
DODATEK 
PRZEDSZKOLAK  8-11

Dodatkowy 
węzeł na S8
rozsupłany?  4

Amfi teatr ze sceną 
i kaskadą  5

ZASIĘG: POWIATY PRUSZKOWSKI, GRODZISKI25 KWIETNIA 2014 (NR 259)  Nakład kontrolowany: 35 000 egz. WWW.WPR24.PL

Reklama

WiĘceJ  2

Bo
lo

 S
ko

c
zy

la
SMARCIN 

PRAŻMOWSKI

PIASTÓW
Rosnąca liczba 
mieszkańców 
oczekujących na 
przydziały nijak ma 
się do wzrostu 
zasobów Zarządu 
Budynków Komunalnych. 
Nic więc dziwnego, 
że miasto planuje 
budowę bloków 
komunalnych. 

C hcemy to zrobić na za-
sadzie partnerstwa pu-
bliczno-prywatnego 

– zdradza kulisy Marek Kubicki, 
burmistrz Piastowa.

Działki przy ul. Piłsudskie-
go (na zdjęciu obok) mają już 
swoje konkretnie przeznaczenie. 
Według planów powstaną tam 
mieszkania komunalne. Ale jak 
to zrobić, skoro w kasie miasta 
się nie przelewa? Piastów chce 
zaangażować do tego celu deve-
loperów. I ma propozycję: prze-
kazuje tereny inwestorowi, który 

Tu na razie jest ściernisko
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DOBRY POSEŁ SPRAWDZONY

Spotkajmy się. ZAPRASZAM

GRODZISK MAZ.
wtorek 6 maja  godz. 17.00
CENTRUM KULTURY
ul. Spółdzielcza 9

RASZYN
środa 7 maja  godz. 17.00
RESTAURACJA PIEPRZ I WANILIA
ul. Sportowa 1C

PRUSZKÓW
czwartek 8 maja  godz. 17.00
SPÓŁDZIELCZY DOM KULTURY
ul. Hubala 5

BRWINÓW
piątek  9 maja  godz. 19.00
RESTAURACJA JASMINUM
Otrębusy, ul. Pszczelińska 123

SPOTKANIA ORGANIZACYJNE SYMPATYKÓW  POLSKI RAZEM JAROSŁAWA GOWINA WSZĘDZIE O GODZ. 18.00

KO W A L
Paweł

europoseł

dr politologii, europoseł od 2009 roku, eurorealista, znawca i komentator problematyki 
ukraińskiej, były Wiceminister Spraw Zagranicznych, współzałożyciel fundacji Energia 
dla Europy. Przewodniczący Rady Krajowej partii Polska Razem Jarosława Gowina, 
żonaty, ojciec czwórki dzieci.

W trzecim rankingu na najlepszych, najbardziej pracowitych polskich europosłów
dziennika Rzeczpospolita Paweł Kowal osiągnął wysoką 6 pozycję.
Źródło: Rzeczpospolita z dnia 22.04.2014 roku
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DOMY JEDNORODZINNE W JAKTOROWIE           WIĘCEJ NA STR. 5

w zamian oddaje część wybudo-
wanych mieszkań. – Oczywiście 
ich liczba musi być adekwatna 
do wartości przekazanych grun-
tów – podkreśla Kubicki i do-
daje, że miasto prowadzi już 
rozmowy z dwoma zaintereso-
wanymi fi rmami.

A liczba osób oczekujących 
na przydziały mieszkań komu-
nalnych i socjalnych rośnie. Naj-
świeższe dane mówią o blisko 
stu rodzinach.

Miasto przymierza się do budowy bloków komunalnych na działkach przy ul. Piłsudskiego
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tel. 733 26 26 26  |  www.willagloria.plMilanówek, ul. Warszawska 14

DUŻE MIESZKANIA 
W PROMOCYJNEJ CENIE 
od 3799 zł/m2

Agata Jaczyńska 
 Adwokat

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

Adwokat przyjmuje pn. - czw.  
w godzinach od 11.00 do 15.00
inne terminy po wcześniejszym  

uzgodnieniu telefonicznym

agata.jaczynska@ 
giertych-kancelarie-prawne.pl

Tel.: 500-222-979
www.giertych-kancelarie-prawne.pl

Reklama

Kąpielisko pod okiem ratownika 
PRUSZKÓW
W trakcie wakacji 
amatorzy wody zyskają 
bezpieczne miejsce 
do pływania. W Parku 
Mazowsze powstanie 
strzeżone kąpielisko.

Pruszkowskie Glinanki Hosera 
w upalne dni są oblegane przez 
mieszkańców. Wielu przycho-
dzi odpocząć, ale byli i tacy, 
którzy mimo zakazu zażywali 
w tym miejscu kapieli. Postulo-
wano więc, by w okresie letnim 
na gliniankach stacjonował ra-
townik WOPR-u. Zwłaszcza, że 
w niewielkim jeziorku utonęło 
już kilkanaście osób...

Początkowo władze miasta 
sceptycznie podchodziły do po-
stulatu mieszkanców. Kilka lat 
temu Andrzej Królikowski, wi-
ceprezydent Pruszkowa podkre-
ślał, że najlepszym rozwiązaniem 
byłoby umieszczenie na głównym 
stawie basenu z plażą, wykonane-
go z pływających modułów. Obiekt 
taki można dowolnie rozbudowy-
wać (dopinając do utworzonej 

Kiedy ostatni raz w Piastowie od-
dano do użytku nowe mieszkania 
komunalne? – Dawno. Od „dzie-
więćdziesiątego” roku nie posta-
wiono ani jednej cegły przy tego 
typu inwestycjach – mówi Jan 
Moszczyński, dyrektor Zarzą-
du Budynków Komunalnych. 
Nie ukrywa, że potrzeby miesz-
kaniowe są spore. Nawet w sytu-
acji, kiedy  kierowana przez niego 
jednostka zarządza 44 budynka-
mi i łącznie w swoich zasobach ma 
620 lokali. – I gdybyśmy nawet 
chcieli wybudować mieszkania, 
to nie możemy, bo zabraniają nam 
tego przepisy. Lokale pozyskuje-
my wyłącznie w sposób naturalny 
– twierdzi dyrektor Moszczyński.

W podobnie mało optymistycz-
nym tonie wyraża się też Lucyna 
Korpusik, inspektor w referacie 
Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kalnictwa, która zwraca uwagę na 
sporą liczbę osób oczekujących na 

Dokończenie ze str. 1 przydziały. – Tendencja, nieste-
ty, jest wzrostowa. Obecnie zło-
żonych wniosków mamy blisko 
sto – mówi. Podkreśla jeszcze je-
den istotny aspekt w całej sprawie. 
Eksmisje. – Niestety sądy przed 
orzeczeniem nakazu eksmisji 
nie przeprowadzają wywiadów. 
Wyroki zapadają, a my musimy 
w pierwszej kolejności takim oso- 

Zakłada on przede wszystkim ra-
cjonalne wykorzystanie stanu ja-
kim dysponuje ZBK oraz mówi 
o potrzebie pozyskiwania nowych 
zasobów z budową bloków komu-
nalnych włącznie. – Całego pro-
blemu nie da się rozwiązać, ale 

jest szansa udzielenia pomocy 
wielu osobom potrzebującym – 
mówi burmistrz Marek Kubicki. 

Z racji tego, że miasta nie stać 
na budowę bloków komunalnych, 
zaczęto szukać innych rozwią-
zań. Pojawiła się idea zawiązania 

porozumienia pomiędzy samo-
rządem a zewnętrznym inwe-
storem. Popularne w ostatnich 
czasach partnerstwa publiczno-
-prywatne mają to do siebie, że 
nie wymagają od tych pierwszych 
wykładania gotówki. – I tak po-
winno być w naszym przypadku. 
Wkładem mają być tereny – wy-
jaśnia burmistrz. 

Po oszacowaniu wartości grun-
tów, inwestor przekazuje na rzecz 
miasta adekwatną do sumy pienię-
dzy liczbę mieszkań. – Dzięki te-
mu moglibyśmy otrzymać nawet 
50 lokali – twierdzi burmistrz Ma-
rek Kubicki. Miasto prowadzi już 
wstępne rozmowy z dwoma deve-
loperami, którzy zainteresowani 
są budową bloków przy ul. Piłsud-
skiego. – Jeśli inwestycja doszłaby 
do skutku, to w pierwszej kolej-
ności przydziały otrzymywałyby 
osoby, które sumiennie wywiązują 
się z opłat. A jest ich zdecydowa-
na większość – uspokaja przed ja-
kimikolwiek obawami Kubicki. 
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 ZBK zarządza 44 budynkami i łącznie w swoich 
zasobach ma 620 lokali

bom zapewnić mieszkania – przy-
znaje Lucyna Korpusik dodając, 
że z tego tytułu na przydział ocze-
kuje czterdzieści osób. 

Chcąc zmienić sytuację, mia-
sto w ubiegłym roku przyjęło 
wieloletni program gospodaro-
wania zasobami mieszkaniowymi. 

Miasto w ubiegłym roku 
przyjęło wieloletni program 
gospodarowania zasobami 
mieszkaniowymi

konstrukcji kolejne moduły), a po 
sezonie bez problemu zdemonto-
wać. Jednak realizacja tego pomy-
słu okazała się zbyt kosztowna.

Zdecydowano się więc się-
gnąć po prostsze i tańsze roz-
wiązanie. W Parku Mazowsze 
powstanie strzeżone kąpielisko. 
– Tuż przy stawie wysypiemy pia-
sek by stworzyć sztuczną plażę. 
W wodzie zostaną umieszczone 
boje, a o bezpieczeństwo pływa-
ków będą dbali ratownicy z base-
nu Kapry – mówi Andrzej Kurzela, 
wiceprezydent Pruszkowa. – Wie-
my, że woda w stawach jest czysta, 
ponieważ przeprowadziliśmy ba-
dania – dodaje. Dodatkowo na te-
renie parku powstanie zaplecze 

kąpielowe z sanitariatami i pawi-
lon medyczny, w którym w razie 
konieczności będzie można uzy-
skać pomoc. Kąpielisko ma dzia-
łać od lipca do września.  (AS)
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PRUSZKÓW
Żwirowiska – park  
na Osiedlu Prusa jeszcze 
nie tak dawno bardziej 
odstraszał niż zachęcał 
do spacerów. Dziś teren 
wygląda obiecująco. 

Wyregulowano jeziorka, wy-
cięto część krzaków, wybudo-
wano alejki i ścieżki rowerowe.

W parku działa też fontan-
na. – Uruchomiliśmy ją testo-
wo. Sprawdzamy jak działają 
wszystkie urządzenia oraz czy 
strumień wody nie jest za sil-
ny lub za słaby – mówi Elż-
bieta Jakubczak-Garczyńska, 
naczelnik Wydziału Ochrony 
Środowiska Urzędu Miejskie-
go w Pruszkowie. – Jeśli cho-
dzi o sam park to tam prace 
praktycznie już się zakończy-
ły – dodaje. Co powstaje jesz-
cze na Żwirowiskach? – Trwają 
prace związane z budową placu 
im. Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego. W pobliżu tego terenu 
budujemy też wyczekiwany 
skatepark – twierdzi Elżbieta 
Jakubczak-Garczyńska.  (AS)

Żwirowiska 
pięknieją

PRUSZKÓW
25 kwietnia 2014 roku w godz. 
11.00-14.00, 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)

Tu na razie jest ściernisko
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Miasto przymierza się do budowy bloków komunalnych na działkach przy ul. Piłsudskiego
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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

Piątek, 25 Kwietnia 2014

Warszawski salon przy ul. Arkuszowej 11  jest obecnie najnowocześniej- 

szym punktem sprzedaży i serwisem samochodowym Honda w kraju. Przestronny obiekt został za-

projektowany według standardów Honda z myślą o komforcie klientów i zapewnieniu im obsługi na 

światowym poziomie. Nowoczesny design, meble wykonane na specjalne zamówienie i stanowiska 

negocjacyjne wkomponowane w ekspozycję samochodów tworzą  przyjazne i funkcjonalne otocze-

nie z bezpłatnym dostępem do WiFi. Największy w stolicy serwis Honda wyposażony w nowoczesne 

urządzenia jak laserowy pomiar geometrii oraz w optymalną liczbę stanowisk naprawczych i podno-

śników podłogowych umożliwia sprawne realizowanie zleceń na bieżąco. Klienci zaś mogą obser-

wować naprawę swoich aut przez przeszkloną ścianę wygodnej poczekalni. Ponadto salon oferuje 

sprzedaż części oryginalnych lub, na życzenie – ich zamienników, atrakcyjny system rabatowy i auta 

zastępcze.

Aries Motor Sp. z o.o. 
Autoryzowany dealer HONDA

ul. Arkuszowa 11, 
01-934 Warszawa,
Tel. 22 839-69-50 

e-mail: sprzedaz@ariesmotor.pl 
www.honda-ariesmotor.pl

w Polsce oferującego sprzedaż oraz 
profesjonalne gwarancyjne i pogwa-
rancyjne serwisowanie samochodów 
Honda.

Ken Masuda, 
Prezes Zarządu Aries Motor

zaprasza  
do najnowszego salonu  
samochodowego Honda
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Mieszkańcy miasta mogą już zgła-
szać kandydatów do wyróżnienia 
„Milanowski Liść Dębu”. – Jest to 
prestiżowe wyróżnienie przyzna-
wane przez burmistrza osobom, 
instytucjom czy organizacjom za 
szczególne zasługi dla miasta – 
mówi Monika Samoraj z referatu 

komunikacji społecznej milanow-
skiego urzędu. Jak twierdzi, sta-
tuetkę może otrzymać każdy, kto 
zostanie zgłoszony. Pod warunkiem, 
że zyska uznanie w oczach kapituły 
konkursowej. – A tworzą ją laureaci 
poprzednich edycji „Milanowskie-
go Liścia Dębu” – dodaje Samoraj. 

Propozycje mieszkańcy mogą skła-
dać w sekretariacie urzędu miasta. 
Ważne, aby zawierały uzasadnie-
nie. Termin zgłaszania kandydatów 
upływa 15 września, a kilka dni póź-
niej w Milanowskim Centrum Kultu-
ry odbędzie się gala, podczas której 
wręczone będą statuetki. (MAP)

Zgłoś swoich kandydatów 
do „Milanowskiego Liścia Dębu”

MILANÓWEK

Reklama

II Bieg STO-nogi 
przed nami
MILANÓWEK
Wolnych miejsc 
już nie ma, ale zawsze 
można dopingować. 
Mowa o II Biegu 
STO-nogi.

Lista startowa zapełniła się 
w ekspresowym tempie. Zgło-
siło się 380 zawodników. To 
dużo zważywszy na fakt, że 
Bieg STO-nogi odbywa się 
w Milanówku dopiero po 
raz drugi. Start całej imprezy 
zaplanowano 27 kwietnia na 
godz.8.00, wtedy też otwar-
te zostanie biuro zawodów. 
O godz. 10.00 rozpocznie 
się bieg. Dwie godziny póź-
niej odbędzie się dekoracja 
zawodników, a 13.00 losowa-
nie  nagród niespodzianek. 
– Będą aż trzy rodzaje medali: 
za zajęcie miejsc 1-50 medal 
złoty; miejsca 51-150 srebrny, 
powyżej 151 brązowy. Do ki-
bicowania polecamy miejsca 
w okolicach startu/mety oraz 
przy stacji PKP – mówią or-
ganizatorzy imprezy.

Kontakt do organizatorów:  
milanowek@sto-nogi.pl.  (AS)

Dodatkowy węzeł na S8 rozsupłany?
ANNA 
SOŁTYSIAK

RASZYN
Władze Raszyna walczą 
o dodatkowy węzeł na 
trasie S8. Jak zapewniają, 
GDDKiA przychylnie 
patrzy na ten pomysł. 
Czy to oznacza, że węzeł 
powstanie?

T rasa S8 ma stanowić tzw. 
obwodnicę Raszyna. To 
właśnie na ekspresów-

kę zostanie przeniesiony ciężki 
ruch z zatłoczonej al. Krakow-
skiej. Nowa trasa ma być również 
udogodnieniem dla mieszkańców 
i kierowców z okolicznych miej-
scowości. Wjazd na ekspresówkę 
będzie możliwy na węzłach Sa-
lomea i Opacz (gotowe już dziś) 
oraz Sokołowska, Janki Małe 
i Paszków. 

Władze Raszyna uznały jed-
nak, że na 11,5-kilometrowym 
odcinku od Opaczy do Paszkowa 
obejmującym budowę łącznika 

al. Mszczonowskiej z al. Kra-
kowską trzy węzły wjazdowe to 
za mało. Dlatego też podjęły roz-
mowy z inwestorem, czyli Gene-
ralną Dyrekcją Dróg Krajowych 
i Autostrad, by na trasie powstał 
jeszcze jeden węzeł drogowy. 

– Udało nam się wynegocjo-
wać budowę węzła trochę na 
opak. Jeszcze rok temu GDD-
KiA mówiła nam „nie”. Teraz 

Lesznowola – mówi Mirosław 
Chmielewski, wicewójt Raszyna. 

Co ciekawe, Raszyn na bu-
dowę węzła nie wyłoży nawet 
złotówki, ale mocno skorzysta. 
– Porozumienie dotyczące bu-
dowy węzła podpisał inwestor, 
czyli Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad, z mar-
szałkiem województwa, który 
natomiast zarządza drogami wo-
jewódzkimi (a taką będzie 721bis 
– przyp. red.) – wyjaśnia Miro-
sław Chmielewski. – Projekt 
węzła na mocy innego porozu-
mienia ma natomiast przygoto-
wać gmina Lesznowola – dodaje.

Gdzie zatem powstanie nowy 
węzeł? – Na łączniku pomiędzy al. 
Krakowską a ul. Mszczonowską, 
w rejonie ul. Sadowej. Węzeł sko-
munikuje nam wiele miejscowości, 
m.in. Sękocin Stary, Sękocin No-
wy oraz Słomin. Skorzystają nie 
tylko nasi mieszkańcy, ale i przed-
siębiorcy – zaznacza wicewójt.  

Okazuje się, że mało prawdo-
podobne jest zablokowanie tej 
inwestycji. – Chyba nie ma już 

takiej osoby, która chciałaby to 
oprotestować. Teraz wojewoda 
musi jeszcze wydać zezwolenie 
na realizacje inwestycji drogowej 
i roboty mogą ruszać – podkreśla 
Mirosław Chmielewski.
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Nowy węzeł drogowy ma powstać na łączniku pomiędzy al. Krakowską a ul. Mszczonowską, w rejonie ul. Sadowej

Warto zaznaczyć, że budowa 
węzła będzie kosztowała blisko 
19 milionów złotych. Koszty te 
na swoje barki weźmie inwestor, 
czyli Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad. 

zmieniła zdanie. Węzeł docelo-
wo będzie umożliwiał wjazd na 
trasę kierowcom jadącym drogą 
721bis. Czyli arterii, która będzie 
kluczową dla sąsiedniej gminy 

 Trwa budowa trasy S8

tyle ma kosztować 
dodatkowy 
węzeł na S8

19mln zł
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Gratka dla miłośników litera-
tury pięknej. Miejska Biblioteka 
Publiczna oraz Stowarzysze-
nie „Możesz” organizują w Pia-
stowie społeczną akcję wymiany 
książek – „Półki do spółki”. Im-
preza odbędzie się 29-30 kwiet-
nia w Bibliotece Głównej przy 

ul. Warszawskiej 24. – Aby wziąć 
udział w wydarzeniu nie trze-
ba się zapisywać. Wystarczy 
przynieść niepotrzebne książ-
ki – mówi Agnieszka Gorzkowska 
z biblioteki w Piastowie. Doda-
je, że niepotrzebne nie oznacza 
zniszczone. – Czekamy wyłącznie 

na literaturę piękną. Prosimy 
o nieprzynoszenie literatury 
specjalistycznej, podręczników 
szkolnych, kodeksów czy nieak-
tualnych atlasów. Bierzemy ze 
sobą to, co inni mieliby ochotę 
jeszcze przeczytać – dodają 
organizatorzy akcji. (MP)

Już przeczytałeś książkę? 
To daj również przeczytać innym

PIASTÓW
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Kolizje, wypadki, kierowcy „na bani”
REGION
W miniony świąteczny 
weekend policjanci 
w naszym regionie 
zatrzymali kilkunastu 
pijanych kierowców. 
Były też dwa wypadki 
i blisko 20 kolizji.

Podczas świąt sporo pracy mie-
li funkcjonariusze z powiatu 
pruszkowskiego. Doszło tam do 
17 kolizji, ale nie było wypadku. 

– Zdarzenia z udziałem autobu-
su w Ruściu (doszło do niego 21 
kwietnia – przyp. red.) nie trak-
tujemy jako wypadku. Trzy oso-
by doznały niegroźnych urazów 
i dlatego uznajemy to za kolizję 
– powiedziała mł. asp. Iwona 
Ostrowska z Komendy Powia-
towej Policji w Pruszkowie.

Zatrzymano dziewięciu kieru-
jących pod wpływem alkoholu. 
Wśród nich siedmiu jechało auta-
mi, było też dwóch rowerzystów. 

Jeden z cyklistów odpowie rów-
nież za paserstwo, ponieważ 
jechał skradzionym wcześniej 
rowerem. Najwięcej, bo aż dwa 
promile alkoholu w wydycha-
nym powietrzu miał mieszkaniec 
Warszawy. Mężczyzna wjechał 
autem do rowu.

Z kolei na terenie powia-
tu grodziskiego były dwa wy-
padki. – Zderzenie motocykla 
z osobówką w Milanówku i dru-
gi w Natolinie, gdzie kierujący 

hondą uderzył w słup. Obraże-
nia odniosły łącznie trzy osoby, 
dwie jadące motocyklem i kie-
rowca hondy. Na naszych dro-
gach były jeszcze dwie kolizje, 
zatrzymaliśmy pięciu nietrzeź-
wych kierujących. Wśród nich 
było dwóch motorowerzystów 
i trzech jadących autami – po-
informowała asp. Katarzyna 
Zych, rzecznik prasowy Komen-
dy Powiatowej Policji w Gro-
dzisku Mazowieckim.   (DP)

MARCIN 
PRAŻMOWSKI

MILANÓWEK
Jeszcze w tym roku 
mają rozpocząć się 
prace związane 
z zagospodarowaniem 
terenów miejscowego 
amfi teatru. Obiekt 
zyska nie tylko nowy 
blask, ma się stać 
również wizytówką 
Milanówka.

P opularnie nazywane przez 
mieszkańców „Kacze do-
ły” jeszcze kilka lat te-

mu tętniły życiem. Większość 
imprez kulturalno-rozrywko-
wych odbywała się właśnie na 
terenie u zbiegu ulic Fiderkie-
wicza i Krótkiej. Obecnie am-
fiteatr odwiedza przeważnie 
młodzież, dla której położony na 
uboczu obiekt stanowi idealne 
miejsce do „schadzek”.

Ma się to jednak zmienić. 
Miasto zapowiada, że jeszcze 
w tym roku rozpocznie prace 
rewitalizacyjne terenu. – Pro-
jekt jest obszerny i ze względu 
na jego skalę został podzielony 

Amfi teatr ze sceną i kaskadą
na kilka etapów – mówi Patrycja 
Jankowska, rzecznik milanow-
skiego magistratu. Pierwszym 
z nich będzie budowa nowego 
placu zabaw dla dzieci. Nowego, 
bo na terenie „Kaczych dołów” 
funkcjonuje już jeden plac, ale 
ze względu na spore zapotrze-
bowanie na tego typu obiekty, 
miasto zdecydowało się wybu-
dować kolejny.  

punkty z małą gastronomią 
oraz pierwsza w Milanówku 
siłownia plenerowa. 

A co z samym amfi teatrem? 
– Scena i podest znajdą się nad 
istniejącym zbiornikiem wod-
nym. Zakładamy również za-
projektowanie kaskady wodnej 
– informuje rzecznik magistratu. 
Nie będzie natomiast zadasze-
nia. – Nie zostało uwzględnio-
ne w projekcie – dodaje Patrycja 
Jankowska.Według szacunków 

władz miasta projekt pochłonie 
1,8 mln zł. – W budżecie zabez-
pieczyliśmy 650 tys. zł i będzie-
my wykonywać prace mieszczące 
się w tych środkach – podkreśla 
rzecznik milanowskiego magi-
stratu. Skąd w takim razie mia-
sto chce wziąć brakującą pulę 
pieniędzy? – Będziemy wystę-
pować o dofi nansowanie z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej – odpowiada Jankowska. 

Tereny „Kaczych dołów” będą tętniły życiem. Miasto przygotowuje się do ich rewitalizacji
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 Amfi teatr zyska nowy blask

Reklama

Scena i podest znajdą 
się nad istniejącym 
zbiornikiem wodnym 

Docelowo projekt rewitali-
zacji terenów zakłada poja-
wienie się nowych trawników 
i elementów małej architektu-
ry, m.in. altanek, ławek i koszy. 
Ponadto powstaną wewnętrzne
alejki. – Chodzi o stworze-
nie spójnego i przejrzystego 
układu roślinnego – twierdzi 
rzecznik Jankowska i doda-
je, że zainstalowane zostanie 
również oświetlenie. Według 
planów mają powstać także
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Weekendowe nocki bez WKD
REGION
Nie ma szans, 
aby w najbliższej 
przyszłości pojawiły 
się weekendowe nocne 
kursy pociągów WKD.

Z pytaniem o możliwość urucho-
mienia tego typu kursów zwrócili 
się do Warszawskiej Kolei Do-
jazdowej administratorzy profi -
lu „Więcej WKD-ek, gdyż rano 
NIE da się wsiąść”. Działający na 

Facebooku fanpage stał się swo-
istym medium pomiędzy pasa-
żerami a kolejarzami. Internauci 
wymieniają się nie tylko opiniami 
na temat funkcjonowania przewo-
zów, ale zgłaszają też propozycje 
zmian. Jedną z nich miałoby być 
właśnie uruchomienie nocnych 
kursów, składy mogłyby kursować 
wyłącznie w weekendy, tak aby 
umożliwić szczególnie młodzie-
ży szybki i pewny powrót z War-
szawy do domu. – Nawet za cenę 
lekko droższych biletów – pod-
kreślają administratorzy profi lu.

Okazuje się, że WKD nie widzi 
szans na powodzenie tego pomy-
słu. – Realizację takiego rozwią-
zania uniemożliwiają względy 
organizacyjno-techniczne, po-
wodujące konieczność zacho-
wania przerwy technologicznej 
w ruchu pasażerskim na linii 
kolejowej, jak również względy 
bezpieczeństwa – przyznają ko-
lejarze w piśmie skierowanym 
do administratorów strony. 

– W większości przypadków 
podczas prowadzonych konser-
wacji niezbędne jest wyłączenie 
napięcia w sieci trakcyjnej na 
odcinkach o znacznej długości. 
Chcąc uruchomić jeden lub dwa 
kursy dodatkowych pociągów na 
linii WKD w czasie nocy weeken-
dowych, bylibyśmy zmuszeni do 
całkowitej rezygnacji z wykonywa-
nia wspomnianych konserwacji, 
co oznaczałoby ich przeniesie-
nie na noce w ciągu tygodnia ro-
boczego. To z kolei wymagałoby 
wykonania większego zakresu
prac, w krótszym czasie, a w związ-
ku z tym z wykorzystaniem do-
datkowych zasobów kadrowych 
– twierdzą kolejarze.  (MAP)

GRODZISK MAZOWIECKI
Na grodziskim Osiedlu 
Szczęsna mają zostać 
wyremontowane ulice 
– Łowicka, Sieradzka, 
Suwalska i Augustowska.

Wymienione drogi mają na-
wierzchnię gruntową z nie-
urządzonymi poboczami.

Na razie Grodzisk ogłosił 
przetarg na wykonanie do-
kumentacji projektowej tych 
ulic, ale władze miasta planują 
w 2014 r. wykonać ich remont. 
– Założenie jest takie, aby 
te drogi były gotowe jesz-
cze w tym roku. Podobnie 
jak okoliczne ulice, również 
te będą miały nawierzchnię 
z kostki brukowej – podkre-
śla Piotr Galiński, wicebur-
mistrz Grodziska.

Przyszły wykonawca pro-
jektu będzie miał ułatwio-
ne zadanie, ponieważ projekt 
przebudowy tych ulic był go-
towy już w 2005 r., ale inwes-
tycji nie udało się zrealizo-
wać. Projektant będzie więc 
mógł skorzystać z istnieją-
cej dokumentacji.  (DP)

Ulice do remontu

ANNA 
SOŁTYSIAK

REGION
Mieszkańcy 
okolicznych gmin 
skarżą się na... 
mieszkańców. 
Powód? Wiele osób 
wystawia worki 
ze śmieciami do 
odbioru na długo 
przed wyznaczonym 
terminem, a zalegające 
odpady szpecą okolicę.

WMilanówku problem 
dotyczy głównie wor-
ków z odpadami zie-

lonymi, a tych jest coraz więcej, 
bo wiosna to okres wiosen-
nych porządków w ogrodach 
i na działkach. Odbiór zgra-
bionych liści i skoszonej tra-
wy zaplanowano na ostatnią 
sobotę kwietnia. I nie byłoby 
w tym nic dziwnego, gdyby nie 

Worki wystawione przed terminem
fakt, że milanowianie porząd-
ki w ogrodach zaczęli robić już 
w marcu. I worki ze śmiecia-
mi zaczęli wystawiać... 

– Harmonogram zbiórek 
został już ustalony. Akcja od-
bioru liści będzie prowadzona 
26 kwietnia. Trudno jest jed-
noznacznie określić czy termin 

rzecznik prasowy Urzędu Mia-
sta Milanówka.

Okazuje się, że podobny pro-
blem występuje w Pruszkowie. 
– Jeśli chodzi o worki z odpa-
dami segregowanymi to miesz-
kańcy zabudowy jednorodzin-
nej pilnują terminów. Worki są 
wystawiane z reguły na dzień 
przed wyznaczoną data odbio-
ru – twierdzi Elżbieta Jakub-
czak- Garczyńska, naczelnik 
Wydziału Ochrony Środowiska 
w Pruszkowie. – Mieszkańcy wy-
stawiają worki również z odpa-
dami zielonymi. I tu faktycznie 
raczej kierują się tym, kiedy ro-
bili porządki, a nie kiedy został 
zaplanowany odbiór. Nikt jednak 
nie zgłaszał się do nas ze skar-
gami, chociaż faktycznie worki 
stojące przy ulicy zbyt ładnie nie 
wyglądają – podkreśla naczelnik.

Problem nie omija również 
Piastowa, gdzie nawet na urzę-
dowej stronie umieszczono ko-
munikat o tym, kiedy należy 

Porządki w ogródkach mieszkańcy zaczęli robić już w marcu, ale na odbiór odpadów muszą poczekać

 Worki z odpadami zielonymi czekają na odbiór
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wystawić worki. – Nie jest to żad-
ne ponaglenie, a jedynie przypo-
mnienie. Operator informował 
mieszkańców o terminach od-
bioru odpadów – mówi Wiesław 
Krendzelak, kierownik Referatu 

Gospodarki Komunalnej i Ochro-
ny Środowiska Urzędu Miejskie-
go w Piastowie. – Wystawione 
worki nie wyglądają zbyt este-
tycznie, jednak skala problemu 
nie jest duża – dodaje. 

Porządki w ogródkach mieszkańcy zaczęli robić już w marcu, ale na odbiór odpadów muszą poczekać

jest zbyt długi, czy zbyt krót-
ki. Jeśli to rozwiązanie się nie 
sprawdzi będziemy myśleć 
nad zmianami – informowała 
w marcu Patrycja Jankowska, 

Problem 
jest głównie 
z workami 
zawierającymi 
odpady zielone

REGION
Rajd po południowej obwodnicy War-
szawy urządził sobie 23-letni Dariusz 
K. Jechał mercedesem z prędko-
ścią prawie 240 km/h. W pościg 
za nim wyruszyli funkcjonariusze 
stołecznej drogówki w oznakowa-
nym radiowozie z widerejestrato-
rem prędkości. – Pościg trwał ok. 

4–5 minut. Ze względu na duże za-
grożenie w ruchu drogowym jakie 
stwarzał uciekający kierowca, we-
zwaliśmy do pomocy jeszcze jed-
ną załogę, ale ostatecznie policjanci 
w radiowozie z wideorejestratorem 
przy węźle Opacz wyprzedzili mer-
cedesa z prawej strony i zajechali 

„Rajdowiec” na S2. Jechał 
z prędkością prawie 240 km/h

mu drogę. Kierowca nie stawiał 
oporu – mówił asp. Robert Opas z biu-
ra prasowego Komendy Stołecznej 
Policji. Pirat drogowy popełnił tak 
wiele wykroczeń, że policjanci zdecy-
dowali zatrzymać jego prawo jazdy 
i skierować wniosek do sądu o ukara-
nie grzywną w wysokości 5 tys. zł. (AF)

	 											ORGAN	PROWADZĄCY	–	POWIAT	PRUSZKOWSKI

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych
w Pruszkowie prowadzi rekrutację do klasy pierwszej na rok szkolny 2014/2015

Liceum Ogólnokształcące Sportowe (3 lata)
język	angielski,	do	wyboru:	język	rosyjski	lub	język	niemiecki
rozszerzony	program	języka	angielskiego	i	biologii	lub	biologii	i	chemii
przedmioty	uzupełniające:	warsztaty	dziennikarskie,	język	angielski	 
w	sporcie,	edukacja	zdrowotna	z	elementami	higieny	i	ekologii	człowieka
dyscypliny sportowe:
•  koszykówka	dziewcząt	i	chłopców
•  piłka	nożna	chłopców
•  piłka	siatkowa	dziewcząt	i	chłopców
•  lekkoatletyka
W	ramach	programu	szkolenia	sportowego	szkoła	organizuje	 
zajęcia	na	basenie	i	wyjazdy	sportowe.
Kandydaci do szkoły powinni posiadać:
•  bardzo	dobry	stan	zdrowia	potwierdzony	zaświadczeniem	lekarza	medycyny	sportowej,
•  pisemną	zgodę	rodziców
Pierwszym	etapem	w	procesie	rekrutacji	jest	przystąpienie	do	testu	sprawnościowego:
21 maja (środa)	godz.	16.00	piłka	nożna,	lekkoatletyka
22 maja (czwartek)	godz.	16.00	siatkówka,	koszykówka

Gimnazjum Sportowe (3 lata)
język	angielski,	do	wyboru:	język	rosyjski	 
lub	język	niemiecki
dyscypliny	sportowe:
•  koszykówka	chłopców
•  koszykówka	dziewcząt
•  piłka	nożna	chłopców
•  piłka	siatkowa	dziewcząt	i	chłopców
•  lekkoatletyka
W	ramach	programu	szkolenia	sportowego	szkoła	organizuje	zajęcia	 
na	basenie	i	wyjazdy	sportowe.
Kandydaci do szkoły powinni posiadać:
•  bardzo	dobry	stan	zdrowia	potwierdzony	zaświadczeniem	lekarza	medycyny	sportowej,
•  pisemną	zgodę	rodziców
Pierwszym	etapem	w	procesie	rekrutacji	jest	przystąpienie	do	testu	sprawnościowego:
21 maja (środa)	godz.	16.00	piłka	nożna,	lekkoatletyka
22 maja (czwartek)	godz.	16.00	koszykówka,	siatkówka
Absolwentom	Gimnazjum	Sportowego	szkoła	zapewnia	kontynuację	nauki	w	Liceum	Ogólnokształcącym	Sportowym.

Dni otwarte dla wszystkich typów szkół:        03.04.2014; 15.05.2014; 05.06.2014 o godz.17.30

PIKNIK: 17.05.2014 (sobota) w godz. 10-13
Informacje	o	zasadach	rekrutacji	można	uzyskać codziennie	w	sekretariacie	szkoły	lub	na	stronie	szkoły.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i  Sportowych
w	Pruszkowie,	ul.	Gomulińskiego	2

tel.	022	758	89	62,	63;	fax:	022	758	89	64

www.zstiopruszkow.pl
wszelkie	pytania	dotyczące	rekrutacji	prosimy	kierować	na	adres:	zstio_sekretariat1@wp.pl

											

- klasa medialna
• język	angielski,	do	wyboru:	język	niemiecki	 
lub	język	rosyjski

• rozszerzony	program	historii,	wos-u
• przedmioty	uzupełniające:	warsztaty	dziennikarskie,	
komunikacja	społeczna

Liceum Ogólnokształcące (3 lata)
- klasa geograficzno-matematyczna
• język	angielski,	do	wyboru:	język	niemiecki	 
lub	język	rosyjski

• rozszerzony	program	matematyki,	geografii
• przedmioty	uzupełniające:	edukacja	prawna,	geografia	
gospodarcza
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W ramach Pruszkowskiego Klubu Fil-
mowego 10 maja zobaczymy „Układ 
zamknięty” w reżyserii Ryszarda Bu-
gajskiego”. W „Układzie...” central-
ną postacią jest czarny charakter, 
prokurator Andrzej Kostrzewa, gra-
ny przez znakomitego Janusza Ga-
josa. Wciela w życie intrygę mającą 

na celu przejęcie prężnej fi rmy Na-
var należącej do trzech młodych biz-
nesmenów. Pokaz fi lmu odbędzie 
się o godz. 18.00 w Miejskim Ośrodku 
Kultury w Pruszkowie, ul. Miry Zimiń-
skiej-Sygietyńskiej 5. Wstęp na se-
ans jest bezpłatny. Na czas projekcji 
Akademia Elfi k zapewnia bezpłatną 

opiekę nad dziećmi do lat czterech. 
Pruszkowski Klub Filmowy jest or-
ganizowany przez Społeczne Stowa-
rzyszenie Forum Pruszków, Miejski 
Ośrodek Kultury w Pruszkowie oraz 
Urząd Miejski w Pruszkowie. Patro-
nami medialnymi projektu są Gazeta 
WPR i portal WPR24.pl. (AF)

Pokaz fi lmu „Układ zamknięty”
Ryszarda Bugajskiego

PRUSZKÓW

Piątek, 25 Kwietnia 2014
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DOMINIK 
PIETRASZEK

MILANÓWEK
Po zamknięciu 
przejazdu kolejowego 
na ul. Bałtyckiej 
w Grodzisku na ulicach 
Milanówka natężenie 
ruchu wzrosło. 
Nie jest jednak 
ono takie jak po 
zamknięciu wiaduktu.
 

W połowie kwietnia 
ubiegłego roku na 
niecałe dziewięć 

miesięcy zamknięto wiadukt 
nad torami PKP w Grodzisku 
Mazowieckim. Brak tej kluczo-
wej przeprawy spowodował nie 
tylko wzmożenie natężenia ru-
chu na przejeździe kolejowym 
na ul. Bałtyckiej i okolicznych 
drogach, ale także większą 
ilość aut jeżdżących ulicami 
Milanówka. Kierowcy, któ-
rzy nie chcieli czekać niekie-
dy i kilkadziesiąt minut aż na 
Bałtyckiej otworzą szlabany, 

Ruch samochodów większy niż zwykle

po prostu udawali się na wia-
dukt w Milanówku. 

Zmusiło to władze miasta-
-ogrodu oraz starostwa po-
wiatowego do wprowadzenia 
tymczasowej organizacji ru-
chu, która miała usprawnić 
jazdę –  m.in. na skrzyżowaniu 
ulic Smoleńskiego i Kościelnej 
ustawiono wyspę separacyjną 
z nakazem jazdy w prawo przy 
wjeździe z wiaduktu w ul. Ko-
ścielną (brak możliwości skrętu 
w lewo w ul. Kościelną/Słowac-
kiego), a także postawiono na-
kaz jazdy w prawo dla jadących 
od ul. Słowackiego/Kościelnej 
na wiadukt (brak możliwości 

jazdy na wprost) oraz zakaz 
skrętu w lewo z ul. Kościelnej 
w ul. Królowej Jadwigi. W ulicy 
Ludnej zainstalowano też kilka 
progów zwalniających.

Mimo iż wiadukt w Grodzisku 
jest już przejezdny, tymczaso-
wa organizacja nadal w Mila-
nówku obowiązuje. Dlaczego? 
Znów „winny” jest Grodzisk, 
a konkretnie zamknięcie prze-
jazdu kolejowego na ul. Bałtyc-
kiej. PKP Polskie Linie Kolejowe 
budują tunel pod torami. Choć 
większość kierowców korzy-
sta z grodziskiego wiaduktu, to 
jednak część z nich decyduje się 
na przejazd przez Chrzanów, 

Tymczasowa organizacja ruchu w Milanówku nadal obowiązuje 
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nówku, aż do wiaduktu. – Od-
notowaliśmy większy ruch na uli-
cach miasta, ale nie jest on tak 
duży jak w czasie zamknięcia wia-
duktu na Okulickiego w Grodzi-
sku. Na razie nie mamy zamiaru 
zmieniać obowiązującej organi-
zacji ruchu. Pewne utrudnienia 
mogą pojawić się w połowie ma-
ja w związku z remontem mila-
nowskiego wiaduktu. Jezdnia 
na przeprawie zostanie zwężo-
na w związku z wymianą chod-
ników i nawierzchni bitumicznej 
– mówi Patrycja Jankowska, 
rzecznik prasowy milanow-
skiego magistratu.

Obecna organizacja ruchu 
będzie obowiązywać najpraw-
dopodobniej do czasu otwarcia 
tunelu w Grodzisku Mazowiec-
kim. Przeprawa na ul. Bałtyckiej 
zostanie przeznaczona dla sa-
mochodów osobowych oraz ni-
skich aut dostawczych. Pozwoli 
to ograniczyć ruch ciężarówek 
w tym rejonie Grodziska. Tu-
nel ma być gotowy w drugiej 
połowie 2015 roku. 

Znów kajakiem po parku
PRUSZKÓW
W tegoroczne wakacje 
kajaki ponownie
pojawią się w Parku 
Potulickich. – Sprzęt 
będzie można 
wypożyczać przez całe 
weekendy – twierdzą 
miejscy włodarze.

Park Potulickich to jedno z naj-
częściej odwiedzanych miejsc 
w Pruszkowie. Wiele osób wybie-
ra się tu na spacery. Ale nie tylko...

W ubiegłym roku mieszkań-
cy przez kilka wakacyjnych 
niedziel mogli bezpłatnie wy-
pożyczać kajaki i opłynąć nimi 
stawy w parku. Zainteresowa-
nie tego typu rozrywką było 
ogromne, niektórzy odchodzili 
z kwitkiem. Tak duże „wzięcie” 
kajaków sprawiło, że miejscy 
włodarze zdecydowali, że poja-
wią się i w tym roku. – Najpraw-
dopodobniej w lipcu i sierpniu. 
W tym roku będzie można wy-
pożyczać sprzęt w weekendy, 
a nie tylko w niedziele jak było 
poprzednio. Jeśli zainteresowa-
nie będzie równie duże, to jest 
szansa, że kajaki będzie można 
wypożyczać do połowy września 

– mówi Andrzej Kurzela, wice-
prezydent Pruszkowa.

Dlaczego sprzęt będzie moż-
na wypożyczać tylko w wakacyj-
ne weekendy, a nie przez całe 
dwa letnie miesiące? Wiadomo, 
chodzi o pieniądze. 

– Kajaki dla naszych miesz-
kańców są całkowicie bezpłat-
ne. To oznacza, że pieniądze na 
zorganizowanie wypożyczalni 
pochodzą z budżetu. W tym 
roku możemy sobie pozwolić 
tylko na finansowanie week-
endów – przyznaje Kurzela. 
– Chcemy, by kajaki na trwałe 
wpisały się do kalendarza wa-
kacyjnych atrakcji. Niewyklu-
czone, że w kolejnych latach 
będziemy modyfi kowali ofer-
tę – dodaje.  (AS)

KANCELARIA  
RADCY PRAWNEGO

Renata  
Staszczyk-Szafrańska

radca prawny

tel. 661 990 781
 05-800 Pruszków

ul. Kraszewskiego 33/18

www.radcaprawny.pruszkow.pl
kancelaria@radcaprawny.pruszkow.pl

Reklama
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Nasze atuty:
• dwa języki obce (angielski i francuski);
• zajęcia logopedyczne, rytmika i taniec;
• warsztaty kulinarne;
• duży plac zabaw a tuż obok ogródek  

z warzywami, ziołami i kwiatami;
• własna kuchnia

Zaczynamy od września 2014.

Przedszkole  
z Pasją

www.libelul.pl
Książenice, ul. Mazowiecka 188 A

tel. 508 204 711; 604 136 987

Reklama

DODATEK PRZEDSZKOLAK

ANNA 
SOŁTYSIAK

REKRUTACJA
Trwa rekrutacja do 
przedszkoli publicznych 
w naszym regionie. 
– Wszystkie dzieci 
5- i 6-letnie dostaną 
się do przedszkoli 
– mówią urzędnicy. 
A co z młodszymi?

Miało być lepiej... Mo-
wa o naborze do pu-
blicznych przedszkoli. 

Mimo zmiany zasad rekrutacji 
pewne niemal jest, że nie wszyst-
kie dzieci dostaną się do publicz-
nych placówek. Z kwitkiem 
odprawiane są głównie trzylatki.

Nabory po nowemu
Tegoroczne zapisy do przed-
szkoli są prowadzone według 
nowych zasad. Dyrektorzy pla-
cówek wybierają komisje rekru-
tacyjne, które oceniają podania. 
Rodzice mogą zaś złożyć wnio-
ski o przyjęcie dziecka do trzech 
różnych placówek. 

W każdej z gmin rekrutacja 
przebiega w nieco inny spo-
sób. W Pruszkowie i Raszynie 
wyniki znane będą w poło-
wie maja, natomiast Brwinów 
i Michałowice rekrutację mają 
praktycznie zakończoną. – Wy-
dłużyliśmy proces rekrutacji. 
Chcemy, by dyrektorzy mie-
li czas na dokładne przepro-
wadzenie naboru. To ważne, 
ponieważ przepisy są bardzo 
ogólne. Nie chcemy popełnić 
błędu – przyznaje Zofi a Wasio-
ta, naczelnik Wydziału Edukacji 
Urzędu Miejskiego w Pruszko-
wie. – Ten i przyszły rok będą 
dla nas przełomowe. Głównie 
ze względu na to, że musimy 

Nabór z różnymi wynikami

zapewnić miejsca wszystkim 
pięciolatkom – dodaje.

Pięciolatki 
obowiązkowo
Właśnie, jak to jest z pięciolatka-
mi? Zgodnie z nowymi zasada-
mi do przedszkoli muszą zostać 
przyjęte dzieci z rocznika 2009. 
I to wszystkie. Bez względu na 
to, czy wcześniej uczęszcza-
ły do przedszkola prywatnego 
czy „państwowego”. Jest to tzw. 
przygotowanie przedszkolne. 

W tym roku na dzieci i rodziców 
czekają jeszcze inne, rewolucje 
zmiany. Zgodnie z przepisami  do 
I klasy szkoły podstawowej muszą 
iść pociechy urodzone w I poło-
wie 2008 r. Sześciolatki urodzone 

w drugiej połowie tego roku nadal 
będą uczęszczać do przedszkola. 
To oznacza, że prawdziwy boom 
przeżyją podstawówki. 

Miejsc jednak 
zabraknie 
Rekrutacja w gminach trwa, 
ale w niektórych wyniki są już 
znane. – W tym roku do naszych 
przedszkoli nie dostało się 144 
dzieci. Trwa jednak budowa no-
wego przedszkola, w którym bę-
dzie 100 miejsc. Budynek będzie 
gotowy w drugiej połowie roku 
– mówi Monika Gajewska, kie-
rownik referatu oświaty Urzędu 
Gminy Brwinów. 

W Michałowicach do przed-
szkoli nie dostało się 62 dzieci. 

W nadarzyńskich przedszko-
lach miejsc zabrakło dla 53 ma-
luchów. W Piastowie rekrutacja 
trwa, ale już dziś wiadomo, że... 
– Szacujemy, że zabraknie nam 
blisko 150 miejsc. To dlatego, że 
rocznik trzylatków jest bardzo 
liczny – twierdzi Danuta Oleś, 
dyrektor Zespołu Obsługi Placó-
wek Oświatowych w Piastowie. 

W Grodzisku Mazowieckim do 
publicznych przedszkoli nie za-
kwalifi kowało się 242 dzieci. Wy-
nikiem może natomiast pochwalić 
się Podkowa Leśna. – Do naszego 
przedszkola dostały się wszyst-
kie dzieci – podkreśla Bożena 
Tomaszek, dyrektor Przedszko-
la Miejskiego im. Krasnala Ha-
łabały. – Naszym zdaniem nowe 

Rekrutacja do publicznych przedszkoli trwa. Jedne dzieci się cieszą, inne odchodzą z kwitkiem

przepisy są bardzo dobre. Dziec-
ko, które raz zostało przyjęte do 
przedszkola ma zagwarantowaną 
kontynuację nauki. My nie musi-
my kilka razy rozpatrywać podań, 
a rodzice są spokojni o eduka-
cję swojego malucha – dodaje. 

Nadal nie wiadomo, jak zakoń-
czy się rekrutacja w Milanówku, 
Pruszkowie, Raszynie. Wyniki 
poznamy w połowie maja.

Gdzie gminy 
nie mogą...
Brak miejsc w przedszkolach 
publicznych staje się coraz 
bardziej dotkliwy dla miesz-
kańców tych miast, w których 
powstają nowe osiedla. W ubie-
głorocznej rekrutacji w samym 

tylko Pruszkowie do przedszkoli 
nie dostało się blisko 500 dzie-
ci. I tu pole do działania mają 
placówki  niepubliczne. Bywa, 
że ich oferta jest bogatsza niż 
w placówkach prowadzonych 
przez samorządy. 

W Pruszkowie kilka przed-
szkoli powstało właśnie na 
nowobudowanych osiedlach, 
m.in. osiedlu Sun House na Żbi-
kowie. Podobna placówka ma po-
wstać na osiedlu Nowe Miasto 
Pruszków, przy ul. Sienkiewicza. 

Oferta przedszkoli niepublicz-
nych jest tym ciekawsza, że gmi-
na musi częściowo pokryć koszty 
pobytu dziecka w takiej placów-
ce. To oznacza ulgę, niewielką, 
dla kieszeni rodziców. 
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Rekrutacja do publicznych przedszkoli trwa. Jedne dzieci się cieszą, inne odchodzą z kwitkiem

 Przedszkole przy ul. Godebskiego w Piastowie  Przedszkole przy ul. Antka w Pruszkowie
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WYPRAWKA
W co wyposażyć malucha idącego 
do przedszkola? Większość placó-
wek przekazuje rodzicom listę po-
trzebnych rzeczy. Zazwyczaj jest 
ona długa. Dziecko musi mieć odzież 
na zmianę: buty na rzepy, dodatko-
we spodnie, koszulkę, bluzkę, strój 
sportowy i fartuszek na zajęcia 

plastyczne. Skład wyprawki uzupeł-
niają materiały higieniczne: ręcz-
nik, mydełko, szczoteczka i pasta do 
zębów, grzebyk, chusteczki. Dzie-
ci w przedszkolach spędzają dużo 
czasu przy zajęciach manualnych. 
Co będzie potrzebne? Blok, kred-
ki, ołówki, bibuła, farby, pędzelki, 

Warto wiedzieć, w co wyposażyć
przedszkolne dziecko

plastelina. Może się okazać, iż część 
z tych przedmiotów zostanie zaku-
piona ze składki na komitet rodziciel-
ski. Każde przedszkole ma własne 
wymagania. Przedszkola prywatne 
działają na innych zasadach. 
Tu najczęściej jest zbierana składka, 
za którą kupowane są przybory. (AS)

Piątek, 25 Kwietnia 2014

Reklama

ZAJĘCIA
Rodzice, którzy 
decydują się zapisać 
dziecko na zajęcia 
dodatkowe muszą 
pamiętać o podstawowej 
zasadzie: zajęcia 
mają sprawiać frajdę 
pociechom, a nie 
dawać zadowolenie... 
rodzicom.

Wostatnich latach za-
jęcia dodatkowe dla 
przedszkolaków stały 

się na tyle popularne, że w zasa-
dzie na stałe wpisały się w coty-
godniowy kalendarz życia wielu 
maluchów. Rosnąca niczym 
grzyby po deszczu oferta kusi 
nie tylko różnorodnym wybo-
rem, ale również ceną. Na szczę-
ście dla rodziców konkurencja 
na rynku sprawia, że koszty 
uczestnictwa w dodatkowych 

Przede wszystkim zabawa
Bogata oferta zajęć dodatkowych, np. sportowych, to frajda dla przedszkolaków

zajęciach nie są wygórowane 
i przy dobrym wyborze nie sta-
nowią wielkiego uszczerbku na 
budżecie domowym. Oczywi-
ście wielu rodziców właśnie od 
ceny rozpoczyna poszukiwania 
tych „naj” zajęć, co nie zawsze 
jest dobrym tropem.

Bo jeśli rodzice decydują się 
zapisać przedszkolaka na zajęcia 

dodatkowe muszą wiedzieć o kil-
ku sprawach. Podstawowa to ta, 
iż zajęcia mają sprawiać frajdę 
dziecku. Krótko mówiąc: liczy 
się wyłącznie zabawa! Rytmika, 
gimnastyka czy nawet język an-
gielski są w stanie spełnić to wy-
maganie pod warunkiem, że nie 
będzie za tym szła „presja na wy-
nik”. Nie decydujmy, kim dziecko 

zostanie w przyszłości – bo to 
nie czas odpowiedni – a zaser-
wujmy mu zajęcia pobudzające 
kreatywności czy zachęcające 
do inicjatywy. Popularne Klu-
by Odkrywców czy Mali Arty-
ści są doskonałym przykładem 
jak można połączyć przyjemne 
z pożytecznym. Poprzez zabawę 
pociecha nie tylko poznaje świat 
i uczy się nowych rzeczy, ale ro-
bi to z zaciekawieniem i na ogół 
w grupie, co również ma nieba-
gatelny wpływ na jego kontakty 
z rówieśnikami. 

Zajęcia powinny iść w parze 
nie tylko z rozwojem intelektu-
alnym dziecka, ale również ru-
chowym. Sporo więc rodziców 
decyduje się zapisać maluchy 
do pierwszych w ich życiu klu-
bów sportowych. Nie za wcze-
śnie? Biorąc pod uwagę fakt, że 
działające przy klubach akade-
mie prowadzą nabory do coraz 

młodszych grup, rzec można iż 
nie. Kwestią wyboru pozostaje 
dyscyplina i nie jest tajemnicą, 
że lepiej jest się skłaniać ku spor-
tom indywidualnym niż drużyno-
wym. Ciekawą alternatywą jest 
choćby tenis, który do dyscyplin 
kontaktowych i urazowych nie 
należy, a odbijanie piłeczki to pro-
pozycja z gatunku tych lekkich, 
łatwych i przyjemnych.

A skoro o przyjemnościach 
mowa, to nie będzie grzechem 
korzystanie z usług Klubów Ma-
lucha. Bogata oferta zajęć moto-
rycznych połączonych z edukacją 
a przy tym wykwalifi kowana ka-
dra pracowników sprawią, że sło-
wo nuda zniknie ze słownika 
dziecka. Sami rodzice zaś będą 
mieli przysłowiowe pięć minut 
dla siebie…  (MAP)

Bystrzak Ośrodek Twórczego Rozwoju
ul. Tulipanów 38, Pruszków Nowa Wieś, tel. 603 599 495

www.bystrzak-pruszkow.pl
Osesek Centrum Rozwoju Dziecka

ul. Spółdzielcza 4, Grodzisk Mazowiecki, tel. 510 868 460
www.centrumosesek.pl

Kids Planeta
ul. Gołębia 26, Podkowa Leśna (Galeria Podkowa I piętro), tel. 668 010 201

www.kids-planeta.pl
Klub Astra

ul. Mazowiecka 174, Książenice, tel. 799 311 213
www.tenisgrodzisk.pl

REKOMENDUJEMY
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ZAINTERESOWANIA
Jedno dziecko lubi tańczyć, inne 
śpiewać, kolejne malować, na-
stępne wielbi matematykę. Jak 
u maluchów rozpoznawać talen-
ty i je pielęgnować? Już od po-
czątkowych lat życia dziecka 
warto zwrócić uwagę czym i jak 
się bawi. Najczęściej pierwsze 

talenty można „wyłowić” już 
w przedszkolu. I tu przydatne 
będzie czujne oko i ucho przed-
szkolanek, które mogą wychwy-
cić, które z dzieci lepiej śpiewa, 
a które interesująco maluje. 
Gdy już uda nam się „zdiagono-
zować” talent, warto pomyśleć 

Rozpoznaj u swojej pociechy 
talenty i je pielęgnuj

o dodatkowych zajęciach,  
bo talent nierozwijany może 
zniknąć. Należy jednak pamię-
tać, że takie zajęcia maluchowi 
powinny sprawiać przyjemność. 
Jeśli rodzice będą zbyt mocno 
naciskać na dziecko, to mogą  
je szybko zniechęcić. (AS)

WPR24.plPiątek, 25 Kwietnia 2014

Środowisko 
przedszkolne ma 
przygotować maluchy  
do funkcjonowania  
w szkole. Służy temu 
podstawa programowa, 
której uzupełnieniem 
są coraz popularniejsze 
zajęcia dodatkowe. 
 

Dla najmłodszych są nie-
zwykle interesujące, 
a ich wybór jest dziś 

ogromny: taniec, rytmika, języki 
obce, judo, robotyka, plastyka, 
ceramika, przyroda. W ostat-
nich latach modne jest też goto-
wanie, czyli warsztaty kulinarne 
dla dzieci, co zawdzięczamy co-
raz popularniejszym w telewi-
zji programom o tej tematyce.

Mając tak duży wybór, ro-
dzice często pytają nauczycie-
li, które zajęcia są odpowiednie 
dla ich dziecka, by jak najlepiej 
mogło rozwijać swoje umiejęt-
ności. Niestety nie ma dobrej 
odpowiedzi na to pytanie, po-
nieważ dzieci w wieku przed-
szkolnym są utalentowane 
wieloaspektowo, a ich umysły 
są bardzo chłonne. W tej sy-
tuacji wybór zajęć często jest 
więc uzależniony od grubo-
ści portfela rodzica. A koszty 

Zajęcia dodatkowe w przedszkolach 
niepublicznych.  

są niemałe. W zależności od 
ilości godzin tygodniowo ce-
ny mogą kształtować się od 
50 zł do nawet 400 zł miesięcz-
nie za jedne zajęcia. 

Zajęcia dodatkowe poza pla-
cówką są droższe i wymagają od 
rodziców istotnej dyspozycyjno-
ści czasowej oraz dodatkowych 
kosztów dowozu czy materia-
łów. Zarówno organizacja jak 
i ceny zajęć kształtują się ina-
czej, jeżeli współpracę z oso-
bami prowadzącymi zajęcia 
dodatkowe przejmuje przed-
szkole. Placówka może wynego-
cjować lepsze warunki, a zajęcia 
prowadzone są w trakcie pobytu 
dziecka w przedszkolu, pod nad-
zorem wychowawcy. Odpada 
wówczas zaangażowanie w prze-
jazdy dziecka popołudniu. Dla-
tego czasami bardziej opłaca się 
zapłacić wyższe czesne i mieć 
pewność, że dziecko uczestni-
czy z całą grupą w przydatnych 
zajęciach i nie jest wykluczone 
ani nadmiernie przeciążone. 

Często w podjęciu decyzji ro-
dzicom najczęściej pomaga la-
koniczna rozmowa z dzieckiem, 
która sprowadza się do pytania: 
Czy chcesz chodzić na…? Pyta-
nie tylko czy warto, aby dziecko 
chodziło na wiele zajęć? 

Warto, pod warunkiem, że 
nad organizacją zajęć czuwa 
doświadczony pedagog, który 
zna możliwości dzieci w wieku 
przedszkolnym. To od dyrek-
cji przedszkola zależy rozsądne 
zaplanowanie zajęć dodatko-
wych by nie kolidowały z zaję-
ciami dydaktycznymi.  I to oni 
nie powinni dopuścić do sytu-
acji, w której maluchy „biega-
ją” z jednych zajęć na drugie. 
Dzieci w przedszkolu muszą 
mieć również czas, by wyjść 
na podwórko czy pobawić się 
z rówieśnikami. To niezwykle 
ważne dla ich prawidłowego 

rozwoju i z pewnością nie jest 
to czas zmarnowany – jak cza-
sem podejrzewają rodzice.

Czy istnieje zatem możliwość, 
by sprawdzić czy dzieci potra-
fią wykorzystać wiedzę zdoby-
tą na zajęciach dodatkowych? 
To żaden problem. Gdy ma-
luch uczęszcza na dodatkowe 
lekcje kulinarne, z pewnością 
także w domu sam skomponu-
je kanapkę na śniadanie czy ko-
lację. Naszym zadaniem będzie 
jedynie przygotowanie niezbęd-
nych dodatków. Podobnie jest 
z tańcem – jednym z ulubio-
nych zajęć maluszków. Do tego 

Jak nie przeciążyć przedszkolaka. 
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l potrzebujemy w domu tylko tro-
chę miejsca i muzyki, a dzieci 
same chętnie będą powtarzały 
poznane w przedszkolu ukła-
dy taneczne.

Dla wielu rodziców zajęcia 
dodatkowe są jednym z klu-
czowych elementów przy wybo-
rze przedszkola. Trzeba jednak 
również zwracać uwagę na to, 
czy stosowane są tam innowa-
cyjne lub autorskie programy. 
Tego typu pomysły sprawdza-
ją się na zajęciach dodatko-
wych. Ich wykorzystywanie 
do twórczej modyfikacji pod-
stawy programowej jest jed-
nak niezwykle ryzykowne.  Nie 
dość, że nie mamy gwarancji iż 
program będzie kontynuowa-
ny na dalszych etapach edu-
kacji, to niestandardowe lub 
oparte na zagranicznych tren-
dach pedagogicznych programy 
przedszkolne często stoją wręcz 
w sprzeczności z polskimi pro-
gramami szkolnymi. Efekt tego 
jest taki, że dziecko po ukończe-
niu przedszkola stawiane jest 
przed całkowicie zbędnymi 
wyzwaniami by przystosować 
się do szkolnej rzeczywistości. 
A tego nikt swojemu dziecku  
fundować nie chce. 

Powtórzmy więc raz jeszcze: 
ponieważ głównym zadaniem 
przedszkola jest przygotowanie 
dziecka do szkoły, co ma szcze-
gólne znaczenie, gdy teraz do 
szkoły idą dzieci sześcioletnie, 
dlatego całościowy program 
przedszkola powinien wspie-
rać dziecko w przygotowaniu 
do radzenia sobie z wymaga-
niami na dalszych etapach 
edukacji. Zajęcia dodatkowe 
z pewnością poszerzą wiedzę 
i umiejętności dziecka, co spo-
woduje wzrost pewności siebie 
w szkolnej rzeczywistości. Za-
daniem  rodziców i nauczycieli 
jest taki ich dobór, by spowo-
dowały one harmonijny rozwój, 
a nie przemęczenie dziecka. 

mgr Agata Jeruć
Pedagog  przedszkolny 

w Akademii Elfik

ul. Brzezińskiego 26
05-800 Pruszków

tel. 22 7305445
 www.elfik.eu

aRtykuł sponsoRowany

szkolne 
przedszkole

PRYWATNE PRZEDSZKOLE 
W MILANÓWKU

dużo ciepła i uśmiechu
małe grupy
wesoły angielski
judo i dużo zabawy
dobry start do szkoły

DZIEŃ 
OTWARTY

26.04.2014
godz. 10.00

     Milanówek, ul. Brzozowa 1, 22 724 97 93
www.nowaszkola.edu.pl

Reklama

PORADY
Wejście malucha 
w progi przedszkola 
może być dla niego 
radością, ale i stresem. 
W pobliżu nie ma 
rodziców, zupełnie 
inne środowisko. 
Podpowiadamy,  
w jaki sposób  
„oswoić” pociechę  
z przedszkolem. 

Maluchy idą do przed-
szkola już w wieku 
trzech lat. To wiek, 

w którym pociechy są mocno 
przywiązane do rodziców i nagłe 
znalezienie się w nowym miej-
scu, w otoczeniu obcych dotąd 
ludzi może być dla nich trudne. 
Dlatego trzeba wcześniej popra-
cować nad niektórymi cehami 
dziecka, po to, aby bez problemu 
funkcjonowało potem w przed-
szkolnym środowisku.

Warto u malucha rozwijać sa-
modzielność (m.in. w jedzeniu, 
myciu rączek, korzystaniu z toa-
lety), a także zachęcać do śmia-
łego kontaktu z rówieśnikami. 

Maluch wchodzi do przedszkola
Przedszkole przedstawić ja-
ko miejsce bardzo atrakcyjne, 
pełne zabaw. Można również 
rozważyć wakacyjne oferty ada-
ptacji dziecka, które proponują 
niemal wszystkie przedszkola. 
Dzięki nim maluch będzie miał 
okazję poznania przyszłego wy-
chowawcy, kolegów z grupy oraz 
samej placówki.

przedszkolną wyprawkę. Kupio-
ne rzeczy będą potem kojarzyć 
się mu z pozytywnymi chwila-
mi spędzonymi z mamą i tatą.

Pamiętajmy, że nawet kil-
kugodzinne rozstanie dziecka 
z rodzicami może być dla nie-
go dramatem. Aby uniknąć te-
go rodzaju problemów, powinno 
się co jakiś czas (nim pójdzie do 
przedszkola) zostawiać malucha 
z ciocią lub babcią, przyzwycza-
ić go, że mama i tata nie zawsze 

będą w pobliżu. Brzdąc powinien 
też wiedzieć, że w przedszkolu 
panują inne zwyczaje niż w do-
mu – nie wszystko jest „moje”, 
trzeba być koleżeńskim. 

Gdy żegnamy się z dzieckiem 
przed pozostawieniem go w przed-
szkolu warto okazać pogodne na-
stawienie. Negatywne emocje 
mogą udzielić się maluchowi – 
jeżeli zobaczy, że rodzic czuje się 
niepewnie, będzie miał wrażenie, 
że dzieje się coś złego.  (DP) 

Specjaliści podkreślają ko-
nieczność umacniania w dziecku 
wiary we własne siły. Zapewniać 
je, że jest na tyle duże, aby po-
radzić sobie w nowym miej-
scu. Rodzice mogą również 
zabrać malucha na zakupy, po 

Specjaliści 
podkreślają 
konieczność 
umacniania  
w dziecku wiary  
we własne siły
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Dziecko w chwili narodzin 
rozpoczyna swoją 
fascynująca drogę przez 
życie. Obserwowanie 
etapów jego rozwoju to 
niezapomniane chwile, 
pełne radości, ale czasem 
i niepokoju rodziców.
 

Dziecko w pierwszych 
miesiącach życia poza 
zaspokajaniem potrzeb 

fi zjologicznych i emocjonalnych 
wykazuje ogromną chęć zaba-
wy z osobą najbliższą. Przez za-
bawę stymulujemy prawidłowy 
jego rozwój, a także zapewniamy 
maluchowi przyjemność i odprę-
żenie. W trakcie zabawy dziecko 
gromadzi wiele pozytywnych do-
świadczeń, które są wartościowe 
i kształtujące w odniesieniu do je-
go całego późniejszego życia.  Kie-
dy wasze dziecko układa klocki, 
by później zburzyć stworzoną 
przez siebie budowlę, ustawia do 
wyścigu swoje wspaniałe auta, albo 
kiedy  karmi pluszowego przyja-
ciela, to nie chodzi przy tym jedy-
nie o miłe spędzenie czasu, w ten 
sposób odkrywa świat i zdobywa 
wiele istotnych doświadczeń. 
Zabawa jest ogromnie ważna 
dla małego dziecka zwłaszcza 
w pierwszych dwóch latach życia.  
Wspiera rozwój mózgu i podnosi 
dziecięce zdolności intelektual-
ne. Dzieci nie bawią się dlatego, 
że świadomie chcą się czegoś na-
uczyć, jednakże ich zabawa odnosi 

Rozwój dziecka 
przez zabawę

duży efekt edukacyjny. Wszystkie 
zdolności i funkcje, których po-
trzebują do zabawy, są ćwiczone 
automatycznie i wciąż się dosko-
nalą. Wasza pociecha bawiąc się, 
doświadcza na przykład, że rzu-
cony klocek pozostaje na pod-
łodze, ale piłka toczy się dalej. 
Dzięki zabawie, dziecko pozna-
je strukturę i cechy wielu rzeczy, 
a potem coraz lepiej potrafi  dopa-
sować się do tego, aby móc samo-
dzielnie tworzyć i osiągać efekty. 
Naukowcy odkryli jak ważna jest 
dla dzieci regularna zabawa wśród 
rówieśników. Dzięki niej groma-
dzą one podstawowe doświadcze-
nia, które mogą wykorzystać na co 
dzień. Uczą się wspólnego działa-
nia, koncentracji, słuchania, ra-
dzenia sobie z sukcesami i porażką 
oraz przestrzegania określonych 

zasad i znoszenia napięcia. Dzieci 
przez zabawę trenują pamięć, wy-
obraźnię oraz logiczne myślenie. 
Przy okazji dowiadują się jak to 
jest być zdanym tylko na siebie, 
a także móc wzajemnie na sobie 
polegać. Sprawcie aby wspól-
na zabawa stała się zwyczajem 
w Waszym domu. Na przykład 
zaplanujcie wspólne przedpołu-
dnia lub wieczory wypełnione za-
bawami, w których będziecie brać 
udział. Wasze dziecko musi wie-
dzieć, że podczas tych chwil mo-
że liczyć na Waszą niepodzielna 
uwagę i bliskość. W ten sposób po-
każecie mu, iż wspólne przedsię-
wzięcia i intensywne przebywanie 
ze sobą są ważne, ponieważ wspól-
na zabawa łączy i spaja.

mgr Beata Laskowska
Psycholog

Drodzy Rodzice i Opiekunowie
Mamy przyjemność przedstawić Państwu naszą placówkę edukacyjną, która 
powstała z myślą o Waszych dzieciach. Centrum Rozwoju Dziecka Osesek w Gro-
dzisku Mazowieckim to miejsce w którym dzieci i ich opiekunowie znajdą  wa-
runki do twórczej zabawy, intelektualnego rozwoju i interakcji  z rówieśnikami.
 
Zapraszamy na  Blok Zajęć „Rozwój z Oseskiem” odpowied-
nio dobranych do wieku Waszego dziecka:               
Kangurki  – zajęcia dla dzieci w wieku 6-9 miesięcy
Małymi Kroczkami – zajęcia dla dzieci w wieku 10-15 miesięcy
Turlanki/Rozwijanki – zajęcia dla dzieci w wieku 16-24 miesiące      
Chodzę, Biegam, Skaczę   - zajęcia dla dzieci w wieku  24-36 miesięcy
A dzieci w wieku 2,5-4 lata zapraszamy na zajęcia „Będę Przedszkolakiem”, 
które w doskonały sposób  przygotują do przedszkola.

aRtykuł sponsoRowany Reklama

NAZWA
PLACÓWKI

DANE 
TELEADRESOWE

CENA 
CZESNEGO

GODZINY 
OTWARCIA

ZAJĘCIA 
W RAMACH CZESNEGO

KUCHNIA 
/ CATERING

ZAJĘCIA ADAPTACYJNE 
PŁATNE / BEZPŁATNE

NIEPUBLICZNE
PRZEDSZKOLE KOZIOŁKI 

ul. Piłsudskiego 28, 05-805 Kanie
Tel. 515 275 420

www.przedszkolekoziołki.pl

500 PLN – wpisowe
1100 PLN – czesne

7.00 – 18.00 • rytmika • logorytmika • j. angielski • j. francuski 
• gimanastyka korekcyjna

kuchnia własna bezpłatne

PRYWATNE SZKOLNE
PRZEDSZKOLE 

ul. Brzozowa 1, Milanówek
Tel. 22 724 97 93, 22 243 81 20

www.nowaszkola.edu.pl

750 PLN – wpisowe
820 PLN – czesne

7:00 – 17:30  • j. angielski • zajęcia sportowe
• judo • zajęcia muzyczne

• religia

catering tydzień bezpłatnych 
zajęć

LIBELUL
PRZEDSZKOLE Z PASJĄ 

ul. Mazowiecka188 A, Książenice
Tel. 508 204 711, 604 136 987

www.libelul.pl

400 PLN – wpisowe
720 PLN – czesne

6:30 – 18:00 
(z możliwością 

opieki do 6 godzin)

•    j. angielski • j. francuski • rytmika • taniec
 • zajęcia kulinarne • zajęcia plastyczne, • zajęcia 

logopedyczne • zajęcia ruchowe i motoryczne

kuchnia własna tydzień bezpłatnych
zajęć

ŻŁOBEK I PRZEDSZKOLE
NIEPUBLICZNE

MINIMADAGASKAR 

Al. Krakowska 28, Piastów
tel. 882 000 400

www.minimadagaskar.pl

500 PLN – wpisowe
850 PLN – czesne

7:00 – 18:30 • j. angielski Helen Doron • j. francuski,
• rytmika • taniec • zajęcia taneczne,

 • gimnastyka • zajęcia z logopedą i psychologiem

catering tydzień bezpłatnych 
zajęć

PRZEDSZKOLE 
ELFIK

ul. Brzezińskiego 26, Pruszków
Tel. 22 730 54 45

www.elfi k.pl

300 PLN – wpisowe
1000 PLN – czesne

7:00 – 19:00 • j. angielski • muzyka • rytmika • gimnastyka 
• zajęcia plastyczne • zajęcia kulinarne 

• drama • zajęcia logopedyczne

catering bezpłatne

PUNKT PRZEDSZKOLNY
WESOŁE KANGURKI

ul. Ceglana 14/11
Pruszków

490,00 zł 
+ wyżywienie

7.00 – 18.00 • rytmika • język obcy • raj kucharek
• gimnastyka • podstawa programowa

• teatrzyki • uroczystości

catering bezpłatne

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 
TUPTUŚ

DLA DZIECI W WIEKU
OD ROKU DO 6 LAT

ul. Pszczelińska 35;
05-840 Brwinów
tel. 601-989-473

www.tuptus.net.pl

400 PLN – wpisowe 
500 PLN – czesne  

Dzieci z orzeczeniem – 350 PLN

7.00 – 18.00 • j. angielski codziennie • logorytmika
 • gimnastyka korekcyjna • rytmika • szachy

 • pediatra • zajęcia kulinarne
 • badanie logopedyczne bezpłatnie,

 • zajęcia plastyczne • zajęcia teatralne • drama,
 • zajęcia z integracji sensorycznej,

 • zajęcia z psychologiem,  

kuchnia własna bezpłatne

Przegląd przedszkoli niepublicznych

Dodatek Przedszkolak

Grodzisk Mazowiecki, ul. Spółdzielcza 4 
www.centrumosesek.pl
biuro@centrumosesek.pl

tel. 510-868-460

NAZWA
PLACÓWKI

DANE 
TELEADRESOWE

CENA 
CZESNEGO

GODZINY 
OTWARCIA

WIEK PRZYJMOWANYCH
DZIECI

KUCHNIA 
/ CATERING

ZAJĘCIA ADAPTACYJNE 
PŁATNE / BEZPŁATNE

ŻŁOBEK NIEPUBLICZNY
MINIMADAGASKAR 

Al. Krakowska 28, Piastów
tel. 882 000 400

www.minimadagaskar.pl

350 PLN  – wpisowe
950 PLN – czesne

7:00 – 18:30 Od 5 miesięcy do 3 lat catering bezpłatne

NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK 
KOZIOŁKI

ul. Piłsudskiego 28, Kanie
Tel. 515 275 420

www.przedszkolekoziołki.pl

500 PLN  – wpisowe
(stawka obowiązuje do końca 2014 r, 

dla rodziców powracających do pracy)
750 PLN – czesne

7:00 – 18:00 Od 1 do 3 lat kuchnia własna bezpłatne

Placówki dla dzieci w wieku żłobkowym
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FOTOMIGAWKA

 Trzy osoby zostały lekko poszkodowane w wypadku do jakiego 
doszło 21 kwietnia w Ruścu. Jadący z Warszawy do Katowic au-
tokar Polskiego Busa wpadł do rowu. W autokarze podróżowało 
35 osób.  (MAP) 
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Basen z brodzikem
RASZYN
Gminny Ośrodek 
Sportu w Raszynie 
powiększy się o brodzik 
dla dzieci. – Zabiegałam 
o jego budowę od kilku 
lat – mówi Katarzyna 
Klimaszewska, 
dyrektor GOS-u.

Miłośnicy pływania w raszyń-
skim ośrodku do dyspozycji ma-
ją dwie niecki basenowe. Kłopot 
w tym, że są dość głębokie. Choć 
dzieci chętnie z nich korzysta-
ją, to jednak dyrekcja ośrodka 
podkreśla, że brodzik dla naj-
młodszych jest potrzebny.

Władze gminy Raszyn ogło-
siły już przetarg na jego budo-
wę. Z nowej niecki chętni będą 
mogli korzystać po wakacjach. 
Roboty budowlane zostały 

Kolejny krok ku obwodnicy
MOSZNA
Prace przy koncepcji 
budowy obwodnicy Moszny 
w gminie Brwinów nabrały 
tempa. Wstępny projekt 
drogi jest gotowy. 

Już w 2012 r. władze Brwinowa 
podjęły działania w celu powstania 
obwodnicy Moszny. Zanim jednak 
można było mówić o konkretach 
dotyczących budowy drogi, ko-
nieczne stało się załatwienie spraw 
formalnych dotyczących m.in. po-
działu działek i ich wykupu za-
równo od prywatnych właścicieli, 
jak i fi rmy PGNiG Termika.

– Gromadzenie dokumentacji 
powoli dobiega końca, fi nalizujemy 
rozmowy z Termiką. Działki z rąk 
prywatnych wykupiliśmy. Projek-
tant przedstawił już nawet trzecią 
wersję projektu budowy obwod-
nicy. Zgłosiliśmy do niego pewne 
uwagi, ale wszystko idzie w do-
brym kierunku – mówi Arkadiusz 
Kosiński, burmistrz Brwinowa. 

– Chcielibyśmy wystartować z bu-
dową już w przyszłym roku. Choć 
należy pamiętać, że musimy od pod-
staw wybudować drogę, która bę-
dzie w stanie przyjąć bardzo wiele 
ciężkich pojazdów. A to wymaga-
jące przedsięwzięcie – zaznacza.

Nowa droga ma mieć ok. 560 m 
długości i w założeniu rozwiązać 
problem komunikacyjny w Mosz-
nie. Przez zabudowaną część tej 
miejscowości przechodzić będzie 
jedynie ruch lokalny z wyłącze-
niem cięższych pojazdów. – Cię-
żarówki w całości będziemy chcieli 
przenieść na obwodnicę, w regulo-
waniu ruchu na niej mają pomóc 
dwa ronda. Jedno wyprowadza-
jące kierowców z ul. Promyka na 
obwodnicę, a drugie przed bra-
mami fi rmy Millenium Logistic 
Park. Chcielibyśmy także popro-
wadzić tamtędy ciąg rowerowy, 
który docelowo miałby sięgać od 
wiaduktu przy węźle autostrado-
wym w Pruszkowie aż do Koszajca 
– wyjaśnia Kosiński.  (AF)

RASZYN
Jak przed rokiem, 
Święto 3 Maja  uświetni 
organizowany przez 
Gminny Ośrodek 
Kultury w Raszynie 
recital fortepianowy. 
Tym razem będzie to 
sensacyjne wydarzenie, 
bowiem zaproszenie 
przyjął Włodek Pawlik. 

Ten artysta to zdobywca najbar-
dziej prestiżowej nagrody mu-
zycznej na świecie – Grammy. 
Pianista jest pierwszym pol-
skim muzykiem rozrywkowym 
(jazzmanem i kompozytorem), 
który dostąpił tego zaszczytu. 

–  Włodka znam od lat, mniej 
więcej dekadę wstecz zaprosi-
łem go do zainaugurowania fe-
stiwalu jazzowego w Rzymie, 
którego byłem szefem arty-
stycznym – mówi Piotr Iwic-
ki, pomysłodawca koncertu. 
– Niektórzy pytali „dlaczego 

akurat on?” więc odpowia-
dałem przekornie: „dlatego”. 
Okazało się, że recital w Insty-
tucie Polskim okazał sie strza-
łem w dziesiątkę, bo Włodek 
musiał tam wrócić niejako „na 
bis” za rok. To wielki artysta, 
który nigdy nie szedł „na skró-
ty”, mający własną wizję mu-
zyki bez oglądania na to, co już 
było. Cenię w nim konsekwen-
cję twórczą – oryginalność i ne-
gację pójścia na skróty. To, że 
przyjął nasze zaproszenie do 
Raszyna, traktuję jako wyróż-
nienie – dodaje organizator. 

Koncert odbędzie się w ko-
ściele w Raszynie pw. Św. Szcze-
pana w sobotę 3 maja o godz. 
19.30 –  po mszy o godz. 18.00. 
Jego współorganizatorem jest 
Rada Powiatu Pruszkowskie-
go a patronatem objęła sta-
rosta Elżbieta Smolińska. Pa-
tronat medialny nad koncer-
tem sprawuje Gazeta WPR. 
Wstęp wolny.  (PIW)

Zagra Włodek Pawlik!

MARCIN 
PRAŻMOWSKI

MŁOCHÓW 
Plac zabaw przy 
Szkole Podstawowej 
w Młochowie dostępny 
jest głównie w godzinach 
otwarcia szkoły. 
Część rodziców
chciałaby, aby ich 
pociechy z obiektu 
korzystały też w dni 
wolne, szczególnie 
w weekendy.

Plac zabaw oddano do użyt-
ku pod koniec ubiegłego 
roku. Powstał w ramach 

programu „Radosna Szkoła”, na 
który władzom Nadarzyna uda-
ło się pozyskać dofi nansowanie 
ze źródeł zewnętrznych. Łącznie 
plac o powierzchni 187 mkw. po-
chłonął 126 tys. zł. 

Na co dzień służy uczniom 
miejscowej „podstawówki”… 
– Ale w Młochowie są również in-
ne dzieci, dlaczego one nie miałyby 
korzystać z placu? – pyta Mag-
da, jedna z mieszkanek, matka 
2-letniego chłopca. Nie ukrywa, 
że często zamierzała wespół ze 

Lizanie lizaka przez szybę...

znajomymi zabrać dzieci na plac, 
ale w godzinach popołudniowych 
był już zamknięty. – Podobnie 

jest w weekendy. Na budowę te-
go placu wydano również nasze 
pieniądze. Zamykanie go, to jak li-
zanie lizaka przez szybę – dodaje 
mieszkanka Młochowa. Liczy, że 
szczególnie teraz, kiedy majów-
ka za pasem, uda się sprawić, aby 
obiekt był ogólnodostępny.

Okazuje się, że istnieje taka 
szansa, jednak aby tak się stało, 
rodzice najpierw sami muszą 
ofi cjalnie zwrócić się do dyrek-
cji szkoły ze stosowną prośbą. 

Czy plac zabaw, który kosztował 126 tys. zł będzie otwarty również w weekendy?

 Na co dzień plac zabaw służy uczniom miejscowej 
„podstawówki”

W
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Czy plac zabaw, który kosztował 126 tys. zł będzie otwarty również w weekendy?
– O tym, że plac zabaw jest za-
mykany decydują względy bez-
pieczeństwa – twierdzi Jarosław 
Wołkowycki, dyrektor szkoły i za-
rządca terenu. Powołuje się na 
przepisy, które jasno mówią, iż 
w przypadku nieszczęśliwego wy-
padku odpowiedzialność spada 
na szkołę. Nawet, kiedy placów-
ka jest już zamknięta. 

– W pełni rozumiem rodziców, 
bo sam jestem ojcem. Place za-
baw mają służyć dzieciom, dla-
tego jeśli rodzice zechcą przyjść 
i zgłosić temat, to na pewno znaj-
dziemy wspólny język. Kwestia 
komunikacji jest tu istotna – mó-
wi Jarosław Wołkowycki. Dekla-
ruje, że funkcjonowanie placu 
zabaw w weekendy nie powinno 
być kłopotem dla szkoły. – Pod 
warunkiem, że ustalimy określo-
ne zasady jego otwierania i zamy-
kania – dodaje.

Warto podkreślić, że podobny 
kłopot mieli swego czasu rodzi-
ce dzieci w Woli Krakowiań-
skiej. Tam również niedawno 
otwarto plac zabaw. Zarówno 
rodzicom, jak i zarządcy udało 
się dojść do porozumienia i ma-
luchy nie muszą oglądać obiektu 
wyłącznie zza furtki. 

zaplanowane na letnie miesiące. 
Czy to może oznaczać, że basen zo-
stanie zamknięty na najgorętszy 
okres? – W wakacje zawsze ma-
my tzw. przerwę technologiczną, 
która trwa około czterech tygodni. 
To czas na drobne remonty, napra-
wy i odświeżenie obiektu. Wbrew 
pozorom wakacje to czas kiedy ob-
łożenie basenu jest dużo mniejsze 
niż w czasie roku szkolnego – mówi 
Katarzyna Klimaszewska, dyrek-
tor GOS-u. – Chcemy by w trakcie 
przerwy fi rma wykonała najbar-
dziej uciążliwe prace. Cześć robót 
można realizować podczas normal-
nej pracy basenu. Wszystko jednak 
zależy od harmonogramu prac jaki 
przedstawi wykonawca – dodaje.

W raszyńskim budżecie na 
wykonanie projektu oraz wybu-
dowanie brodzika dla dzieci zare-
zerwowano 75 tys. zł.  (AS)

Reklama

– Zamykanie 
placu, to jak lizanie 
lizaka przez szybę 
– mówi mieszkanka 
Młochowa 

PRUSZKÓW
Drogowcy rozpoczęli przebudowę 
ul. Dębowej w Pruszkowie. Zyska 
ona nową nawierzchnię, ale nie tyl-
ko. W ramach inwestycji powsta-
nie też parking. Dębowa znajduje się 
na Osiedlu Staszica i łączy ul. Aka-
cjową z Jasną i Działkową. W ra-
mach prac wykonawca zerwie starą 

nawierzchnię asfaltową, a w jej 
miejsce położy betonową kostkę 
brukową (jezdnia będzie wykona-
na z kostki szarej, chodniki – z czer-
wonej) na podbudowie z kruszywa. 
Przebudową objęty zostanie ponad 
400-metrowy odcinek. Zatoki posto-
jowe na Dębowej będą podzielone na 

Ul. Dębowa po przebudowie 
zyska nową nawierzchnię

stanowiska prostopadle (w większo-
ści) do jezdni. Łącznie miejsc parkin-
gowych ma być ok. 80, w tym trzy 
dla aut osób niepełnosprawnych. Ze 
względu na znajdujące się w pobli-
żu przedszkole na drodze pojawią się 
progi zwalniające oraz wyniesione 
przejścia dla pieszych. (AF)
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Spacery z broszurą „Poznaj Brwinów”

Rusza zapowiadana zi-
mą inauguracja szlaku 
spacerowego, który po-

wstał w ramach dofi nansowania 
ze środków Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013. Na terenie miasta 
stanęło już 7 stylowych tablic, 
które informują o jego histo-
rii i zachęcają do odwiedzenia 
ciekawych miejsc. Projekt, poza 
montażem tablic, zakładał rów-
nież wydanie broszury. 

Promocja książeczki odbę-
dzie się w bibliotekach, które 
były partnerami projektu „Po-
znaj Brwinów”. Podczas kwiet-
niowego spotkania Dyskusyjnego 
Klubu Książki w Bibliotece Pu-
blicznej im. W. Wernera w Brwi-
nowie będzie można posłuchać 
o szlaku i otrzymać nową publika-
cję. Początek spotkania w piątek 
25 kwietnia br. o godz. 18.15 w bi-
bliotece przy ul. Grodziskiej 12. 

Dzień później broszura zosta-
nie zaprezentowana w Bibliotece 

im. Poli Gojawiczyńskiej przy 
ul. Błońskiej 50 w Podkowie 
Leśnej. Od 10.30 do 14.30 pod-
kowianie również będą mogli otrzy-
mać broszurki i dowiedzieć się 
więcej o wartym zobaczenia szla-
ku spacerowym. A wiosna i zbli-
żający się majowy weekend to 
bardzo dobra okazja do odwie-
dzenia sąsiedniego Brwinowa! 

W broszurce znalazły się 
rozszerzone informacje przed-
stawione na tablicach, a tak-
że inne przydatne ciekawostki 

o gminie. Korzy-
stając ze znajdu-
jącej się w środku 
broszury mapki 
z zaznaczoną loka-
lizacją wszystkich tablic na szla-
ku, można odkryć nieodwiedzone 
dotąd miejsca i wzbogacić wie-
dzę o brwinowskich zabytkach 
i historii. Ponad stuletni dworek 
Zagroda, historia brwinowskiego 
pożarnictwa, Brwinów od letni-
ska do miasta, historia cmentarza 
i jednej z najstarszych parafi i na 

Mazowszu – to wybrane tematy 
szerzej zaprezentowane w ksią-
żeczce. Poza rysem historycznym 
można poczytać o współczesnym 
Brwinowie i dowiedzieć się wię-

cej o instytucjach kultury 
i wydarzeniach kultural-
nych, albo o obiektach 
sportowych, na których 
można rozwijać sporto-
we pasje.

Każdy, kto otrzyma 
broszurę, będzie mógł 
samodzielnie zaplano-
wać wiosenny spacer po 
Brwinowie. Broszury do-
stępne będą w maju w bi-
bliotekach w Brwinowie, 

Otrębusach i w Podkowie Leśnej 
oraz w Biurze Promocji w Urzędzie 
Gminy Brwinów.  

Projekt pn. „Poznaj Brwinów’ 
współfi nansowany jest ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach 
Osi IV Leader, Program Roz-
woju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013.  

Broszura „Poznaj Brwinów” została wydana w związku z realizacją przez gminę Brwinów unijnego 
projektu, w ramach którego w Brwinowie stanęło już 7 tablic informacyjnych. Publikację będzie 
można otrzymać już 25 i 26 kwietnia 2014 roku w bibliotekach w Brwinowie i w Podkowie Leśnej.  

Grodzisk Maz., dnia  25 kwietnia 2014r.

OGŁOSZENIE
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części wsi Mościska po południowej stronie ulic Pawiej 
i Słowiczej w gminie Grodzisk Mazowiecki i uchylenia uchwały Nr 628/2010 
Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu wsi Mościska w Gminie Grodzisk Mazowiecki

Na podstawie art.17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2012r. poz. 647 ze zm.) ogłaszam o 
podjęciu przez Radę Miejską w Grodzisku Mazowieckim Uchwały Nr 703/2014 
z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Mościska po południowej 
stronie ulic Pawiej i Słowiczej w gminie Grodzisk Mazowiecki i uchylenia uchwały 
Nr 628/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 kwietnia 2010 r. 
w  sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu wsi Mościska w Gminie Grodzisk Mazowiecki

Granice obszaru do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
przebiegają :
1) od północy – zaczynając od punktu A stanowiącego północno-zachodni 
narożnik działki ew. nr 33 następnie przez punkt B po północnych granicach dz. 
ew. nr 33, 34/4, 35, 37/1, 38, 40/1, 41, 42/1, 104/1, 104/2 i 44/12 do punktu C 
stanowiącego północny narożnik dz. ew. nr 44/12, dalej po wschodniej granicy  
dz. ew. nr 44/12 do punktu D stanowiącego południowo-wschodni narożnik 
dz. ew. nr 44/12, następnie po północnej granicy dz. ew. nr 45/10, do punktu F 
stanowiącego przecięcie przedłużenia północnej granicy działki ew. nr 45/10 ze 
wschodnią granicą działki ew. nr 46;
2) od wschodu – zaczynając od punktu F północno-wschodnimi granicami działek 
ew. nr 46, 45/18, 102/5 do punktu G stanowiącego wschodni wierzchołek dz. ew. 
nr 102/5;
3) od południa – zaczynając od punktu G południową granicą dz. ew. nr 102/5 do 
punktu H, dalej północno-wschodnimi granicami dz. ew. nr 83 i 84 do punktu I, 
przez punkt J południową granicą dz. ew. nr 84 do punktu K, wschodnią granicą 
dz. ew. nr 104/7, aż do punktu stanowiącego przecięcie przedłużenia wschodniej 
granicy działki ew. nr 104/7 z południową granicą dz. ew. nr 77 do punktu L, 
południową granicą dz. ew. nr 77 do punktu M, zachodnimi granicami dz. ew. nr 
87, 88, 140, 92/1 do punktu N, następnie prostopadle do południowej granicy dz. 
ew. nr 101 do punktu O, południowymi granicami dz. ew. nr 101, 76, 74/1 i 73 do 
punktu P stanowiącego południowo-zachodni wierzchołek dz. ew. nr 73;
4) od zachodu – zaczynając od punktu P zachodnimi granicami dz. ew. nr 73, 118, 
74/1 i 33 do punktu A.

Wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego należy składać w terminie 
nie dłuższym niż 21 dni od dnia niniejszego ogłoszenia na adres Urząd Miejski 
w Grodzisku Mazowieckim, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. T. Kościuszki 32a 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Grodzisk Maz., dnia  25 kwietnia 2014r.

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), w związku  
z Uchwałą Nr 703/2014 z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Mościska po południowej 
stronie ulic Pawiej i  Słowiczej w  gminie Grodzisk Mazowiecki i  uchylenia uchwały  
Nr 628/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenu wsi Mościska w Gminie Grodzisk Mazowiecki zawiadamia się, że gmina Grodzisk 
Mazowiecki wszczęła postępowanie w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko, w tym do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko, 
dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Mościska  
po południowej stronie ulic Pawiej i Słowiczej w gminie Grodzisk Mazowiecki .

Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego 
Urzędu Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki w pokoju nr 9 i można zapoznać się z nią  
w godzinach pracy Urzędu.

Granice obszaru do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
przebiegają 
1) od północy – zaczynając od punktu A stanowiącego północno-zachodni narożnik działki 
ew. nr 33 następnie przez punkt B po północnych granicach dz. ew. nr 33, 34/4, 35, 37/1, 38, 
40/1, 41, 42/1, 104/1, 104/2 i 44/12 do punktu C stanowiącego północny narożnik dz. ew.  
nr 44/12, dalej po wschodniej granicy dz. ew. nr 44/12 do punktu D stanowiącego 
południowo-wschodni narożnik dz. ew. nr 44/12, następnie po północnej granicy dz. ew.  
nr 45/10, do punktu F stanowiącego przecięcie przedłużenia północnej granicy działki ew.  
nr 45/10 ze wschodnią granicą działki ew. nr 46;
2) od wschodu – zaczynając od punktu F północno-wschodnimi granicami działek ew. nr 46, 
45/18, 102/5 do punktu G stanowiącego wschodni wierzchołek dz. ew. nr 102/5;
3) od południa – zaczynając od punktu G południową granicą dz. ew. nr 102/5 do punktu 
H, dalej północno-wschodnimi granicami dz. ew. nr 83 i 84 do punktu I, przez punkt 
J południową granicą dz. ew. nr 84 do punktu K, wschodnią granicą dz. ew. nr 104/7, aż 
do punktu stanowiącego przecięcie przedłużenia wschodniej granicy działki ew. nr 104/7  
z południową granicą dz. ew. nr 77 do punktu L, południową granicą dz. ew. nr 77 do punktu 
M, zachodnimi granicami dz. ew. nr 87, 88, 140, 92/1 do punktu N, następnie prostopadle do 
południowej granicy dz. ew. nr 101 do punktu O, południowymi granicami dz. ew. nr 101, 76, 
74/1 i 73 do punktu P stanowiącego południowo-zachodni wierzchołek dz. ew. nr 73;
4) od zachodu – zaczynając od punktu P zachodnimi granicami dz. ew. nr 73, 118, 74/1 i 33 
do punktu A.

Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 3 i 4 i art. 40 ustawy, zainteresowani w terminie do dnia 19 maja 
2014r. mogą składać wnioski do opracowywanego dokumentu. Wnioski na piśmie należy 
składać w sekretariacie Urzędu Miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki, poczta na adres 05-825 
Grodzisk Mazowiecki, ul. T. Kościuszki 32a, ustnie do protokołu w Wydziale Planowania 
Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki lub za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania podpisem elektronicznym) na 
adres e-mail pawel.dabrowski@grodzisk.pl . Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko lub 
nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenia 
nieruchomości, której wniosek dotyczy.
Zgodnie z art. 41 ustawy   wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. 
Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy organem właściwym do rozpatrzenia 
złożonych wniosków jest Burmistrz Grodziska Mazowieckiego.

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

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:

•	 Małe projekty (limit dostępnych środków: 139 100,18 zł);
I. Termin składania wniosków na ww. działanie: od dnia 9 maja 2014 r.  

do dnia 23 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 Pod-
kowa 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 nu-
mer wniosku, jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą 
wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura stowarzy-
szenia 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 przy-
czyni się operacja wymieniona we wniosku.
III. Formularze wniosków o przyznanie pomocy w ramach ww. działania wraz z in-
strukcją wypełniania znajdują się na stronie internetowej LGD www.zielonesasiedz-
two.org.pl oraz na stronie internetowej  Samorządu Województwa Mazowieckiego 
www.prow.mazovia.pl.
IV. Lokalne kryteria przyjęte do ww. działania znajdują się  na stronie www.zielone-
sasiedztwo.org.pl oraz w Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru działania Stowarzy-
szenia 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. 50 punktów na 100 możliwych do zdobycia.
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.

lizacją wszystkich tablic na szla-

Brwinowie i dowiedzieć się wię-

we pasje.

broszurę, będzie mógł 

wać wiosenny spacer po 

bliotekach w Brwinowie, 
Otrębusach i w Podkowie Leśnej 
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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

 ► 502036239 zatrudnię fryzjerkę

 ► Fryzjerkę/ra ,Stażystkę 607 052 845 

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

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

 ► Zatrudnię krawcową-szwaczkę 
Grodzisk Maz., stała praca tel. 503041060 

Zatrudnię pracowników do 
sprzątania i ochrony ( mile widziane 
orzeczenie o niepełnosprawności). 
Praca na terenie Pruszkowa. telefon 
kontaktowy 668 634 671 
lub 509 111 221 

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

Szukam pracy

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

 ► Podejmę się sprzątania domu, 
biura, mieszkania na weekendy. 
Pruszków i okolice. 500 891 490 

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

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

Nieruchomości – sprzedam

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

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

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

 ► Dom 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 

 ► Potrzebujesz szybko sprzedać 
swoją nieruchomość na terenie 
i w okolicach: Grodziska 
Mazowieckiego, Pruszkowa, 
Żyrardowa, Piastowa, 
Warszawy. Oferuję 75 % ceny 
rynkowej, płacę gotówką od ręki. 
536 566 701 

 ► Sprzedam atrakcyjną działkę 2000 m2, 
Granica Bieganów-Żyrardów,
667 888 626

 ► Sprzedam działkę budowlaną 
w Kajetanach, 1336 m2, media 
w drodze,kanalizacja. 
BEZPOŚREDNIO. Tel.603400584 

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

 ► 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 

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

Nieruchomości – do wynajęcia

 ► 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 

Sprzedam

 ► Sprzedam niezawodny, najlepszy 
w swojej klasie, elektryczny silnik 
zaburtowy do łodzi lub pontonu 
amerykańskiej fi rmy Minn Kota. 
Typ Endura, siła ciągu 34 lbs. 
(600 kg) 5 biegów do przodu, 
3 do tyłu, teleskopowy rumpel, 
kompozytowe ramię. Stan b. dobry, 
używany sporadycznie. Cena 550 zł. 
Tel: 604 114 214 

 ► Sprzedam odzież dla chłopca 
w rozmiarze 68-86 (w tym 
kombinezon, 2 kurtki, spodnie bluzki, 
koszulki, buty). Znane marki – Zara, 
H&M, 5-10-15, Coccodrillo, Ecco. 
Razem 80 sztuk. Cena 400 zł do 
negocjacji. Stan bardzo dobry. 
Pruszków.  500 891 490   

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

 ► Administrowanie sieciami 
komputerowymi dla fi rm, 
501 255 453 

 ► Anteny nowocześnie solidnie montaż 
serwis 603 375 875 

 ► Cyklinowanie, 602 262 144 

 ► Czyszczenie skórzanej tapicerki 
samochodowej, 505 076 331 

 ► Dachy papą, 725 229 079 

 ► Docieplania budynków, 
dekarstwo, 603 722 837 

 ► Domofony, videodomofony, 
603 375 875 

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

 ► 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 

 ► 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

 ► Podejmę się sprzątania domu, 
biura, mieszkania na weekendy. 
Pruszków i okolice. 500 891 490 

 ► PRANIE DYWANÓW TAPICERKI 
22 7982000 

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

Remonty, 535 872 455 

 ► Remonty budowlane od A do Z, 
500 595 690, 502 455 777 

Studnie, 694 869 194 

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

 ► Trawniki, zakładanie, wertykulacja, 
512 380 109, (22) 758 16 65 

 ► 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 

Różne

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

USŁUGI BUDOWLANE

Budujemy, remontujemy, wykańczamy wnętrza  
na terenie Warszawy i okolic. 

Zlecenia wykonujemy starannie,  
sprawnie i terminowo. 
Nadzór budowlany
Budowa domów

Remonty i wykańczanie wnętrz

Tel: 501 304 524

MIEJSCE 
NA TWOJĄ
REKLAMĘ

22 758 77 88
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Gimnazjum Społeczne
Milanowskiego Towarzystwa 

Edukacyjnego
ogłasza nabór do klas 1 na rok szk. 

2014/2015.
Zapraszamy na dni otwarte: 

22 marca i 26 kwietnia 
w godz. 10.00 – 13.00 

do siedziby szkoły w Milanówku  
przy ul. Brzozowej 1

Informacje i zapisy: www.brzozowa.pl
Tel. 22 724 -83-47, tel./fax 22 758-34-02

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

Największy  
i najlepiej zaopatrzony

SKLEP OGRODNICZY  
W PRUSZKOWIE

ul. Pogodna 7 (boczna Lipowej)
Profesjonalne doradztwo

www.hurtownia-ogrodnicza.pl

Gimazjum 
Społeczne 

• 
• życzliwa atmosfera oraz opieka pedagoga, bezpieczeństwo
• nauczanie w zespołach klasowych - do 18 osób
• zwiększona ilość godzin z przedmiotów maturalnych    
• 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

OBWIESZCZENIE  
O LICYTACJI

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie podaje do publicznej 
wiadomości, że  

dnia 14.05.2014 r. o godz. 14.00 
pod adresem  ul. Staszica 1 pokój 101, 05 – 800 Pruszków odbędzie się  

I SPRZEDAŻ LICYTACYJNA 
ruchomości zajętej w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym  

z majątku Pani Agnieszki Leoniak - Nguyen
Przedmiot licytacji:
1. Samochód osobowy MERCEDES – BENZ E 270 CDI MR’00 210, 
rok produkcji 2001,  lakier: srebrny, przebieg 259 739 km, NR VIN: 
WDB2100161B285986
Wartość szacunkowa: 7 000 zł
Cena wywołania brutto: 5 250 zł  
Zajętą ruchomość można oglądać w dniach od 13.05.2014r. do 
14.05.2014 r. w godzinach 10.00 -  11.00  pod adresem  ul. Pani Latter 1, 
05 – 800 Pruszków. Warunkiem udziału w licytacji jest  wniesienie do 
organu egzekucyjnego wadium w wysokości 1/10 wartości oszacowania 
(700 zł). Wadium należy wpłacić do organu egzekucyjnego na rachunek 
nr 20 1010 1010 0162 61 13 91 20 0000 do dnia 13.05.2014 r. 
(w tytule przelewu oprócz danych przystępującego proszę podać 
hasło LICYTACJA) lub gotówką w pokoju 101 w dniu licytacji.   
Nabywca jest zobowiązany uiścić cenę wywołania niezwłocznie po  
udzielaniu mu przybicia. Wniesione wadium zostanie zaliczone na 
poczet ceny.  

Jeżeli I licytacja nie dojdzie do skutku, to:
II licytacja odbędzie się pod tym samym adresem 

w dniu 21.05.2014 r. o godz. 14.00. 
Cena wywołania II licytacji będzie wynosić ½ wartości szacunkowej. 
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie zastrzega sobie prawo 
odstąpienia od licytacji bez podania przyczyn.
Informacje w sprawie licytacji można uzyskać pod nr tel. (022) 738 07 02,  
lub w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie, Pruszków ul. Staszica 1 
pok. 102. 

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

22 753 79 90      690 244 774
www.alsprint.pl

Grodzisk Mazowiecki, dn. 25 kwietnia 2014 r.

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), w związku  
z Uchwałą Nr 702/2014 z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk 
Mazowiecki Jednostka A7 zawiadamia się, że gmina Grodzisk Mazowiecki wszczęła 
postępowanie w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,  
w tym do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko, dla potrzeb miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki 
Jednostka A7. Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w Wydziale Planowania 
Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki w pokoju nr 9 i można 
zapoznać się z nią w godzinach pracy Urzędu.
Granice obszaru do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przebiegają:
1) od północy – po północnej granicy działki ew. nr 8 z obrębu 28, następnie na przedłużeniu do 
wschodniej granicy działki ew. nr 40/2 z obrębu 28;
2) od wschodu – od punktu stanowiącego przecięcie przedłużenia północnej granicy działki  
ew. nr 8 z obrębu 28 ze wschodnią granicą działki ew. nr 40/2 z obrębu 28, po wschodniej granicy 
działki ew. nr 40/2 z obrębu 28 do punktu stanowiącego przecięcie przedłużenia południowej 
granicy działki ew. nr 29/1 z obrębu 28 ze wschodnią granicą działki ew. nr 40/2 z obrębu 28;
3) od południa – zaczynając od punktu stanowiącego przecięcie przedłużenia południowej 
granicy działki ew. nr 29/1 z obrębu 28 ze wschodnią granicą działki ew. nr 40/2 z obrębu 28 
następnie po południowej granicy działki ew. nr 29/1 z obrębu 28, następnie na przedłużeniu tej 
granicy do zachodniej granicy działki ew. nr 30/1 z obrębu 28;
4) od zachodu – zaczynając od punktu stanowiącego przecięcie przedłużenia południowej 
granicy działki ew. nr 29/1 z obrębu 28 z zachodnią granicą działki ew. nr 30/1 z obrębu 28, 
następnie po zachodniej granicy działki ew. nr 30/1 z obrębu 28 do północno-zachodniego 
narożnika działki ew. nr 30/1 z obrębu 28.
Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 3 i 4 i art. 40 ustawy, zainteresowani w terminie do dnia 19 maja 
2014r. mogą składać wnioski do opracowywanego dokumentu. Wnioski na piśmie należy 
składać w sekretariacie Urzędu Miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki, poczta na adres 05-
825 Grodzisk Mazowiecki, ul. T. Kościuszki 32a, ustnie do protokołu w Wydziale Planowania 
Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki lub za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania podpisem elektronicznym) na 
adres e-mail pawel.dabrowski@grodzisk.pl . Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko lub 
nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenia 
nieruchomości, której wniosek dotyczy.
Zgodnie z art. 41 ustawy  wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Stosownie 
do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy organem właściwym do rozpatrzenia złożonych 
wniosków jest Burmistrz Grodziska Mazowieckiego.
        

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Grodzisk Mazowiecki, dn. 25 kwietnia 2014 r.

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przes- 
trzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A7

Na podstawie art.17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2012r. poz. 647 ze zm.) ogłaszam  
o podjęciu przez Radę Miejską w Grodzisku Mazowieckim Uchwały Nr 702/2014 
z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk 
Mazowiecki Jednostka A7
Granice obszaru do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
przebiegają :
1) od północy – po północnej granicy działki ew. nr 8 z obrębu 28, następnie na 
przedłużeniu do wschodniej granicy działki ew. nr 40/2 z obrębu 28;
2) od wschodu – od punktu stanowiącego przecięcie przedłużenia północnej 
granicy działki ew. nr 8 z obrębu 28 ze wschodnią granicą działki ew. nr 40/2 
z obrębu 28, po wschodniej granicy działki ew. nr 40/2 z obrębu 28 do punktu 
stanowiącego przecięcie przedłużenia południowej granicy działki ew. nr 29/1  
z obrębu 28 ze wschodnią granicą działki ew. nr 40/2 z obrębu 28;
3) od południa – zaczynając od punktu stanowiącego przecięcie przedłużenia 
południowej granicy działki ew. nr 29/1 z obrębu 28 ze wschodnią granicą działki 
ew. nr 40/2 z obrębu 28 następnie po południowej granicy działki ew. nr 29/1  
z obrębu 28, następnie na przedłużeniu tej granicy do zachodniej granicy działki 
ew. nr 30/1 z obrębu 28;
4) od zachodu – zaczynając od punktu stanowiącego przecięcie przedłużenia 
południowej granicy działki ew. nr 29/1 z obrębu 28 z zachodnią granicą działki 
ew. nr 30/1 z obrębu 28, następnie po zachodniej granicy działki ew. nr 30/1  
z obrębu 28 do północno-zachodniego narożnika działki ew. nr 30/1 z obrębu 28.

Wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego należy składać w terminie 
nie dłuższym niż 21 dni od dnia niniejszego ogłoszenia na adres Urząd Miejski 
w Grodzisku Mazowieckim, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. T. Kościuszki 32a 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

USŁUGI  
KOPARKO-ŁADOWARKI

ROBOTY ZIEMNE  
WODNO  

KANALIZACYJNE 

Tel. 506-440-197

Optima S.A. – finanse dla domu  
– zatrudni PRZEDSTAWICIELI  

w dzielnicach: Wawer, Ursynów,  
Praga Północ, Praga Południe.  

Atrakcyjna prowizja, praca dodatkowa, 
również dla emerytów!  

Tel. 58-554-80-80  
lub 801-800-200
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