone Sąsiedztwo ul. Świerkowa 1, 05-807 
Podkowa Leśna, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. Złożenie 
wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia i numer 
wniosku, jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.  
O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura stowarzyszenia Lokalna 
Grupa Działania – Zielone Sąsiedztwo. 
Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą 
uwzględniane. We wniosku, w opisie celów operacji należy określić, do realizacji 
jakich celów ogólnych i szczegółowych wymienionych w Lokalnej Strategii Rozwoju 
przyczyni się operacja wymieniona we wniosku.
III. Formularze wniosków o przyznanie pomocy w ramach ww. działania 
wraz z instrukcją wypełniania znajdują się na stronie internetowej LGD  
www.zielonesasiedztwo.org.pl oraz na stronie internetowej  Samorządu Woje- 
wództwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl.
IV. Lokalne kryteria przyjęte do ww. działania znajdują się   na stronie   
www.zielonesasiedztwo.org.pl oraz w Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru 
działania Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo”.
V. Minimalne wymagania, jakie musi spełnić operacja, aby została wybrana do 
finansowania przez LGD.
-  zgodność z przynajmniej 1 celem zapisanym w LSR;
-  uzyskanie min. 25 punktów na 50 możliwych do zdobycia – działanie „Odnowa  
i rozwój wsi”.
VI. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów dostępny we  
wniosku o przyznanie pomocy.
Do wniosku wymagane jest dołączenie „Oświadczenia beneficjenta” dotyczącego 
przetwarzania i udostępniania danych oraz informacji dotyczących operacji. Wzór 
dokumentu dostępny jest na stronie www.zielonesasiedztwo.org.pl.
Pracownicy biura zapewniają bezpłatną pomoc przy wypełnieniu wniosku. Szcze- 
gółowe informacje dostępne są w biurze LGD Zielone Sąsiedztwo ul. Świerkowa 
1, 05-807 Podkowa Leśna, tel. 22-724-58-90. Za prawidłowe sporządzenie 
wniosku odpowiada wnioskodawca.

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

Informacja opracowana przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów 
Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego  

w Warszawie.
Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach  

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

na lata 2007 – 2013 -
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

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 2013r.
Cena wywoławcza wynosi: 299 000,00 zł (słownie: dwieście 
dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych i 00/100). Zbycie nieruchomości 
zwolnione jest z podatku VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 8 maja 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.

Największy  
i najlepiej zaopatrzony

SKLEP OGRODNICZY  
W PRUSZKOWIE

ul. Pogodna 7 (boczna Lipowej)
Profesjonalne doradztwo

www.hurtownia-ogrodnicza.pl

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
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www.kuchnianawymiar.eu
      tel. 511-330-430

 „AMABLE” Meble na wymiar

OBWIESZCZENIE WOJEWODY 
MAZOWIECKIEGO

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w za– 
kresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1194 t.j.) zawiadamia 
się, że w dniu 13 marca 2014 r. została wydana decyzja nr 101/2014 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na 
rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km 19+581 do 
km 19+867,18 w ramach zadania pn.: „rozbudowa drogi wojewódzkiej  
nr 719 relacji Warszawa – Pruszków – Żyrardów – Kamion, na odcinku: 
od ulicy Partyzantów do ulicy Bohaterów Warszawy na terenie miasta 
Pruszków, powiatu pruszkowskiego, województwa mazowieckiego”. 

Inwestorem przedsięwzięcia jest Mazowiecki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Warszawie z siedzibą przy ul. Mazowieckiej 14, 
00–048 Warszawa.

Nr ewidencyjne działek usytuowania obiektu – drogi (tłustym 
drukiem – numery działek przeznaczone pod przejęcie dla 
inwestycji, w nawiasach – numery działek po podziale): działki  
nr ew. m. Pruszków: obręb 26: 15/4 (15/7, 15/8), 796 (796/1, 796/2), 
12/2 (12/3, 12/4), 13 (13/1, 13/2), 11/2 (11/5, 11/6), 11/1 (11/3, 
11/4), 50/9, 50/6, 50/5, 902/1, 902/2, 901, obręb 21: 394 (394/1, 
394/2), 17/4, 17/2, 17/5, 17/3. 

Nr działek przeznaczone pod przebudowę urządzeń infrastruktury 
technicznej, niewchodzące w skład projektowanego pasa drogo– 
wego: działki nr ew. m. Pruszków: obręb 26: 12/2, 796, 15/4, 15/1,  
obręb 21: 394.

Od niniejszych decyzji stronie przysługuje prawo do wniesienia 
odwołania w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia, do Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, za pośrednictwem 
Wojewody Mazowieckiego. Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeks 
postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane 
po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Decyzja do wglądu znajduje się w Wydziale Infrastruktury  
i Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie 
(pl. Bankowy 3/5, 00–950 Warszawa, pokój nr 607, w godzinach 
12–16 – pon. 8–12 – śr. i piąt.).

znak sprawy: WIŚ.II.7820.2.20.2013.SMS 
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