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PRUSZKÓW
Klamka zapadła. Radni 
sejmiku województwa 
mazowieckiego wyrazili 
zgodę na przekształcenie 
Szpitala Kolejowego 
w Pruszkowie w spółkę 
z o.o. – Powodem 
przekształcenia jest 
ujemny wynik fi nansowy 
szpitala – twierdzą radni.

N ie pomogły petycje, pi-
sma, protesty. Radni sej-
miku województwa nie 

wysłuchali głosów okolicznych 

samorządów, personelu szpi-
tala i pacjentów. Na kwietnio-
wym posiedzeniu zgodzili się na 
przekształcenie pruszkowskiego 
Szpitala Kolejowego im. Włodzi-
mierza Roefl era. 

Nie wszyscy jednak radni po-
parli ten pomysł. Głównie rozeszło 
się o dyrektora szpitala Krzysz-
tofa Rymuzę, który w momencie 
przekształcenia lecznicy w spół-
kę prawie na pewno straci pracę. 

– Pozwólmy temu dobremu 
gospodarzowi dokończyć tę ka-
dencję. Pół życia ten człowiek bu-
dował wysoką pozycję szpitala. 
Wierzycie marszałkowi, że to 
nie on stoi za kilkuletnią nagon-
ką na dyrektora? A fakt, że bliski 

Kolejowy zmieni się w spółkę
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współpracownik pana marszał-
ka dyrektor Państwowego Ze-
społu Ludowego Pieśni i Tańca 
„Mazowsze” zwolnił z pracy le-
karza, prywatnie żonę dyrektora 
Rymuzy to też przypadek, a nie 
element działań o charakterze 
mobbingu? – pytał na sejmiku 
radny Krzysztof Piechota (PiS). 

Na te stwierdzenia odpowie-
dział Wojciech Bartelski (PO) 
– Uważamy, że dla tego szpitala 
będzie lepiej jeśli zostanie sko-
mercjalizowany. Dopisywanie 
do tego historyjek o podłożu 
osobistym jest nieporozumie-
niem – mówił. 

Radni sejmiku województwa zgodzili się na przekształcenie pruszkowskiej lecznicy

 Przekształcenie Kolejowego wywołało wiele kontrowersji

Radni sejmiku województwa zgodzili się na przekształcenie pruszkowskiej lecznicy
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Fun Podko 
tuż, tuż
PODKOWA LEŚNA
17 maja do Podkowy 
zjadą się miłośnicy 
sportów ekstremalnych, 
aby wziąć udział 
w zmaganiach 
w skateboardingu, 
akrobacjach na rowerach 
BMX czy hulajnogach.

Fun Podko jest festiwalem 
sportów ekstremalnych, ta-
kich jak skateboarding, BMX 
freestyle oraz street-art. W tym 
roku, tak jak w poprzednich 
latach, atrakcji nie zabraknie. 
Oprócz zawodów pasjonatów 
rowerowych i deskorolkowych 
ewolucji, dojdzie do rywalizacji 
na hulajnogach. Impreza odbę-
dzie się na terenie skateparku 
Centrum Kultury i Inicjatyw 
Obywatelskich, przy ul. Świer-
kowej 1. W zmaganiach udział 
weźmie kilkudziesięciu zawod-
ników. Najlepsi mogą liczyć 
na nagrody.

Będzie można też wziąć 
udział m.in. w warsztatach 
gra�  ti prowadzonych przez 
ZOMBI ZOO crew, obejrzeć 
pokaz tańca breakdance. Jed-
na z atrakcji to „Szkoła Tricku” 
dla dzieci na specjalnie przygo-
towanym torze. O oprawę mu-
zyczną zadba DJ Anusz.

Fun Podko startuje w sobo-
tę 17 maja, w samo południe.

Patronami medialnymi im-
prezy są Gazeta WPR oraz 
portal WPR24.pl.  (DP)

REKLAMA

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
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Padły strzały ostrzegawcze, ale uciekł
PRUSZKÓW
Strzały ostrzegawcze, 
pościg – to nie 
streszczenie fi lmu 
akcji, a zdarzenia, 
które miały miejsce 
6 maja na pruszkowskich 
ulicach.

Wszystko zaczęło się od wieczor-
nej wizyty policjantów na ulicy 
Morskiej, gdzie miał znajdować 
się poszukiwany mężczyzna. 
– Funkcjonariusze mieli nakaz 

doprowadzenia go do zakładu 
karnego za pobicie – mówi kom. 
Dorota Nowak, rzecznik praso-
wy Komendy Powiatowej Policji 
w Pruszkowie. – Gdy poszukiwa-
ny zorientował się, że przyszła 
po niego policja, wskoczył przez 
okno, wsiadł w samochód i od-
jechał. Mundurowi oddali kil-
ka strzałów ostrzegawczych, ale 
mężczyzna uciekł. Jechał wzdłuż 
Morskiej w kierunku ulicy Tu-
wima i w międzyczasie nam 
zniknął – dodaje. 

Policjanci przeszukali miesz-
kanie przy Morskiej, w którym 
wcześniej przebywał poszuki-
wany mężczyzna. – Na tej po-
sesji funkcjonariusze znaleźli 
sporo różnych substancji che-
micznych, które mogły służyć 
do produkcji środków odurza-
jących, ale w rozumieniu prawa 
narkotykami nie są – twierdzi 
kom. Dorota Nowak.

W momencie oddawania ga-
zety do druku policja wciąż szu-
kała bandyty.  (DP)
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Pierwsza ze zmian do jakich doj-
dzie po przekształceniu szpitala 
będzie dotyczyła fotela dzisiejsze-
go dyrektora, a przyszłego preze-
sa. Po blisko 20 latach szpitalem 
prawie na pewno przestanie za-
rządzać Krzysztof Rymuza. Jego 
miejsce zajmie powołany pre-
zes. Co prawda jest szansa, że-
by był nim właśnie dyrektor, ale 
znikoma. – Wszystkie wróbel-
ki od dawna ćwierkają w Prusz-
kowie, że prezesem będzie Lida 
Rudzka (dziś dyrektor szpitala 
tworkowskiego – przyp. red.), 
oczywiście przez przypadek 
jest to koleżanka partyjna pana 
Struzika z list wyborczych PSL 
– mówił radny Krzysztof Piecho-
ta. – Wiemy, że na tle powstałego 
konfl iktu cały zarząd wojewódz-
twa, zarówno marszałek Struzik 
jak i wicemarszałek Strzałkow-
ski są bezpośrednio zaintereso-
wani tym, by obecny dyrektor 
przestał pełnić tę funkcje jak 
najszybciej – powiedział Wi-
told Kołodziejski (PiS).

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1 Wiele osób zadaje sobie py-
tanie dlaczego przekształco-
ny ma zostać w spółkę właśnie 
Szpital Kolejowy. Jego strata to 
ok. 2,7 mln zł. Niewiele, bo 

fi nansów Mazowsza, a z dru-
giej starają się sparaliżować 
działania, które mają na celu 
racjonalizację finansowania 
i funkcjonowania naszych placó-
wek – twierdził na kwietniowym 
posiedzeniu sejmiku wicemar-
szałek Krzysztof Strzałkowski 
(w ostatnich dniach wybra-
ny na burmistrza stołecznego 
Bemowa). Radny Witold Ko-
łodziejski podkreślał jednak, 

że strata Kolejowego wiąże się 
też z decyzjami... samego zarzą-
du województwa – Ten dług był 
przez dyrektora zapowiadany 
przy podpisywaniu kontrak-
tu z Narodowym Funduszem 
Zdrowia. Jest to dokładnie ta 
sama kwota, której brakowało 
wtedy. Dyrektor proponował 
nawet radykalne cięcia na któ-
re zarząd województwa się nie 
zgodził – zaznaczał.

Głos zabrała też Elżbieta 
Sarnacka ze Szpitala Kolejo-
wego, przedstawiła stanowisko 
pracowników lecznicy. – Stra-
ta finansowa za rok 2013 nie 
powinna być powodem tak ra-
dykalnego i nieodwracalnego 
posunięcia jakim jest zmiana sta-
tusu naszej placówki, tym bar-
dziej, że nie wynika ona ze złego 
zarządzania i niegospodarności, 
a jest wynikiem chorego syste-
mu kontraktowania usług przez 
NFZ i niedofi nansowaniem pla-
cówki przez organ założycielski, 
czyli sejmik województwa mazo-
wieckiego – podkreślała.

Co ciekawe wskaźnik zadłu-
żenia placówki wynosi 0,22 co 
oznacza, że przy przekształ-
ceniu szpitala w spółkę woje-
wództwo nie jest zobligowane 
do pokrywania straty. Kolejowy 
działanie w formie spółki będzie 
zaczynał na minusie. – Czy ko-
ło ratunkowe, które chcecie nam 
podać ma być z betonu? – pytała 
pracownica lecznicy.

Ostatecznie radni wyrazili 
zgodę na komercjalizację Szpi-
tala Kolejowego. 
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np. szpital przy ul. Barskiej w War-
szawie też prowadzony przez 
samorząd województwa ma za-
dłużenie w wysokości... 127 mln zł. 

– Mamy do czynienia z sy-
tuacją, w której z przyczyn fi -
nansowych przedstawiamy 
propozycję przekształcenia. 
Państwo z jednej strony roz-
dzierają szaty nad złym stanem 

Kolejowy zmieni się w spółkę
Radni sejmiku województwa zgodzili się na przekształcenie pruszkowskiej lecznicy

w przybliżeniu 
taką stratę za 
rok 2013 ma 
Szpital Kolejowy

2,7mln zł

SZYBKIE I TANIE KREDYTY
KREDYTY 0%  •  DUŻE KWOTY  •  DECYZJA W 5 MIN.

KONTAKT
511 422 333
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MIEJSCE 
NA TWOJĄ
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22 758 77 88

DRUKUJEMY
BANERY | ROLLUPY | FOLDERY | KATALOGI 
TECZKI | PLAKATY | WIZYTÓWKI 
ULOTKI i wiele więcej... 22 753 79 90

690 244 774
www.alsprint.pl
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GRUPA MODLITEWNA 
„JEZUS DO LUDZKOŚCI”

Zapraszamy do wspólnej modlitwy  
w kościele w Pruszkowie w każdą sobotę rano.

 Kontakt z nami: jezusdoludzkosci@vp.pl

Kredyty dla Firm  
na oświadczenie, bez ZUS  

i US, zabezpieczone  
i niezabezpieczone.

Bankowy leasing na oświadczenie  
bez BIK, BR, ZUS i US auta osobowe  

nowe i używane, auta ciężarowe,  
maszyny i urządzenia na oświadczenie. 

Szybko, niedrogo i profesjonalnie.

 Tel. 660 – 670 – 306
E-mail : kredytydlafirm@onet.pl

bankowyleasing@onet.pl

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
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31 maja na terenie Lasów Młochow-
skich w gminie Nadarzyn odbę-
dzie się kolejna edycja rodzinnego 
wyścigu rowerowego „Ojcowie 
na start”. – Chcemy kształtować 
w społeczeństwie postawy proro-
dzinne i proekologiczne. W zawo-
dach rodzic lub rodzice wspólnie 

startują ze swoimi pociechami 
– mówi Kaja Małecka-Kotlarz, ze 
Stowarzyszenia Rodziców „Na Fa-
li”, organizatora imprezy. Uczest-
nicy wyruszą i zakończą wyścig na 
nadarzyńskim stadionie przy ulicy 
Żółwińskiej 21. – Na miejscu chce-
my zorganizować piknik rodzinny 

– podkreśla Małecka-Kotlarz. Wy-
ścig „Ojcowie na start” zacznie się 
o godz. 11.00. Rejestracja odbywa 
się poprzez stronę internetową 
ojcowienastart.pl, opłata za udział 
w wyścigu wynosi 10 zł od rodziny. 
Pieniądze będą przyjmowane w dniu 
zawodów w godz. 9.00–10.30. (DP)

Kolejna edycja wyścigu 
rowerowego „Ojcowie na start”
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PIASTÓW
Fontanna przy 
ul. Lwowskiej ma 
zostać zlikwidowana. 
Jej miejsce 
zajmie… klomb.
 
Wątek fontanny w Piastowie 
jest często poruszany, m.in. 
w internetowych komenta-
rzach. – Teraz to jest praw-
dziwy śmietnik! – to jeden 
z wpisów na portalu WPR24. 
– Sodoma i Gomora! Czy to 
miejsce ma służyć głównie 
miłośnikom tanich trunków, 
czy wszystkim mieszkańcom? 
– pyta z kolei w e-mailu Mi-
chał. Osób mających podobne 
zdanie nie brakuje. Sugeru-
ją, aby władze miasta zrobiły
porządek z obiektem.

Magistrat widocznie wziął 
sobie do serca uwagi miesz-
kańców i przeprowadzi drob-
ny remont fontanny. – Od-
restaurujemy murek – mówi 
Krzysztof Smolaga, wicebur-
mistrz. Nie ukrywa jednak, że 
żywot fontanny jest już prze-
sądzony. – Jest do likwidacji. 
Na ten sezon będzie jeszcze 
funkcjonowała, ale później 
z niej rezygnujemy. Obiekt 
wymaga generalnego re-
montu wraz z przebudową, 
a na to nas nie stać – twierdzi 
wiceburmistrz. Według sza-
cunku miasta, koszt takiej 
inwestycji wyniósłby blisko
40 tys. zł.

Co w takim razie będzie 
w miejscu po fontannie? 
– Powstanie tam klomb – mó-
wi Smolaga. Podkreśla, że 
miastu zależy na efektyw-
niejszym zagospodarowa-
niu tej części ul. Lwowskiej. 
– Są plany, aby powstały tam 
zadaszone miejsca postojowe 
dla rowerów – zdradza wice-
burmistrz Piastowa.  (MAP)

Klomb 
zamiast 
fontanny
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Biegacze opanują miasto, pokonają 10 kilometrów
PRUSZKÓW
Znamy trasę 
Pruszkowskiego 
Biegu Wolności. 
10-kilometrową pętlę 
wytyczono głównymi 
drogami miasta. 
Urzędnicy zapewniają, 
że impreza nie 
skomplikuje 
życia kierowcom.

Takie imprezy w ostatnim czasie 
cieszą się ogromnym powodze-
niem. Władze Pruszkowa posta-
nowiły więc zorganizować bieg na 
10 km również w naszym mieście. 
– Chcemy, by bieg na trwałe wpi-
sał się w kalendarz imprez sporto-
wych w Pruszkowie. W tym roku 

połączyliśmy go z obchodami Dni 
Pruszkowa – mówi Witold Ko-
nieczny z Biura Promocji Miasta.

Limit miejsc na liście starto-
wej został ustanowiony na 500 
osób. I trzeba przyznać, że jak 
na imprezę organizowaną po 
raz pierwszy zainteresowanie nią 
jest ogromne. Wspomniana lista 
startowa zapełniła się już miesiąc 
przed biegiem. Warto dodać, że li-
mit miejsc był zwiększany dwa ra-
zy. – Ważnym aspektem jest fakt, 
że w ostatnich latach bieganie sta-
ło się modne – dodaje Konieczny.

W ostatnich dniach opubliko-
wano trasę biegu, który odbędzie 
się 1 czerwca. Zawodnicy wyru-
szą ze stadionu Znicza o godz. 
10.00. Trasę wytyczono ulicami: 

Bolesława Prusa, Gordział-
kowskiego, Polną, Armii Krajo-
wej, Księcia Józefa, Jarosława 
Dąbrowskiego, Cyklistów, An-
drzeja, Lipową, Kraszewskiego, 
Hubala i Parkiem Potulickich.

Na czas biegu ulice zostaną 
zamknięte dla ruchu. Urzęd-
nicy zapewniają jednak, że ko-
munikacyjnego paraliżu miasta 
nie będzie. – Nieprzypadkowo 
wybraliśmy również termin 
i godzinę biegu. W niedzielne 
przedpołudnia ruch na prusz-
kowskich ulicach jest najmniej-
szy. Utrudnienia też nie będą 
trwały zbyt długo, ponieważ 
maksymalny czas na pokona-
nie trasy to 90 minut – wyja-
śnia Konieczny.  (AS)

Peron do 
dyspozycji 
pasażerów
GRODZISK MAZOWIECKI
Pasażerowie Kolei 
Mazowieckich mogą 
już korzystać z nowej 
części peronu na stacji 
w Grodzisku.
 
Modernizacja linii kolejowej 
Warszawa – Skierniewice 
obejmuje m.in. remont pero-
nów i budowę wiaduktów oraz 
przejść pod torami. W Grodzi-
sku trwają prace nie tylko nad 
torowiskiem i rozjazdami, ale 
również peronem wyspowym. 
Jest on już jednak w dużej czę-
ści ukończony (od strony toru 
nr 2 – dalekobieżnego w kie-
runku Warszawy) i od 1 maja 
pasażerowie mogą korzystać 
z peronu zdecydowanie bar-
dziej estetycznego niż dotych-
czas. Nawierzchnię wykonano 
z kostki brukowej, a na brze-
gach ułożono czerwone be-
tonowe płyty ze specjalnymi 
wypustkami dla osób niewi-
domych. Pojawiły się żółte 
linie wyznaczające bezpiecz-
ną odległość, którą należy 
zachować podczas wjazdu 
pociągu w perony.

Wraz z peronem kolejarze 
oddali do użytku nowy dale-
kobieżny tor nr 2, po którym 
teraz jeżdżą pociągi Kolei Ma-
zowieckich w kierunku Skier-
niewic, a także składy Intercity 
w stronę stolicy, Łodzi, Kato-
wic i Krakowa.  (DP)

 Trasa Pruszkowskiego Biegu Wolności

MARCIN 
PRAŻMOWSKI

PRUSZKÓW
Choć większość czasu 
poświęcono sprawom 
drogowym, to jednak 
„hitem” debaty 
społecznej dotyczącej 
bezpieczeństwa na 
terenie powiatu była 
wiadomość, że komenda 
stołeczna nie ma 
pieniędzy na… rozbudowę 
budynku komendy 
w Pruszkowie.

I nformacja ta wprawiła 
w osłupienie nie tylko ko-
mendanta powiatowego 

nadkom. Huberta Kowalczew-
skiego, ale też starostę powiatu 
Elżbietę Smolińską. Wcześniej 
o ewentualnych problemach nie 
było mowy. 

Posłańcem złej wiadomości 
okazała się zastępca komendanta 
stołecznego policji ds. logistyki 
młodszy inspektor Małgorza-
ta Łyszko-Domagalska, która 
w trakcie debaty 25 kwietnia 
przyznała, że policja obecnie nie 
ma pieniędzy na tę inwestycję. 
– Mamy przygotowaną doku-
mentację i wszystkie formal-
ności są już prawie załatwione. 
Natomiast mamy problem, po-
nieważ nie zostały przyznane na 
ten cel środki budżetowe. To jest 

Nie ma pieniędzy na komendę

jedyny problem, który zastopo-
wał kwestię komendy w Prusz-
kowie – powiedziała. 

– Mieliśmy informację taką, 
że środki na rozbudowę bu-

i zatwierdzenia dokumenta-
cji – ripostowała wyraźnie za-
skoczona Elżbieta Smolińska. 
– Mówię o faktach. Na dzień 
dzisiejszy te środki nie są za-
bezpieczone – podkreśliła raz 
jeszcze mł. insp. Małgorzata 
Łyszko-Domagalska.

Czy to oznacza, że Prusz-
ków może zapomnieć o rozbu-
dowie komendy? – Też jestem 
zaskoczony tą informacją, ale 
dopytałem komendant i okazu-
je się, że informacja ta dotyczy 
chwili obecnej. Liczę więc, że 
w najbliższych miesiącach, wraz 
z przekazaniem kolejnej transzy 
środków na inwestycje, pojawią 
się środki na rozpoczęcie rozbu-
dowy komendy w Pruszkowie, 
tym bardziej, że przygotowa-
nia są bardzo zaawansowane – 
powiedział nadkom. Huberta 

Zaskoczenie podczas debaty społecznej na temat bezpieczeństwa
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pruszkowskiej policji.
Złudzeń co do budowy no-

wego komisariatu w tym roku 
pozbawieni zostali natomiast 
mieszkańcy i funkcjonariusze 
policji w Raszynie. – Gmina 
jest zdeterminowana, aby prak-
tycznie w połowie dofi nansować 
budowę komisariatu. Trzy lata, 
rezerwowane po 2 mln zł i nic… 
Nie wiem czy komendant sto-
łeczny w ogóle był w tym komi-
sariacie i widział, jak funkcjonują 
policjanci. Tam nie ma interne-
tu, to jest niesamowite. Który to 
jest wiek? – pytał Andrzej Gó-
recki, przewodniczący zarządu 
jednego z osiedli w Raszynie. 
Jego wystąpienie zastępca ko-
mendanta spuentowała krótko. 
– Komisariat Raszyn jest zgło-
szony do standaryzacji na lata 
2015-2016 – poinformowała 
inspektor Łyszko-Domagalska.

Większość jednak czasu de-
batujący poświęcili bezpie-
czeństwu w ruchu drogowym. 
Mówiono m.in. o „brawurowo” 
jeżdżących kierowcach (Mi-
chałowice) czy o kłopotach 
na skrzyżowaniu w Kaniach. 
Z kolei jeden z mieszkańców 
Młochowa zasugerował mon-
taż kamer na tamtejszym ron-
dzie. Podczas debaty zgłaszano 
też problemy z osobami spo-
żywającymi alkohol w miejs-
cach publicznych. 

– Liczę, że w najbliższych 
miesiącach pojawią się 
środki na rozpoczęcie 
rozbudowy komendy 
w Pruszkowie – nadkom. 
Hubert Kowalczewski, 
komendant 
pruszkowskiej policji

dynku komendy powiatowej 
zostały przyznane. Pozostała 
tylko kwestia przygotowania 

 Czy komenda dostanie środki na rozbudowę?
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Dwa tysiące nowych miejsc pra-
cy w Grodzisku w ciągu dwóch lat? 
Możliwe – tak przynajmniej twier-
dzą gminni włodarze. Cała sprawa 
ma związek z zapowiedzią kilku du-
żych grodziskich fi rm o podwojeniu 
produkcji i rozbudowie zakładów. 
Mowa przede wszystkim o fi rmach 

działających w grodziskiej strefi e 
przemysłowej. To one poinformo-
wały miejscowy ratusz o zamia-
rach rozbudowy działalności. Jak 
wyjaśniają urzędnicy takie deklara-
cje złożyło sześć przedsiębiorstw. 
Miejsca pracy mogą zagwaran-
tować także nowe fi rmy mające 

w planach „sprowadzić się” do gro-
dziskiej gminy. Ich uwaga skupiona 
jest na terenach położonych w bez-
pośrednim sąsiedztwie autostra-
dy A2. Dziś w Grodzisku i okolicach 
działa 80 dużych fi rm, dzięki czemu 
bezrobocie oscyluje na poziomie od 
czterech do siedmiu procent. (AF)

Firmy chcą się rozwijać, mogą 
powstać nowe miejsca pracy

GRODZISK MAZOWIECKI

Piątek, 9 Maja 2014

REKLAMA

REGION
10 kolizji i żadnego 
wypadku – to drogowy 
bilans niedawnego, 
długiego majowego 
weekendu. Policjanci 
zatrzymali też kilku 
nietrzeźwych kierowców.

– Policjanci podczas „Bezpiecz-
nego weekendu” nie mają wol-
nego, w większej liczbie stawiają 
się do pracy, aby na drogach 
było bezpieczniej – mówiła 
przed majówką asp. Katarzy-
na Zych, rzecznik prasowy gro-
dziskiej policji.

Faktycznie, radiowozów by-
ło więcej. Zwłaszcza na głów-
nych ulicach. Jak to wpłynęło 
na bezpieczeństwo?

Powiat grodziski. – Na dro-
gach nie doszło do żadnego 
wypadku, policjanci byli wzy-
wani tylko do czterech kolizji – 
podkreśla asp. Zych. – Główną 

Majówka: Na drogach 
było dość bezpiecznie

przyczyną tych zdarzeń były 
trudne warunki drogowe po 
opadach deszczu. Grodziscy 
policjanci na drogach zatrzy-
mali również czterech nie-
trzeźwych kierujących, w tym 
dwóch kierowców samochodów 
i dwóch rowerzystów – dodaje. 
Funkcjonariusze mieli też we-
zwania w sprawie zakłócania 
porządku przez osoby pijane, 
kilkukrotnie również byli wzy-
wani do awantur domowych.

Powiat pruszkowski. Doszło 
jedynie do sześciu kolizji. Poli-
cjanci zatrzymali również trzy 
osoby, które kierowały samo-
chodami po spożyciu alkoholu. 
Podczas majówki odnotowano 
także 24 zdarzenia kryminalne, 
zatrzymano 11 osób.

W całym kraju w długi majo-
wy weekend na drogach zginęło 
36 osób, 457 zostało rannych. 
Policjanci zatrzymali 1539 kie-
rowców „na bani”.  (DP)
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MOP 
z restauracją
BRWINÓW
Przyautostradowe 
miejsca obsługi 
podróżnych w gminie 
Brwinów zyskają 
na funkcjonalności. 

Obecnie w MOP-ach zloka-
lizowanych w miejscowości 
Kotowice kierowcy mogli 
skorzystać tylko z toalet i par-
kingów. Niebawem otworzą 
się tam dwie stacje benzyno-
we i restauracje fast food.

– To dobra wiadomość dla 
kierowców wypatrujących na 
A2 stacji benzynowej, skle-
piku i restauracji. Dla miesz-
kańców Grodziska Maz., 
Błonia i Żyrardowa – raczej 
zła, bo w przyszłym roku na 
autostradzie zostaną wpro-
wadzone opłaty. Dla miesz-
kańców Brwinowa również 
nie najlepsza, bo bez wątpie-
nia wzrośnie tranzyt samo-
chodów zmierzających przez 
Brwinów do węzła autostra-
dy w Pruszkowie. Było to jed-
nak tylko kwestią czasu, kiedy 
MOP Brwinów po obu stro-
nach autostrady będzie dzia-
łał w pełniejszym zakresie niż 
tylko parking i toalety – mó-
wi Arkadiusz Kosiński, bur-
mistrz Brwinowa.

– W MOP-ie jadąc zarówno 
w stronę Warszawy, jak i Po-
znania będą działać restaura-
cje MC Donald's. Obiekty są 
w budowie. Niedługo wszyst-
ko zacznie tam działać jak 
należy – dodaje.  (AF)

ANNA 
SOŁTYSIAK

MICHAŁOWICE
Trwa przebudowa 
dawnego budynku 
Urzędu Gminy 
Michałowice. Obiekt 
przy ul. Raszyńskiej 
niebawem przekształci 
się w bibliotekę.

P racownicy michałowickie-
go magistratu już dawno 
zapomnieli o niedogod-

nościach związanych z  wykony-
waniem obowiązków w ciasnych 
i przepełnionych pomieszcze-
niach. I nie ma się co dziwić, bo 
nowego gmachu urzędu gminy 
może im pozazdrościć niejedno 
ministerstwo. Po wyprowadzce 
do Reguł pozostała jednak kwe-
stia przeznaczenia budynku przy 
Raszyńskiej w Michałowicach. 

Władze gminy postanowiły, że 
miejsce znajdzie tam biblioteka. 
W pierwszej kolejności budynek 
musi jednak przejść przebudowę, 
a ta trwa w najlepsze. – Wszystkie 
prace przebiegają zgodnie z har-
monogramem. Na dole budynku 
zgodnie z pierwotnymi założe-
niami będzie mieściła się gminna 
biblioteka. Wyżej znajdą się po-
mieszczenia biurowe i sala kon-
ferencyjna, która może pełnić 
również funkcję świetlicy. Mamy 
różne pomysły na przeznaczenie 

Był urząd, będzie biblioteka
Przebudowany budynek przy ulicy Raszyńskiej 
w Michałowicach znajdzie swoje przeznaczenie

także przebudowa dotychcza-
sowych pomieszczeń bibliote-
ki, które znajdują się w budynku 
szkoły podstawowej w Michało-
wicach. Chcemy przekształcić je 
w szkolną bibliotekę. Konieczne 
będzie stworzenie dogodnego 
łącznika dla uczniów – twierdzi 
wójt Grabka.

Kiedy więc mieszkańcy Micha-
łowic będą mogli ponownie ko-
rzystać z gminnej biblioteki? Jak 
podkreśla Krzysztof Grabka praw-
dopodobnie tuż po wakacjach. Czy 
księgozbiór gminnej biblioteki się 
powiększy? – Przenosiny bibliote-
ki nie będą wiązały się z zakupem 
nowych pozycji, gdyż robimy to na 
bieżąco. Nasza biblioteka jest bar-
dzo dobrze zaopatrzona. Można 
tu znaleźć wiele nowych tytułów. 
Dbamy o to, by czytelnicy mogli 
sięgać po możliwie jak najnowsze 
pozycje.– podkreśla wójt. 

 Dawny budynek urzędu gminy

Gminna biblioteka, 
zgodnie z pierwotnymi 
założeniami, znajdzie 
swoje miejsce na dole 
budynku  

tych pomieszczeń, jednak osta-
teczna decyzja ich wykorzystania 
nie została jeszcze podjęta. Ro-
boty powinny zakończyć się pod 
koniec czerwca – mówi Krzysztof 
Grabka, wójt gminy Michałowice.

Okazuje się, że zmiana loka-
lizacji gminnej biblioteki będzie 
sporym przedsięwzięciem. Na 

początek obiekt trzeba wyposa-
żyć w meble i regały. – Wakacje 
będą dla nas pracowite. Nie tyl-
ko czeka nas przeprowadzka, ale 
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BRWINÓW
Firma Kartel przystąpiła do prac 
przy rozbudowie Zespołu Szkół 
w Otrębusach. Wykonawca przy-
gotowuje teren. Do połowy 2015 r. 
zespół szkół powiększy się o dwu-
kondygnacyjny obiekt o powierzch-
ni użytkowej blisko 2,6 tys. mkw. 
Poza pomieszczeniami klasowymi 

będzie miał pełne zaplecze sani-
tarne. Budynek gimnazjum ma być 
przystosowany dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych. – Firma Kartel 
od początku daje się poznać z bar-
dzo dobrej strony. Przede wszystkim 
jej poczynania na placu budowy są 
odpowiednio poukładane. Zaczęła 

Ruszyli z pracami przy rozbudowie 
skrzydła otrębuskiej szkoły

prace od budowy kanalizacji, dzię-
ki czemu zminimalizuje ilośc kałuż 
błota, które nie będą przeszkadzać 
w budowaniu fundamentów. Po-
nadto w dalszej fazie do kanalizacji 
będzie można łatwo podłączyć bu-
dynek – wyjaśnia Arkadiusz Kosiń-
ski, burmistrz Brwinowa. (AF)
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Dokończą drogę powiatową 
NADARZYN
Ul. Nadarzyńska 
w Szamotach będzie 
przebudowana. Oznacza 
to, że już cała droga 
powiatowa nr 3105W 
zostanie wyremontowana.

Rozpoczęła się procedura 
przetargowa na przebudowę 
(wraz z odwodnieniem) ul. Na-
darzyńskiej na odcinku od Po-

ntonierskiej do granic powia-
tu pruszkowskiego. Inwestycja 
obejmie ponad 1,5-kilometro-
wy odcinek. Firma, która wygra 
przetarg będzie zobowiązana do 
położenia nowej nawierzchni as-
faltowej. Ale to tylko jeden z ele-
mentów przebudowy. Powstaną 
też zjazdy do posesji, chodniki, 
wykonawca wzmocni pobocze. 

– Jak zakończymy ten etap 
inwestycji, to cała droga 3105W

od trasy katowickiej do grani-
cy powiatów pruszkowskiego 
i piaseczyńskiego będzie go-
towa – mówi Jerzy Kongiel, 
naczelnik wydziału inwesty-
cji i drogownictwa pruszkow-
skiego starostwa.

Na realizację tej inwestycji 
wykonawca będzie miał rok. 
Finał prac na Nadarzyńskiej 
wyznaczono na koniec czerw-
ca 2015 r.  (DP)

Fontanny lekiem na gorące dni
GRODZISK MAZOWIECKI
To już pewne. 
Mieszkańcy 
Grodziska ochłodzą 
się w gorące dni 
przy fontannach, 
które zostaną 
zainstalowane przed 
budynkiem pływalni 
Wodnik 2000.

O planach wybudowania fon-
tann informowaliśmy wcze-
śniej.  Natomiast ostatnio 
powstawała dokumentacja 
projektowa dla tej inwesty-
cji. Dyrekcja Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji w Grodzisku 
Mazowieckim uzgodniła też 
z włodarzami gminy szczegó-
ły przedsięwzięcia.

– Od władz gminy mamy zie-
lone światło na realizację zada-
nia. Nasz projektant wykonał już 
wizualizacje przyszłych fon-
tann. Kompletowanie dokumen-
tacji idzie do przodu. Myślę, że 

„Mechanicy” legli w gruzach

ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
Z mapy Pruszkowa 
znikają właśnie budynki 
po dawnej Fabryce 
Obrabiarek „Mechanicy”. 
W ich miejscu powstanie 
nowoczesne osiedle Nowe 
Miasto Pruszków 
z centrum handlowym. 
Czy to oznacza, że 
obiekty związane 
z historią miasta 
pójdą w niepamięć?

F a b r y k a  O b r a b i a r e k 
„Mechanicy” powstała 
w 1920 roku z inicjatywy

Stowarzyszenia Mechaników 
Polskich z Ameryki. Dzięki te-
mu przedsiębiorstwu Pruszków 
stał się znany nie tylko w kraju, 
ale i na świecie. W czasie II woj-
ny światowej część fabrycznych 
budynków została wysadzona 
w powietrze przez wycofujące 
się z naszych terenów wojska 
niemieckie. To jednak nie wpły-
nęło na działalność zakładu. 
Budynki zostały odbudowane, 
a sama fabryka  funkcjonowała 
jeszcze przez wiele lat. Z czasem 

Trwa rozbiórka hal dawnej fabryki obrabiarek. Na tym 
terenie powstanie nowoczesne osiedle

 Prace przy rozbiórce dawnych hal idą w szybkim tempie
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jednak przedsiębiorstwo upa-
dło, a na jego terenie pozostała 
jedynie pofabryczna zabudowa.

Dla wielu mieszkańców bu-
dynki „Mechaników” to sym-
bol historii miasta. Dziś jednak 
ten teren znajduje się w prywat-
nych rękach. Miejsce starych 
i zniszczonych obiektów zajmą 
niebawem nowoczesne budyn-
ki mieszkalne i centrum han-
dlowe. Rok temu pruszkowscy 

wkrótce będzie można ogłosić 
przetarg na wykonawcę fon-
tann. Chcemy, aby na potrze-
by mieszkańców, głównie dzieci, 
powstało od ośmiu do 10 takich 
obiektów. Byłyby dobrym miej-
scem do zabawy i aktywnego 
wypoczynku, a także ochło-
dy. Woda w fontannach będzie 
krążyć w obiegu zamkniętym 
z jednoczesnym uzdatnianiem. 
Obiekty mają spełniać wszelkie 
normy bezpieczeństwa – mówi 
Mariusz Smysło, dyrektor gro-
dziskiego OSiR-u. 

Fabryka Obrabiarek 
„Mechanicy” powstała 
w 1920 r. z inicjatywy 
Stowarzyszenia 
Mechaników 
Polskich z Ameryki
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tempie. – Rozbiórka będzie 
trwała do końca lipca. Chcemy 
uporządkować ten teren, tak by 
mieszkańcy nie musieli patrzeć 
na zniszczone budynki. W miej-
scu wyburzanych obiektów ma 
powstać galeria handlowa. Jed-
nak szczegółów w tej sprawie pó-
ki, co nie mogę zdradzić – mówi 
przedstawiciel inwestora.

Czy jest szansa, by w nowych 
obiektach lub na terenie osie-
dla znalazły się elementy nawią-
zujące do historii tego terenu? 
Okazuje się, że deweloper takie 
rozwiązanie wziął pod uwagę. 
– W projekcie osiedla jest prze-
widziane miejsce na ustawienie 
pamiątkowej obrabiarki. Znaj-
dzie się ona przy głównym cią-
gu pieszym. Dzięki temu będzie 
widoczna również dla osób od-
wiedzających galerię handlo-
wą. Przewidziano także miejsce 
na ustawienie tablicy pamiąt-
kowej. Chcemy, by mieszkańcy 
wiedzieli jak ważna dla Prusz-
kowa była fabryka obrabiarek 
– podkreśla deweloper. Inwestor 
zadbał również o to, by charakter 
osiedla dzięki zastosowanym ma-
teriałom (m.in. cegła na elewacji) 
oraz soft lofty nawiązywał do
postindustrialnej architektur. 

radni zastanawiali się, czy 
obiektów po fabryce obrabiarek 
nie da się zaadaptować właśnie 
na budynek handlowo-usługo-
wy. Niestety, stan obiektów na 
to nie pozwalał.

W ostatnich dniach rozpo-
częła się rozbiórka pofabrycz-
nych hal. Prace idą w szybkim 

W założeniu projektantów 
woda z dysz będzie wyrzuca-
na pionowo w górę i spłynie do 
betonowych niecek. – Niecki 
wyłożymy specjalnym granu-
latem, aby były bezpieczne dla 
dzieci. Na terenie obiektu po-
jawią się także ławeczki. Sza-
cujemy, że fontanny powinny 
być gotowe w sierpniu tego ro-
ku. Będą działały w sezonie wio-
senno-letnim, czyli mniej więcej 
od maja do września – twierdzi 
Smysło. Inwestycja może kosz-
tować ok. 500 tys. zł.  (AF)
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Już 10 maja w ramach Pruszkowskie-
go Klubu Filmowego będzie wyświetlo-
ny fi lm „Układ zamknięty”. Historia oparta 
jest o wydarzenia z życia krakowskich biz-
nesmenów zmagającymi się z prokuratu-
rą i urzędem skarbowym. Centralna postać 
„Układu...” to czarny charakter, prokurator 
Kostrzewa, grany przez Janusza Gajosa. 

Seans rozpocznie się o godz. 18.00 w Miej-
skim Ośrodku Kultury w Pruszkowie, przy 
ul. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej 5. Wstęp 
na fi lm bezpłatny. Organizatorami PKF są: 
Społeczne Stowarzyszenie Forum Prusz-
ków, Miejski Ośrodek Kultury „Kamyk” oraz 
Urząd Miejski w Pruszkowie. Patronat me-
dialny: Gazeta WPR i portal WPR24.pl. . (AS)

Film „Układ zamknięty” 
w ramach klubu fi lmowego

PRUSZKÓW

Piątek, 9 Maja 2014

REKLAMA

REKLAMA

MARCIN 
PRAŻMOWSKI

GRODZISK MAZOWIECKI
– Nie tabliczka na 
budynku z napisem 
„policja” ma zapewnić 
bezpieczeństwo, tylko 
żywy policjant, pełniący 
służbę w obiekcie, bądź 
w ramach patrolu – mówił 
podczas społecznej debaty 
na temat bezpieczeństwa 
w powiecie grodziskim 
nadinspektor Dariusz 
Działo.

K omendant stołeczny 
policji odniósł się tym 
samym do informacji 

zaniepokojonych mieszkańców 
Żabiej Woli i Podkowy Leśnej, 
którzy dopytywali, czy istnie-
jące na ich terenie komisariaty 
mają być faktycznie zlikwido-
wane? – Taka decyzja nie zapa-
dła. Nawet nie rozmawialiśmy 
z komendantem powiatowym 
na ten temat – powiedział nad-
inspektor Działo. 

Komendant podkreślił przy 
tym, że nawet gdyby miało dojść 
do takiej sytuacji, to każdorazowa 
likwidacja komisariatu czy poste-
runku nie jest równoznaczna ze 
spadkiem poczucia bezpieczeń-
stwa. – Każdy jest specjalistą od 
spraw bezpieczeństwa, jeżeli nie 
ponosi za to bezpieczeństwo odpo-
wiedzialności. W obecnej sytuacji, 

Policjant a dzisiejsze realia

to nie rzeczywistość ma się dosto-
sowywać do możliwości policji, 
to policja ma się dostosowywać 

Do sprawy odniósł się Dariusz 
Zalesiński, komendant powia-
towy policji w Grodzisku, któ-
ry osobiście nadzorował każde 
z postępowań. – Te piękne domy 
i osiedla, które są w szczególny 
sposób zabezpieczone ogrodze-
niami, w wielu przypadkach albo 
miały niedziałającą bramę, albo 
uszkodzoną furtkę. Alarmy by-
ły wyłączone, bo biegający pies 
często je aktywuje a oświetle-
nie działające na czujnik ruchu 
również nie działało, ponieważ 
świeci w okna i przeszkadza 
w spaniu. Dodatkowo w wie-
lu z tych włamań, wspaniałe 
drzwi z atestowanymi zamkami 
były po prostu… otwarte – mó-
wił ku przestrodze komendant 
grodziskiej policji.     

Dariusz Zalesiński przytoczył 
ponadto kilka danych statystycz-
nych za ubiegły rok, z których ja-
sno wynika, że funkcjonariusze 
z Grodziska znacznie zwiększy-
li wykrywalność przestępstw. 
To co jednak może niepokoić, to 
dynamiczny wzrost przestępstw 
związanych z posiadaniem bądź 
rozprowadzaniem środków odu-
rzających. Jednak i w tej katego-
rii policjanci mogą pochwalić 
się sukcesem, bowiem w ubie-
głym roku zatrzymali siedem 
osób trudniących się rozpro-
wadzaniem narkotyków. Dla 
porównania, identyczny wy-
nik zanotowali funkcjonariusze 
ze Śródmieścia w Warszawie. 

Spotkanie w sprawie bezpieczeństwa na terenie powiatu grodziskiego

do realiów dnia dzisiejszego. Je-
śli myślicie państwo, że działa-
nia mające na celu reorganizację 
struktur, czy jak to nazywacie li-
kwidację punktów przyjęć intere-
santów służą pogorszeniu stanu 
bezpieczeństwa, to jest anormal-
ny sposób myślenia – przeko-
nywał komendant stołeczny.

W trakcie debaty, która od-
była się w grodziskim Centrum 
Kultury, sporo uwagi poświęco-
no niepokojącemu zjawisku, ja-
kie w ostatnim czasie występuje 
w Książenicach. – Nagminną rze-
czą stały się włamania „na śpio-
cha”. Właściciele mieszkań śpią, 
a złodzieje buszują po domu, wy-
prowadzają auta z garażu – mówił 
jeden z mieszkańców tamtejsze-
go osiedla. 
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– To nie rzeczywistość 
ma się dostosowywać 
do możliwości 
policji, to policja ma 
się dostosowywać 
do realiów dnia 
dzisiejszego – nadinsp. 
Dariusz Działo, 
komendant 
stołeczny policji 

 Podczas debaty w grodziskim Centrum Kultury
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OTRĘBUSY
W 2013 r. gruntowną rewitaliza-
cję przeszedł Pałacyk Toeplitza 
(na zdjęciu) w Otrębusach, a tak-
że teren przed wejściem do bu-
dynku. Wszystko wskazuje na to, 
że w tym roku na lepsze zmie-
ni się oblicze parku na tyłach za-
bytkowego obiektu. – Podczas 

majowej sesji rady miejskiej bę-
dziemy chcieli przesunąć w bu-
dżecie 140 tys. zł. na wykonanie 
rewitalizacji parku za pałacykiem. 
Chodzi o uporządkowanie tego 
terenu, opiekę na drzewami, wy-
konanie ewentualnych nowych 
nasadzeń. Chcemy wystąpić do 

Szykują się do rewitalizacji
parku za Pałacykiem Toeplitza

Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wod-
nej o dotację na ten cel. Myślę, że 
w czerwcu powinniśmy znać wy-
niki tych starań. Następny kro-
kiem będzie przystąpienie do prac 
w parku – mówi Arkadiusz Kosiń-
ski, burmistrz Brwinowa. (AF)

Henryka Krzywonos popiera Tadeusza Rossa
Z Henryką Krzywonos-Strycharską rozmawia  
w Brukseli Andrzej Rogiński
Jak się Pani znalazła w Brukseli?
Zaprosił mnie tutaj mój przyjaciel, Tade-
usz Ross, żeby pokazać, jak wygląda pra-
ca w Parlamencie Europejskim.

Pani kandyduje do Parlamentu Euro-
pejskiego z województwa pomorskie-
go, prawda? 
Prawda, ale nie przyjechałam tu nie 
dlatego, że wiem, że mnie wybiorą, tyl-
ko dlatego, bym była przygotowana gdy 
mnie wybiorą.

Czyli trochę takie dokształcenie.
Żeby nie zawieść. Co ważne na zaprosze-
nie  przyjaciela, który nie jest konkuren-
tem, bo kandyduje z Warszawy, z innego 
okręgu wyborczego. Ale  przecież  oboje 
jesteśmy z list Platformy, i to na jej wy-
nik razem będziemy pracować.

Jakie wrażenia z tej wizyty w Parlamen-
cie?  Czy Tadeusz Ross  Pani pokazał, co 
się może przydać?
Zostałam zaproszona przez Tadeusza 
Rossa, ale spotkałam też innych naszych 
europosłów: Różę Thun z Małopolski, 
Elżbietę  Łukaciejewską z Podkarpacia. 
Elżbieta Łukaciejewska  opowiadała  mi, 

jak współpracuje z wyborcami. Natomiast 
Danuta Jazłowiecka z Opolszczyzny, któ-
ra pracuje w Komisji Zatrudnienia i Spraw 
Socjalnych, przedstawiła mi szczegóło-
wo  sprawy, nad którymi pracuje,  mówiła 
o istocie swojego działania w Parlamen-
cie Europejskim. Zrobiłam z tego notatki, 
ponieważ, jeśli mnie wybiorą, mam za-
miar pracować w tej właśnie komisji. Spo-
tkałam się także z Andrzejem Grzybem 
z PSL-u. O pracy w Brukseli opowiada-
li także Tadeusz  Ross, Tadeusz Zwief-
ka, Jan Olbrycht. Leszek Gaś, młody 
pracownik Parlamentu Europejskiego 

przedstawił nam pracę Parlamentu, eu-
roposłów, komisji. Mogłam obejrzeć Par-
lament i doszłam do wniosku,  że wciąż 
trzeba się tu uczyć.

Czego Pani się dowiedziała od eurode-
putowanych?
Dowiedziałam się, że tu nie ma zabawy, 
jest ciężka praca.

Komu ta praca ma służyć?
Oczywiście obywatelom Europy, w tym 
wszystkim Polakom. Tu się pracuje dla 
Polski, dla Europy.

Tadeusz Ross zdobywał doświadczenie 
polityczne, gdy  zasiadał w Radzie War-
szawy, gdy był posłem na Sejm. Czy  dalej  
przyda się Polsce w Parlamencie Euro-
pejskim?
Oczywiście. Trzeba, żeby kontynuował to, 
co tutaj rozpoczął. Każdemu człowiekowi 
bez względu na wiek, który ma ikrę i chęć 
do pracy  trzeba dać szansę. 

Tadeusz Ross  objął mandat eurodeputo-
wanego po Rafale Trzaskowski, w grud-
niu 2013 roku. Czy on  dobrze wykonuje 
tę robotę?

Szybko zrozumiał istotę  pracy w par-
lamencie, chociaż jest od niedawna .  
To, co zobaczyłam, upoważnia mnie do 
stwierdzenia, że jest kompetentny i bar-
dzo ciężko pracuje. Od rana do wieczora. 
Uważam, że już wszedł w tę pracę i wy-
konuje ją dobrze.

To był krótki pobyt w Brukseli.
- Ale to była dobra inwestycja na przy-
szłość. Jeszcze raz dziękuję Tadziowi 
Rossowi za zaproszenie mnie do Parla-
mentu Europejskiego.

O Henryce Krzywonos
15 sierpnia 1980 r. w pobliżu Opery Bał-
tyckiej zatrzymała prowadzony przez sie-
bie tramwaj. Było to na początku strajku 
gdańskiej komunikacji publicznej w okre-
sie wydarzeń sierpniowych. 31 sierpnia 
znalazła się wśród sygnatariuszy porozu-
mień sierpniowych. W stanie wojennym 
zajmowała się pomocą internowanym, 
była też kolporterką wydawnictw pod-
ziemnych. Od 1994 r. do czasu przejścia 
na emeryturę (w 2009) prowadziła ro-
dzinny dom dziecka w Gdańsku, wycho-
wując wraz z mężem dwanaścioro dzieci.

REKLAMAOGŁOSZENIE

BGŻ Arena nie tylko dla kolarzy

PRUSZKÓW
25 maja welodrom 
BGŻ Arena stanie 
się miejscem 
I Pruszkowskiej Giełdy 
Sportowej. Ponadto 
na torze odbędą się 
mistrzostwa Polski Elity 
w kolarstwie torowym.

– Z naszych obserwacji wynika, 
że kolarstwo torowe samo w so-
bie nie cieszy się tak dużą po-
pularnością, jakiej byśmy sobie 
życzyli. Jedną z przyczyn mogą 
być dość skomplikowane zasa-
dy poszczególnych konkurencji 
– mówi Patrycja Sitarska z Pol-
skiego Związku Kolarskiego, or-
ganizatora imprezy. – Chcemy 
w nieco inny sposób zachęcić 
mieszkańców Pruszkowa i oko-
lic do odwiedzania BGŻ Areny, 
stąd pomysł organizacji giełdy 
sportowej. Jeszcze nie zamyka-
my listy wystawców profesjo-
nalnych, każdy może wystawić 
swój sprzęt sportowo-turystycz-
ny. Opłata w ich przypadku 
jest tak naprawdę symbolicz-
na, wynosi jedynie 50 zł. Dla 

osób które chcą „przewietrzyć” 
piwnice, schowki, strychy i po-
zbyć się niepotrzebnych rzeczy: 
wstęp 3 zł – dodaje.

Podczas imprezy będzie moż-
na przynieść także swój sprzęt 
sportowy, uzyskać porady 
w kwestii właściwego serwiso-
wania czy naprawy. – Dotyczy 
to oczywiście przede wszystkim 
rowerów i akcesoriów służących 
do jazdy zarówno rekreacyjnej, 
jak i wyczynowej. Zresztą war-
to przyjść i samemu się o tym 
przekonać – zachęca Sitarska. 
– Nie zabraknie również tego, do 
czego BGŻ Arena została stwo-
rzona, a więc wyścigów na torze. 
W tym czasie zaplanowaliśmy 
także mistrzostwa Polski Elity 
w kolarstwie torowym, wystą-
pią najlepsi zawodnicy zarów-
no w kategoriach juniorskich jak 
i seniorskich – podkreśla.

Nie zabraknie specjalnej 
strefy zabaw i konkursów dla 
dzieci. Będzie można m.in. prze-
jechać się po torze.

Giełda zacznie się o godz. 9.00 
i potrwa do 16.00. Wstęp dla od-
wiedzających bezpłatny.  (AF)

ANNA 
SOŁTYSIAK

REGION
Gdy na kolei słyszymy 
„usterka”, to myślimy
o poważnej awarii 
i opóźnieniach pociągów. 
Jednak drobne 
niedociągnięcia mogą 
być równie uciążliwe 
dla pasażerów. Poniżej 
przykład z podwórka 
Kolei Mazowieckich.

Nasz czytelnik Mariusz 
kilka dni temu podróżo-
wał pociągiem, w którym 

maszynista nie włączył klimatyza-
cji. – Był to nowy, szczelny skład, 
gdzie nie było możliwości otwar-
cia okien. W tych warunkach nie 
działała lub nie została urucho-
miona klimatyzacja wewnątrz 
pociągu. Przy temperaturze ok. 
20 stopni Celsjusza na zewnątrz 
i dużej ilości pasażerów momen-
talnie robił się „efekt termosu” 
– wzrost temperatury i wilgotno-
ści – co powoduje duży dyskomfort 
i możliwość omdleń – mówi czytel-
nik. – Nie działała też wewnętrzna 
łączność umożliwiająca pasaże-
rom powiadomienie kierowni-
ka pociągu o problemie – dodaje. 

Kolejny przykład podaje czy-
telniczka Anna. – W piątek 
25 kwietnia miałam wątpliwą przy-
jemność podróżowania składem 
KM. O ile do punktualności czy 

„Ekspresowe” drzwi w dusznym pociągu

czystości przyczepić się nie mogę, 
to już do systemu obsługującego 
drzwi tak. Wsiadając i wysiada-
jąc z pociągu o mało nie zostałam 
przytrzaśnięta drzwiami składu. 

A co z zamykającymi się w iście 
ekspresowym tempie drzwiami? 
Czy mechanizmu nie da się usta-
wić inaczej? – Jeśli chodzi o sys-
tem otwierania/zamykania drzwi 
w pojazdach, to niestety nie mo-
żemy go zmienić – przyznaje Jo-
lanta Maliszewska. – Podczas 
napraw w najwyższym pozio-
mie utrzymania z modernizacją 
w roku 2013 został zamontowany 
system bocznych drzwi wejścio-
wych zgodny z normą. Zawiera 
ona wymagania i zasady działa-
nia systemu, który wyposażony 
jest w system samoczynnego za-
mykania, a także zabezpieczenia 
związane z wpuszczaniem i wy-
puszczaniem pasażerów, czyli 
czujniki – wyjaśnia. 

Pasażerowie zwracają uwagę na niektóre niedogodności podróży Kolejami Mazowieckimi

lub zakupami? Do takiego po-
ciągu nie da się wsiąść  – twierdzi.

Zapytaliśmy przewoźnika, dla-
czego w składzie wspomnianym 
przez czytelnika nie działała kli-
matyzacja. – Nie ma określonych 
okresów, w jakich ma działać ten 
system. Jest to kwestia uznanio-
wa w zależności od panujących 
temperatur zewnętrznych i tem-
peratury w pojeździe, a także od-
czuwalnego komfortu pasażerów. 
Prawem podróżnego jest zgło-
szenie uwagi co do temperatu-
ry kierownikowi pociągu, który 
następnie powiadomi maszyni-
stę o konieczności włączenia lub 
wyłączenia klimatyzacji – odpo-
wiada Jolanta Maliszewska z biura 
prasowego Kolei Mazowieckich.
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– Drzwi składu zamknęły 
się chyba po 10 sekundach 
od otwarcia – mówi 
czytelniczka Anna
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Zamknęły się chyba po 10 sekun-
dach od otwarcia. Działały tak 
w całym składzie. Co mają powie-
dzieć rodzice z wózkami, niepeł-
nosprawni, czy osoby z rowerami 

Pasażerowie zwracają uwagę na niektóre niedogodności podróży Kolejami Mazowieckimi
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Podpisanie umowy 
na przebudowę ulic w Kaniach

P race obejmą prze-
b u d o w ę  b l i s k o 
1,5-kilometrowego 

odcinka ulic Piłsudskiego 
od drogi wojewódzkiej nr 
719 do ul. Strefowej i ulicy 
Wiosennej na odcinku od 

ul. Piłsudskiego do ul. Na-
darzyńskiej. Remont zakła-
da m.in. przebudowę na-
wierzchni jezdni obu ulic, 
budowę ścieżki rowerowej 
i chodnika w ulicy Piłsud-
skiego, budowę chodnika 

lub opaski bezpieczeństwa 
w ulicy Wiosennej, budo-
wę chodników w obrębie 
skrzyżowań ulicy Piłsud-
skiego z przylegającymi uli-
cami, przebudowę zjazdów, 
usunięcie kolizji z sieciami 

telekomunikacyjnymi, wy-
cinkę drzew i krzewów 
kolidujących z robotami.

Prace rozpoczną się za 
około dwa tygodnie, po 
uzgodnieniu organiza-
cji ruchu na czas remontu 
i mają potrwać do 31 paź-
dziernika 2014 r. Miesz-
kańcy tych ulic, którzy nie 
zdecydują się na przyłą-
czenie swoich posesji do 
sieci wodociągowo-kana-
lizacyjnej, zamykają sobie 
taką możliwość na kolej-
ne lata. Po zakończeniu 
przebudowy obowiązy-
wać będzie okres gwaran-
cji i wybudowanie przyłącza 
nie będzie możliwe nawet 
do końca 2019 roku. (PR)

6 maja 2014 r. burmistrz gminy Brwinów Arkadiusz Kosiński oraz właściciel firmy Fal-Bruk 
Bogdan Falenta podpisali umowę na przebudowę ulic Piłsudskiego i Wiosennej w Kaniach.

Piątek, 9 Maja 2014

Zmienione godziny pracy Straży Miejskiej w Brwinowie
Od 1 maja 2014 r. Straż Miejska w Brwinowie pełni służbę od po-
niedziałku do soboty w godzinach od 6.00 do 22.00. W tym cza-
sie można się z nią kontaktować pod bezpłatnym numerem 986 
(dzwoniąc z terenu gminy) oraz 22 729 63 94 lub kom. 606 695 024. 

W pozostałe godziny oraz w niedziele i dni wolne od pracy zgło-
szenia należy kierować do Komisariatu Policji w Brwinowie (bez-
płatny numer 997 lub 22 729 79 97). (PR)
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PRUSZKÓW
W czwartkowy poranek (8 maja) od 
czytelnika otrzymaliśmy informa-
cję o akcji ratunkowej na przystanku 
WKD. – Załoga karetki reanimowa-
ła, chyba bezskutecznie, starszego 
pana. Z „głosów tłumu” wynika, że 
pasażer oczekujący na jeden z po-
rannych pociągów prawdopodobnie 

dostał zawału. Na miejscu oprócz 
ratowników pojawiła się policja. 
Fragment peronu był ogrodzony 
taśmą, a w nim rozstawiono 
namiot – mówił czytelnik Rafał. 
– Mężczyzna zmarł w rejonie przy-
stanku WKD. Nie jesteśmy w stanie 
powiedzieć czy czekał na pociąg, czy 

Zgon 64-letniego mężczyzny 
na przystanku WKD

znalazł się tam z innego powodu. 
Lekarz nie napisał, co było przyczyną 
zgonu, ale raczej nie był on spowo-
dowany działaniem osób trzecich. 
Zmarły miał 64 lata – powiedzia-
ła „na gorąco” kom. Dorota Nowak, 
rzecznik prasowy Komendy Powiato-
wej Policji w Pruszkowie. (DP)

WPR24.plPiątek, 9 Maja 2014

PIASTÓW
Przebudowa 
piastowskiego 
dworca kolejowego 
dobiega fi nału, 
choć... już powinna 
się zakończyć. PKP 
wyznaczyły nowy 
termin.

Prace przy budynku dwor-
cowym rozpoczęły się we 
wrześniu ubiegłego ro-
ku. Wykonawca za ponad 
1,6 mln zł miał m.in. prze-
budować klatkę schodową, 
wymienić okna i drzwi, wyko-
nać nowe instalacje. Pier-
wotnie kolejarze twierdzi-
li, że roboty zakończą się 
w pierwszym kwartale tego 
roku. Jednak trwają.

Finalna 
faza prac 
na dworcu

Dodatkowe „oczy” na miasto
PRUSZKÓW
Centrum monitoringu 
miejskiego wzbogaci się 
o sześć dodatkowych 
kamer. – Jedna z nich 
znajdzie się przy Czarnej 
Drodze, koło przejścia 
na Żbików – zapewniają 
miejscy strażnicy.

Przez wiele lat mieszkańcy zabie-
gali o ustawienie kamer w new-
ralgicznych punktach Pruszkowa. 
Nie było to jednak możliwe. Po-
wód? Pomieszczenia, w których 
działało studio monitoringu miej-
skiego były za małe. W ostatnim 
czasie sytuacja uległa zmianie. 
Po remoncie urzędu miejskie-
go studio zostało przeniesione 
i powiększone. Strażnicy miej-
scy dzięki temu mogą rozbudo-
wać system monitoringu. I korzy-
stają z tej możliwości.

W najbliższych miesiącach na 
terenie miasta zostaną zamon-
towane dodatkowe kamery. Ile? 
Sześć. – Jedna znajdzie się przy 
ul. Kopernika, dwie w rejonie 
przejścia pod torami PKP przy 
Czarnej Drodze i ul. Kurca. Na-
tomiast pozostałe trzy będą mo-
nitorować modernizowany park 
Żwirowisko oraz plac Kardyna-
ła Stefana Wyszyńskiego – wy-
licza Włodzimierz Majchrzak, 
komendant straży miejskiej.

Okazuje się zatem, że strażnicy 
i władze Pruszkowa słuchają gło-
su mieszkańców. O kamery przy 
ul. Kopernika i w rejonie Czar-
nej Drogi zabiegali sami prusz-
kowianie. Nie obyło się jednak 
bez zgrzytów. Planowo kamera 
przy ul. Kopernika miała znaleźć 
się na skrzyżowaniu tej drogi z ul. 
Lipową. Zdaniem mieszkańców 
nie jest to dobra lokalizacja.– Nie 
chcemy, aby pieniądze nasze i in-
nych mieszkańców zostały przez 
miasto zmarnowane – pisze pan 
Marek, mieszkaniec ul. Koperni-
ka. I wraz z innymi współlokato-
rami proponuje: – Uważamy, że 
kamera powinna zdecydowanie 
i obowiązkowo pojawić się na 
wprost boiska Gimnazjum nr 4. 
Tak, aby zasięgiem obejmowała 
zarówno teren boiska, jak i po-
bliskiego placu zabaw oraz część 
klatek schodowych i parking – 
czytamy w e-mailu. I faktycznie 

kamera znajdzie się vis- a-vis 
bloków z numerami 13 i 15, czyli 
tuż przy szkolnym boisku.

Przejście pod torami PKP przy 
Czarnej Drodze też będzie mo-
nitorowane. Okolica nie jest zbyt 
przyjemna, wieczorami strach tę-
dy chodzić. I właśnie dlatego po-
jawią się w tym miejscu dwie 
kamery – przy zejściu do tunelu od 
strony ul. Kurca oraz po przeciw-
nej stronie, przy Czarnej Drodze.

A co z kolejnym kłopotliwym 
punktem, przejściem na stacji 
PKP? Okazuje się, że straż-
nicy czekają na... kolejarzy. 
– Porozumieliśmy się z PKP 
i w ramach budowy tunelu 
do ul. Waryńskiego kolejarze 
poprowadzą wszystkie wy-
magane instalacje do zamonto-
wania kamer. Dzięki temu przy 
montażu urządzeń nie trzeba 
będzie kuć ścian – mówi ko-
mendant Majchrzak.  (AS)

GRODZISK MAZOWIECKI
Miasto przymierza 
się do bloków 
komunalnych. 
– W trzy lata 
chcemy wybudować 
250 mieszkań 
– mówi Grzegorz 
Benedykciński, 
burmistrz Godziska.

W ciągu najbliższych dwóch 
miesięcy grodziski magistrat 
ogłosi przetarg na budowę 
pierwszego z bloków. Budy-
nek z 64 mieszkaniami ma 
powstać przy ul. Traugutta. 
– Budowę chcemy rozpocząć 
jeszcze w tym roku, tak aby 
za rok, w święta Bożego Na-
rodzenia, mogli wprowadzić 
się do niego pierwsi miesz-
kańcy – twierdzi burmistrz 
Benedykciński i dodaje, że 
cała inwestycja pochłonie 
6 mln zł. Warto zaznaczyć, że 
dofinansowania miastu udzieli 
Bank Gospodarstwa Krajowe-
go, wspierający budownictwo 
mieszkań komunalnych i so-
cjalnych.

Ale tereny przy Traugutta to 
nie jest jedyne miejsce, gdzie 
powstaną mieszkania. Wła-
dze miasta prowadzą rozmowy 

Plan? 250 mieszkań 
komunalnych w trzy lata

ANNA 
SOŁTYSIAK

REGION
Zwolenników 
Budki Sufl era czeka 
nie lada gratka. 
W ramach pożegnalnej 
trasy koncertowej 
grupa odwiedzi dwie 
miejscowości w naszym 
regionie – Milanówek 
i Nadarzyn.

B udka Sufl era jest obecna 
na scenie muzycznej od 
40 lat. Od początku dzia-

łalności zespołu najważniejszy-
mi postaciami są Romuald Lipko 
(kompozytor i klawiszowiec), To-
masz Zeliszewski (perkusja) oraz 
wokalista Krzysztof Cugowski. 
Zespół podbił serca fanów w 1974 
r. wersją utworu Billa Withersa 
„Ain't No Sunshine” (wykonane 
przez Budkę nagranie nosiło ty-
tuł „Sen o dolinie”). Rok później 
grupa w składzie Cugowski, Lip-
ko, Zeliszewski, Ziółkowski nagra-
ła pierwszy album „Cień wielkiej 
góry”, do dziś słusznie uznawa-
ny za jeden z najważniejszych 
w historii polskiego rocka.

Następne lata to kolejne suk-
cesy, zmiany wokalistów i nieco 

Budka Sufl era pożegna się z fanami
bardziej komercyjna, ale dobra 
muzyka. Za mikrofonem sta-
wali m.in. Romuald Czystaw 
i Felicjan Andrzejczak. Zespół 
wylansował z nimi takie przeboje 
jak „Za ostatni grosz” czy „Jolka, 
Jolka pamiętasz...” W 1983 r. do 
składu powrócił Cugowski. Od 
tamtej pory zespół wydał kilka 
płyt, m.in. „Czas czekania, czas 

kietę wśród mieszkańców, z za-
pytaniem kogo chcieliby obejrzeć 
i posłuchać. Wiele osób wskazało 
właśnie na Budkę Sufl era – mówi 
Aneta Majak, dyrektor Milanow-
skiego Centrum Kultury. I doda-
je: – Już wcześniej zabiegaliśmy 
o to, by zespół wystąpił w Mila-
nówku, ale zawsze był problem 
z terminami. Tym razem się uda-
ło. Warto podkreślić, że Budka 
kończy swoją działalność, więc 

koncert będzie jeszcze większą 
gratką dla mieszkańców.

Jednak występ Budki Sufl era 
to niejedyna atrakcja jaką szyku-
je Milanowskie Centrum Kul-
tury na obchody święta miasta. 
Nie zabraknie imprez dla dzie-
ci, młodzieży i dorosłych, kon-
certów, zawodów sportowych, 
stoisk lokalnych artystów i fi rm, 
warsztatów. – Niebawem będzie-
my kontaktować się również ze 

Legendarny już zespół wystąpi w sierpniu i wrześniu na scenach w Milanówku i Nadarzynie

stowarzyszeniem odpowiedzial-
nym za opiekę nad skateparkiem. 
W ubiegłym roku przejęli organi-
zację zawodów BMX, więc pew-
nie i w tym roku będą zaintereso-
wani – mówi Aneta Majak. Budka 
Sufl era będzie również (7 wrześ-
nia) gwiazdą nadarzyńskich do-
żynek. Na stadionie sportowym 
przy ulicy Żółwińskiej pojawią 
się także Kabaret Nowaki oraz 
Orkiestra Dęta OSP Nadarzyn. 

z właścicielem budynku przy 
ulicy Narutowicza. – Jest to 
obiekt pofabryczny, który bez 
problemu można zaadaptować 
na potrzeby mieszkalnictwa. 
Chcemy odkupić ten budynek 
– nie ukrywa Benedykciński. 
Gdyby udało się sfi nalizować 
transakcję, wówczas przy 
ul. Narutowicza powstałoby 
30 mieszkań socjalnych i ko-
munalnych. – Zależy nam, 
aby w przyszłym roku oddać 
do użytku sto mieszkań, nato-
miast w perspektywie najbliż-
szych trzech lat miasto musi 
wybudować łącznie 250 miesz-
kań – mówi burmistrz.

Skąd bierze się aż tak duże 
zapotrzebowanie na tego ty-
pu budownictwo? Grodzisk 
rozpoczyna właśnie szeroko 
zakrojoną rewitalizację cen-
trum miasta. Krótko mówiąc: 
będzie opróżniał budynki po-
padające w ruinę, tak aby część 
z nich odrestaurować, a część 
wyburzyć i postawić w ich miej-
sce nowe obiekty. Nie jest więc 
tajemnicą, iż w pierwszej ko-
lejności do nowopowstałych 
bloków przeniesiona zosta-
nie część osób mieszkająca 
przy deptaku czy ul. Obroń-
ców Getta.  (MAP)

31 sierpnia Budka 
Sufl era będzie 
m.in. gościć na Dniu 
Milanówka. Impreza 
odbędzie się na 
miejskim stadionie 
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Legendarny już zespół wystąpi w sierpniu i wrześniu na scenach w Milanówku i Nadarzynie

olśnienia”, „Nic nie boli tak jak 
życie” i bardzo popularny album 
„Bal wszystkich świętych”. War-
to podkreślić, że dzięki Budce 
Sufl era na scenie posenkarskiej 
pojawiły się także dwie, uzna-
ne już wokalistki: Izabela Tro-
janowska i Urszula.

31 sierpnia Budka Sufl era bę-
dzie gościć na Dniu Milanówka.
Impreza odbędzie się na miejs-
kim stadionie. – Robiliśmy an-

 Budka Sufl era gra już od 40 lat
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Okazuje się, że kolejarze
podpisali  z  wykonawcą 
aneks do umowy na przeło-
żenie ostatecznej daty. – Ter-
min zakończenia prac uległ 
przesunięciu. Zgodnie z pod-
pisanym aneksem remont zo-
stanie zakończony do końca 
maja, natomiast oddanie do 
użytku planujemy na koniec 
czerwca 2014 r. – mówi Ma-
ciej Bułtowicz z biura praso-
wego spółki PKP SA.

Na jakim etapie jest więc 
inwestycja? – Jesteśmy w fi -
nalnej fazie przebudowy. Wy-
mienione zostały wszystkie 
okna, drzwi i parapety, insta-
lacje sanitarna, elektryczna 
oraz teletechniczna. Wnę-
trze dworca na nowo za-
aranżowano, co umożliwiło 
zwiększenie przestrzeni do 
komercyjnego zagospodaro-
wania. Ponadto wykonawca 
kończy czyszczenie elewacji 
budynku. W najbliższym cza-
sie prowadzone będą robo-
ty wykończeniowe wewnątrz 
dworca oraz prace przy zago-
spodarowaniu terenu – wy-
jaśnia Bułtowicz.

Po remoncie budynek 
będzie wyglądał nie tylko 
zdecydowanie lepiej, ale 
zostanie też w pełni przy-
stosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych.  (DP)

Oddanie dworca 
do użytku 
planowane jest 
na koniec 
czerwca 2014 r. 
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MILANÓWEK
Znana piosenkarka Joanna Ra-
wik wystąpi 10 maja w Milanow-
skim Centrum Kultury. Artystka 
zdobyła popularność już w latach 
60. XX wieku śpiewając niskim, 
charakterystycznym głosem. 
Współpracowała z wieloma ze-
społami (m.in. z grupą Dzikusy), 

koncertowała w kraju i za granicą. 
Ma na koncie kilka płyt. Jej naj-
ważniejsze utwory to „Nie chodź 
tą ulicą”, „Mamy za mało siebie 
dla siebie”, „Po co nam to było”. 
Joanna Rawik jest także wytraw-
ną wykonawczynią piosenek po-
etyckich, pełnych dramatycznego 

Joanna Rawik zaśpiewa 
w Teatrze Letnim MCK

wyrazu. Jej interpretacje są zre-
alizowane ze smakiem. Artyst-
ka wystąpi w Teatrze Letnim MCK 
przy ul. Kościelnej 3 w Milanów-
ku. Początek koncertu o godz. 
17.00. Wstęp wolny. Współorgani-
zatorem imprezy jest Uniwersytet 
Trzeciego Wieku. (DP)

Piątek, 9 Maja 2014

MARCIN 
PRAŻMOWSKI

PIASTÓW
Państwowy Zespół 
Ludowy Pieśni 
i Tańca „Mazowsze” 
będzie gwiazdą 
tegorocznych Dni 
Piastowa. Obchody 
zdominują wydarzenia 
katolickie, których 
punktem kulminacyjnym 
ma być zawierzenie 
miasta opiece 
Sercu Maryi.

N ie ulega wątpliwości, 
że tegoroczne święto 
Piastowa i jego miesz-

kańców będzie ze wszech miar 
„wyjątkowe”. Rzec by można, 
że… święte, bowiem jeszcze ni-
gdy w swojej historii miasto nie 
było świadkiem podobnego wy-
darzenia. 15 czerwca na stadionie 
Miejskiego Klubu Sportowego 
„Piast” odbędzie się uroczy-
sta msza święta, podczas której 
dojdzie do zawierzenia Piasto-
wa opiece Sercu Maryi. Po na-
bożeństwie nastapi – niemniej 
ważna – peregrynacja kopii ob-
razu Matki Boskiej Częstochow-
skiej. Z tej okazji ulicami miasta 
przejdzie procesja, w której we-
dług szacunków organizatorów 
uroczystości udział może wziąć 
kilka tysięcy osób.

Oba wydarzenia będą stanowi-
ły pierwszą część zaplanowanych 

Święty dzień święta miasta

podniosłym i wyjątkowym dniu 
– mówi Wanda Przybylak p.o. 
dyrektora Miejskiego Ośrodka 
Kultury. Będzie więc łagodnie 
i „w klimacie”. Blok koncertów 
rozpocznie się o godz. 17.00, 
a jako pierwszy na scenie zapre-
zentuje się zespół New Life’M. 
Po nim wystąpi Deus Meus, pol-
ska grupa muzyczna grająca mu-
zykę chrześcijańską z gatunków 
soul, funk i reggae. Obchody Dni 
Piastowa zakończy występ Pań-
stwowego Zespołu Ludowego 
Pieśni i Tańca „Mazowsze”.

Włodarze miasta chwalą so-
bie przygotowany program, bo… 
– Jeszcze nigdy na Dniach Pia-
stowa nie wystąpiły trzy zespoły 
– podkreśla Zdzisława Zieliń-
ska, wiceburmistrz. Podobnie jak 

Znamy program obchodów tegorocznych Dni Piastowa, które odbędą się 15 czerwca 
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dyrektor ośrodka kultury uważa, 
że w dniu zawierzenia wybór in-
nych artystów byłby nietaktem. 
– Nie będzie Rodowicz czy Wil-
ków, bo chcemy zachować klimat. 
I ręczę, że w tym roku dni mia-
sta nie będą gorsze od poprzed-
nich. Lepsze? Na pewno będzie
inaczej – twierdzi Zielińska. 

Tegoroczne Dni Piastowa 
kosztować będą miasto blisko 
100 tysięcy złotych. W kwocie 
tej zawierają się łącznie wszyst-
kie wydatki, począwszy od sce-
ny i akustyków na honorariach 
dla muzyków skończywszy. 
– Tak niską cenę zawdzięczamy 
starostwu powiatowemu, któ-
re będzie sponsorem występu 
„Mazowsza” – dodaje wicebur-
mistrz Piastowa. 

Na stadionie 
Miejskiego Klubu 
Sportowego 
„Piast” odbędzie 
się uroczysta msza 
święta, podczas 
której dojdzie do 
zawierzenia Piastowa 
opiece Sercu Maryi

Przyjdą z pomocą
właścicielom zabytków
MILANÓWEK
Prywatni właściciele 
milanowskich 
zabytków mogą 
otrzymać pomoc od 
miasta przy pracach 
konserwatorskich, 
budowlanych 
i renowacyjnych.

Milanówek jest pełen ma-
jących wartość historycz-
ną obiektów, np. kompleks 
Turczynek czy Willę Wa-
leria. Spora część tego ty-
pu nieruchomości znajduje 
się w prywatnych rękach, 
wymaga remontu. Jednak 
takie działania ze względu 
na charakter obiektu mogą 
być kosztowne.

Magistrat przeznaczył po-
nad 100 tys. zł na dotację dla 
właścicieli zabytków na te-
renie Milanówka. Pieniądze 
pójdą  na prace konserwa-
torskie, restauratorskie lub 
budowlane. – Kwota ta zo-
stanie podzielona na osoby, 
które zakwalifikują się do 

programu. Dotacje przyzna-
je Rada Miasta Milanówka na 
podstawie opinii komisji kul-
tury rady. Aby otrzymać dofi -
nansowanie należy spełnić kilka 
warunków, ale najważniejszym 
jest wpis obiektu do wojewódz-
kiego rejestru zabytków – mówi 
Patrycja Jankowska, rzecznik 
prasowy urzędu miasta.

Właściciele takich obiektów 
mogą ubiegać się o zwrot mak-
symalnie 50 proc. kosztów, ale są 
wyjątki. Jeżeli zabytek stanowi 
wyjątkową wartość historyczną, 
artystyczną lub naukową, a sy-
tuacja wymaga niezwłocznego 
podjęcia prac, dofi nansowanie 
może być udzielone w wysokości 
100 proc. nakładów koniecznych 
na wykonanie robót.

Wnioski o udzielenie dota-
cji należy składać w Urzędzie 
Miasta przy ul. Spacerowej 4, 
lub Kościuszki 45 do końca 
maja. Formularze oraz regula-
min udzielania dotacji dostęp-
ne są na stronie internetowej 
miasta w zakładce „Opieka 
nad zabytkami”.  (DP)

REGION
Na linii Warszawa 
– Skierniewice pojawiły się 
nowoczesne składy Flirt.

– Ostatnio kilka razy do Gro-
dziska jechałem Flirtami Kolei 
Mazowieckich – mówi czytel-
nik Rafał. – Pociągi te są o nie-
bo lepsze niż stare EN57, nawet 
te zmodernizowane. Czy to tyl-
ko chwilowa zmiana, czy może 
Flirty już na stałe będą kurso-
wać po naszej linii? – dopytuje.

Prawdopodobnie to tym-
czasowa zmiana. – Wcześniej 
nie były one przewidziane na 
trasę Warszawa – Skierniewi-
ce, ale od 27 kwietnia pozmie-
nialiśmy obiegi i teraz można 
Flirtem dojechać np. do Gro-
dziska. Obecnie w ciągu doby 
pociągi te na linii skierniewic-
kiej robią sześć kursów tam 
i z powrotem. Na pewno Flir-
ty będą jeździć na tej trasie do 
czerwcowej zmiany w rozkła-
dzie jazdy. Co będzie później 
nie jestem w stanie powiedzieć 
– odpowiada Jolanta Mali-
szewska z biura prasowego 
Kolei Mazowieckich.  (DP)

Flirt na torachStraż miejska krócej, ale efektywniej
BRWINÓW
Z początkiem maja 
brwinowska straż miejska 
pracuje krócej. Urzędnicy 
zapewniają jednak, 
że przełoży się to na 
efektywność jej działań.

Jeszcze niedawno strażnicy 
miejscy pilnowali porządku co-
dziennie 24 godziny na dobę. Te-
raz jest inaczej. Pełnią służbę od 
poniedziałku do soboty w godzi-
nach 6.00–22.00. Czy to ozna-
cza, że teraz nocą gmina będzie 
mniej bezpieczna? Urzędnicy 
twierdzą, że nie.

– Obsada nocna wymagała za-
trudnienia trzech strażników, 
którzy pracowali od 22.00 do 
6.00. Chodzi tu o dwuosobowy 
patrol oraz dyżurnego – powie-
działa Mirosława Kosiaty, kie-
rownik Biura Promocji Urzędu 
Gminy Brwinów. – Nowy ko-
mendant przeanalizował sytu-
ację, ile jest nocnych zgłoszeń, 
jakiego rodzaju są to zgłosze-
nia i stwierdził, że straż miejska 
jest bardziej potrzebna w innych 
godzinach, a przecież jak są ja-
kieś zagrożenia bezpieczeństwa 

w nocy, zawsze można zadzwo-
nić na policję. Mamy tu po-
sterunek w Brwinowie, więc 
mieszkańcy nocą sami nie zo-
staną. Natomiast dzięki takie-
mu zabiegowi będzie więcej 
patroli w ciągu dnia. Poza tym 
strażnicy chcą też prowadzić 
akcje profi laktyczne m.in. dla 
dzieci, na co wcześniej zwy-
czajnie brakowało czasu. Straż-
nicy będą z pewnością bardziej
widoczni – dodała.

Od 1 maja ze Strażą Miej-
ską w Brwinowie można się 

kontaktować pod bezpłatnym nu-
merem 986 (dzwoniąc z terenu 
gminy) oraz (22) 729 63 94 lub 
606 695 024 jedynie w godzinach 
6.00–22.00 od poniedziałku do 
soboty. W pozostałe godziny oraz 
w niedziele i dni wolne od pra-
cy zgłoszenia należy kierować 
do Komisariatu Policji w Brwi-
nowie – bezpłatny numer 997 
lub 22 729 79 97.

Strażnicy nie przestaną jed-
nak całkowicie pełnić służby nocą. 
W planach są bowiem wspól-
ne patrole z policjantami.  (DP)
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O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E
Burmistrza Gminy Brwinów o  wyłożeniu  do  publicznego  
wglądu  projektu  miejscowego  planu  zagospodarowania 

przestrzennego wraz  z  prognozą  oddziaływania  
na  środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 w związku z art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 ze zm.)   w związku z ustawą z dnia 25 czerwca 2010r. o zmianie ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 
Nr 130, poz. 871) oraz uchwały Rady  Miejskiej w Brwinowie Nr XLIII/341/
2009 z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego 
w gminie Brwinów, część obszaru wsi Żółwin – działki nr ew. 22/3 i 22/4,  
uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Brwinowie nr 173-III z dnia 2 czerwca 
2000r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany 
„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego 
w gminie Brwinów, część obszaru wsi Żółwin – działki nr ew. 22/3 i 22/4” 
wraz z prognozą oddziaływania na  środowisko, w okresie od 19 maja do 
30 czerwca 2014r. w siedzibie Urzędu Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, 
w pokoju nr 206 na II piętrze, w godzinach pracy Urzędu.
Zgodnie z art. 18 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego 
wyłożonego do publicznego wglądu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać 
na piśmie do Burmistrza Gminy Brwinów, z podaniem imienia i nazwiska lub 
jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której 
uwagi dotyczą, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 lipca 2014r. 
Ogłaszam jednocześnie, że w dniu 26 maja 2014r. w sali na Stadionie Miejskim 
w Brwinowie przy ulicy Turystycznej 4, o godz. 1600 odbędzie się dyskusja 
publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie ww. planu.
Jednocześnie, działając na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 46 pkt 1 
i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego  ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na  środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zm.), 
ww. projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko poddaje 
się, z udziałem społeczeństwa, postępowaniu w sprawie strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko, w okresie i miejscu wyłożenia do publicznego 
wglądu.
Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt 3-5, art. 40 i art. 41 ustawy o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
ocenach oddziaływania na środowisko, zainteresowani mogą wnosić uwagi i wnioski 
do sporządzonej prognozy oddziaływania na środowisko, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 29 lipca 2014r. Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie 
pisemnej, ustnie do protokołu w pokoju nr 206 w Urzędzie Gminy Brwinów 
przy ul. Grodziskiej 12 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez 
konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: 
urbanistyka@brwinow.pl. Przedłożone uwagi i wnioski w ww. sprawie podlegają 
rozpatrzeniu przez Burmistrza Gminy Brwinów.  

Burmistrz Gminy Brwinów 
Arkadiusz Kosiński

OGŁOSZENIE

na ten dzień obchodów Dni Pia-
stowa. Jaki jest więc dalszy pro-
gram imprezy? – Trudno jest 
dać zespół grający rocka w tak 
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OGŁOSZENIE

MARCIN 
PRAŻMOWSKI

RASZYN
Koncepcja już jest, 
niebawem zaczną się 
prace nad projektem. 
Mowa o hali sportowej, 
która w perspektywie 
najbliższych trzech lat 
powinna pojawić się 
w Raszynie.

O tym, że obiekt jest po-
trzebny mówi się w gmi-
nie od lat. Jednak kiedy 

tylko temat był poruszany szyb-
ko upadał. – A zapotrzebowanie 
jest coraz większe – mówi Da-
riusz Marcinkowski, przewod-
niczący rady gminy a zarazem 
największy orędownik budowy 
hali. – To nie jest mój kaprys, ale 
pomysł wynikający z potrzeb 
szczególnie dzieci i młodzieży. 
Klub Sportowy Raszyn szybko 
się rozwija, przybywa nie tylko 
sekcji, ale osób trenujących. Oni 
muszą mieć godziwe warunki do 
rozwoju, a nie trenować w spar-
tańskich warunkach czy tułać 
się po obiektach rozrzuconych 
w gminie – dodaje.

Halą żywo zainteresowany jest 
też Gminny Ośrodek Sportu. To 
właśnie na jego terenie miałby 
powstać obiekt, który wraz ze 
stadionem, basenem i pozostałą 
bazą ośrodka tworzyłby kompleks 
sportowy z prawdziwego zdarze-
nia. – Systematycznie poszerzana 

Hala coraz bardziej realna

oferta zajęć wzbudza zaintereso-
wanie wśród mieszkańców. To 
z kolei powoduje, że musimy cią-
gle szukać nowych pomieszczeń 
do zajęć. Czasami wręcz błaga-
my o dodatkową godzinę wynaj-
mu. Hala rozwiązałaby wszelkie 
niedogodności – nie ukrywa Ka-
tarzyna Klimaszewska, dyrektor 
raszyńskiego ośrodka sportu.

roku. Realnym terminem rozpo-
częcia prac jest 2016 r. – mówi 
Dariusz Marcinkowski. 

Koszt budowy hali waha 
się w granicach od 12 mln do 
15 mln zł. – Wszystko zależy 
od wielkości. Zależy nam na 
obiekcie, który maksymalnie 
będzie mógł pomieścić pół ty-
siąca kibiców – twierdzi Mar-
cinkowski. Jest spora szansa, że 
inwestycja nie będzie w całości 
finansowana z budżetu gminy. 
Do podjęcia są bowiem środki 
unijne, dofinansowanie z mi-
nisterstwa sportu czy dotacja 
marszałka województwa. – Na 
pewno będziemy się starali o te 
środki – zapewnia Katarzyna 
Klimaszewska. I dodaje: – Hala 
ma przynosić dochód. Może nie 
będzie w całości zarabiała na 
siebie, ale sporą część kosztów 
bylibyśmy w stanie pokryć z wy-
najmu na imprezy komercyjne. 
Tym bardziej, że z racji położe-
nia jesteśmy w stanie konkuro-
wać z Warszawą. 

Czy w Raszynie stworzą komleks sportowy z prawdziwego zdarzenia?
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 Hala sportowa miałaby powstać w sąsiedztwie
stadionu im. Kazimierza Jedynaka

Realnym terminem 
rozpoczęcia prac 
jest 2016 rok

Wszystko wskazuje na to, że 
pomysłodawcy budowy hali mają 
w końcu „zielone światło”. Rad-
ni gminy już dwukrotnie zapo-
znawali się z koncepcją obiektu 
i nie zgłaszali uwag. Coraz gło-
śniej mówi się też o tym, że poprą 
inwestycję, ale… – Jej budowa nie 
ruszy ani w tym, ani w przyszłym 
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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 607052845 

 ► OPERATOR  - MASZYNY PAKUJĄCE -  PRODUKCJA 
OPAKOWAŃ - SYSTEM 3 -ZMIANOWY - SOKOŁÓW 
K/JANEK – 508 268 082

 ► OPERATOR - MASZYNY PAKUJĄCE -  SYSTEM 
3-ZMIANOWY - SOKOŁÓW K/JANEK - 501 204 866 

 ► Pana do pracy dorywczej w ogrodzie 
w Komorowie, 606 742 496 

 ► Sklep Bonna w Piastowie zatrudni sprzedawcę 
tel.797-295-499 

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

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

 ► Zatrudnię 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 

 ► 58m2, parter w Skierniewicach. Cena do negocjacji. 
Tel. 605 650 470 

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  

 ► Działka bud. Izdebno koło Grodziska Maz. 3000m2 
tel. 603034603 

Działkę budowlaną w Komorowie, 883-255-779 

 ► 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

 ► Do wynajęcia Pruszków 32m 
wyremontowane nieumeblowane 1200zł 
784313713 

 ► 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. 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 

ANTENY TELEWIZJA montaż serwis 
tel: 534 10 20 10 

 ► 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 

 ► Malowanie od 6 zł/m2. Szybko i solidnie, 
788 882 780 

 ► 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 
22 798 20 00 

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

Piątek, 9 Maja 2014

LAVORO zatrudni osoby do pracy w Błoniu,  
na stanowisko:

PRACOWNIK PRODUKCJI  
oraz KOORDYNATOR

Wymagane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. 
Gwarantujemy umowę o pracę.

Telefon 791-120-788  
lub na mail: agencja.zatrudnienia@lavoro.com.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

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Michałowice ogłasza, że zgodnie z art. 35 ust. 1  
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, ze zm.) w siedzibie Urzędu 
Gminy w Michałowicach (05-816 Michałowice, Reguły, ul. Aleja 
Powstańców Warszawy 1) został wywieszony na okres od dnia 26 
lutego 2014 r. do dnia 18 marca 2014 r. Wykaz nr 1/2014 nieru-
chomości przeznaczonych przez Gminę Michałowice do oddania 
w dzierżawę i w najem. 

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego  
uprzejmie informuje, 

że na urzędowej tablicy ogłoszeń oraz na 
stronach internetowych Starostwa Powiatowego  
w Pruszkowie został wywieszony wykaz lokali 

objętych spółdzielczym własnościowym prawem  
do lokalu mieszkalnego, przeznaczonych  

do sprzedaży.

USŁUGI  
KOPARKO-ŁADOWARKI

ROBOTY ZIEMNE  
WODNO  

KANALIZACYJNE 

Tel. 506-440-197
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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  
NA NABYCIE NIERUCHOMOŚCI
       McDonald’s Polska Sp. z o. o.

     z siedzibą w Warszawie
 
Przedmiot oferty:

1. Niezabudowane nieruchomości położone w Grodzisku Mazo-
wieckim, przy skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza i Nadarzyńskiej 
(Województwo Mazowieckie, Powiat Grodziski), będących  
w posiadaniu McDonald’s, oznaczonych w ewidencji grun-
tów jako działki o nr ew. nr 2, 3, 4,5,6, 7 i 10 (obręb 0044-44)  
o łącznej powierzchni 2247 m², dla których prowadzone są 
księgi wieczyste: WA1G/00025622/5, WA1G/00026531/7  
i WA1G/00071314/0 w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Ma-
zowieckim, zwanej dalej „Nieruchomością”. 

2. Opis Nieruchomości:
•	 Nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospo-

darowania przestrzennego. 
•	 Nieruchomość jest skomunikowana poprzez zjazd urządzo-

ny od ulicy Nadarzyńskiej. 
•	 W okolicy Nieruchomości znajduje się pełne uzbrojenie 

terenu: energia elektryczna, gaz, woda, kanalizacja desz-
czowa i kanalizacja sanitarna.

Oferta powinna zawierać:
• Dane oferenta (nazwa firmy, adres, telefon kontaktowy)
• oferowaną cenę netto w złotych polskich
• podpis oferenta i datę sporządzenia oferty

Oferty proszę składać w formie pisemnej na adres ul. Marynar- 
ska 15, 02-674 Warszawa z dopiskiem: „Oferta nabycia Nieru-
chomości w Grodzisku Mazowieckim”, do dnia 23-05-2014.

McDonald’s Polska Sp. z o. o.  gwarantuje zachowanie poufności, 
co do treści złożonych ofert.

McDonald’s Polska Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo zakończenia 
lub modyfikacji procesu sprzedaży Nieruchomości w dowolnym 
momencie.

Kontakt:
Dział Property McDonald’s Polska

Tel. 22 211 58 00 (w godz. 09:00 – 17:00)

Największy  
i najlepiej zaopatrzony

SKLEP OGRODNICZY  
W PRUSZKOWIE

ul. Pogodna 7 (boczna Lipowej)
Profesjonalne doradztwo

www.hurtownia-ogrodnicza.pl

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

D
O
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BURMISTRZ GRODZISKA  
MAZOWIECKIEGO  

informuje,
że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku 
Maz. przy ul. Kościuszki 32a oraz na stronie internetowej www.grodzisk.pl  
i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.grodzisk.pl zostało podane do 
publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na 
sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Grodzisku 
Maz. przy ul. Słonecznikowej, stanowiącej własność Gminy Grodzisk Ma-
zowiecki, uregulowanej w KW WA1G/00037061/1, oznaczonej jako dział-
ka ewidencyjna nr 37/5 o pow. 599 m2 w obrębie nr 21, przeznaczonej pod 
zabudowę jednorodzinną w układzie bliźniaczym.
Cena wywoławcza  – 117.000 zł;
Wadium                  – 11.700 zł;
Postąpienie min.     – 1.170 zł;

Przetarg odbędzie się 26 czerwca 2014 o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Grodzisku Maz. ul. T. Kościuszki 32  

w średniej sali konferencyjnej (I piętro)

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Grodzisku Maz. 
przy ul. Kościuszki 32a, pok. 212, II piętro, tel. 22 463 46 31.

ŚRODKI UNIJNE DLA CIEBIE!
Masz pomysł na działania lokalne, małe inwestycje turystyczne, inne?

Ostatni nabór
już od 9 do 23 maja 2014 r.

 
Limit dostępnych środków wynosi:

•	„Małe projekty”: 139 100,18 zł
Przyjmujemy  zapisy na indywidualne bezpłatne konsultacje!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” zapewnia bezpłatną pomoc 
w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje dostępne są w Biurze LGD 

„Zielone Sąsiedztwo” ul. Lilpopa 18, 05-807 Podkowa Leśna.

Tel. 22-724-58-90 
biuro@zielonesasiedztwo.org.pl

Wzory formularzy na stronie www.zielonesasiedztwo.org.pl

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 9 maja 2014 r.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. 2012r. poz. 647 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Piastowie 
1.  Nr XXXIII/182/2013 z dnia 26.03.2013r.o przystąpieniu do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa „Al. Krakowska  
– południe”, uchwalonego uchwałą Nr LXXI/337/2010 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 
14 września 2010 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 
z 2011 r. Nr 15 poz. 529.

2.  Nr XXXIII/183/2013 z dnia 26.03.2013r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa „Al. Krakowska – 
północ”, uchwalonego uchwałą Nr LXXIII/354/2010 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 26 
października 2010 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 
z 2011 r. Nr 15 poz. 530.

3.  Nr XXXIII/184/2013 z dnia 26.03.2013r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa „Zachód I”, 
uchwalonego uchwałą Nr LXXXIV/153/2008 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 24 czerwca 
2008 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2008 r.  
Nr 175 poz. 6262.

4.  Nr XXXIII/185/2013 z dnia 26.03.2013r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany w Uchwale  
Nr LXII/297/2010 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa „Zachód II” opubli- 
kowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2010 r. Nr 131 poz. 3022.

5.  Nr XXXIII/186/2013 z dnia 26.03.2013r.o przystąpieniu do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa „Wojska Polskiego 
– północ”, uchwalonego uchwałą Nr XX/87/2007 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 30 
października 2007 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 
z 2007 r. Nr 252 poz. 7441.

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów: 
1.  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa „Al. Kra- 

kowska – południe”, 
2.  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa „Al. Kra- 

kowska – północ”, 
3.  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa „Zachód I”, 
4.  zmiany w Uchwale Nr LXII/297/2010 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 16 lutego 2010r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa 
„Zachód II” 

5.  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa „Wojska 
Polskiego – północ”. 

Zmiana planów dotyczy tekstu planów w zakresie dopuszczenia możliwości stosowania na 
działkach budowlanych studni i zbiorników bezodpływowych szczelnych do czasu wykonania sieci 
wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej.
Projekty zmiany planów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 19 maja do 
16 czerwca 2014r. wyłożone będą w Urzędzie Miejskim w Piastowie, ul. 11-go Listopada 8, pok. 
nr 6 w godzinach pracy urzędu, także udostępnione będą na stronie internetowej www.piastow.pl. 
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach zmiany planów miejscowych 
odbędzie się w dniu 9 czerwca 2014r. w Miejskim Klubie Sportowym „Piast”, Al. Tysiąclecia 1 
w Piastowie, o godz. 1630.  
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może 
wnieść uwagi. 
Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta Piastowa, z podaniem imienia i nazwiska lub 
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,  
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2014 roku. Uwagi można składać w kancelarii 
Urzędu Miejskiego w Piastowie; pocztą na adres Urząd Miejski ul. 11-go Listopada 2, 05-820 
Piastów; za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres sekretariat@piastow.pl. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Piastowa.
Zgodnie z art. art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3, w związku z art. 29 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 
Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) wymienione wyżej, projekty zmian miejscowych planów podlegają 
strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału 
społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu.
W związku z powyższym zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz wnieść 
uwagi i wnioski. Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy - należy wnosić do Burmistrza Miasta 
Piastowa, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 lipca 2014r.. Uwagi 
i wnioski można składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Piastowie; pocztą na adres Urząd 
Miejski ul. 11-go Listopada 2, 05-820 Piastów; za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
na adres sekretariat@piastow.pl. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest 
Burmistrz Miasta Piastowa.

 Burmistrz Miasta Piastowa

 

OGŁOSZENIE
dotyczące dofinansowania z budżetu Miasta 

prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 
budowlanych przy budynkach zabytkowych  

wpisanych do rejestru zabytków
Burmistrz Miasta Milanówka informuje, że właściciele nieru-
chomości mogą ubiegać się o udzielenie dotacji celowej na do-
finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 
budowlanych przy zabytkach znajdujących się na terenie miasta 
Milanówka i wpisanych do rejestru zabytków.

Szczegółowych informacji w tej sprawie udziela Pani Aleksan-
dra Usarek – podinspektor w Referacie Gospodarki Nierucho-
mościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Mila-
nówka przy ul. Spacerowej 4: tel. (022)  758-30-61 wew. 243,  
e-mail: aleksandra.usarek@milanowek.pl 

Kompletne wnioski o udzielenie dotacji w 2014 r. należy składać 
w Urzędzie Miasta Milanówka przy ul. Spacerowej 4, lub Ko-
ściuszki 45 do dnia 31 maja 2014 r. włącznie. Dotacje przyznaje 
Rada Miasta Milanówka na podstawie opinii Komisji Kultury 
Rady Miasta.

Formularze wniosków wraz z regulaminem udzielania dotacji 
dostępne są na stronie internetowej miasta: www.milanowek.pl 
w zakładce Opieka nad zabytkami.
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