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SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
Niebawem z ulicy Działkowej 
ma zniknąć przejazd 
kolejowy. Czy to oznacza, 
że wyczekiwana przez 
mieszkańców modernizacja 
drogi w końcu dostanie 
zielone światło? 
Włodarze studzą emocje.

D ziury, wyrwy, koleiny – tak wy-
gląda ul. Działkowa na pogra-
niczu Pruszkowa i Brwinowa. 

Mieszkańcy obu miejscowości od daw-
na toczą batalię z urzędnikami o remont 
drogi zniszczonej przez tiry i ciężarówki. 
Jak do tej pory walka przyniosła znikome 

efekty – jedyne co udało się uzyskać, to 
wprowadzenie zakazu poruszania się 
ciężkich samochodów w noce i weeken-
dy. Ale ten zakaz nie zawsze sprawdza się 
w praktyce – niektórzy prowadzący cięż-
kie pojazdy łamią przepisy. 

Władze Pruszkowa od wielu lat pod-
kreślają, że modernizacja ulicy Dział-
kowej będzie możliwa po przeniesieniu 
przejazdu kolejowego. Ma on wkrótce 
zniknąć. Co zatem z przebudową znisz-
czonej Działkowej? Nadal nie wiadomo. 
– Czekamy wciąż na wywiązanie się Brwi-
nowa ze wszystkich uzgodnień. Przypo-
minam, że zgodnie z planami Działkowa 
miała być reprezentacyjną aleją łączą-
cą dwa osiedla – mówi Andrzej Kurzela, 
wiceprezydent Pruszkowa. 

Ulica Działkowa w poczekalni

		DOM		POGRZEBOWY
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Stacja Kontroli Pojazdów

REKLAMA

Droga na pograniczu Pruszkowa i Brwinowa nadal nie może się doczekać przebudowy

 Mieszkańcy od lat walczą o remont zniszczonej Działkowej

REKLAMA
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Pierwotny projekt zakładał bu-
dowę ulicy Działkowej od pod-
staw i w nowym przebiegu. Po-
jawił się jednak problem, gdyż 
droga biegnie na pograniczu 
Pruszkowa i Brwinowa, a ta dru-
ga miejscowość musiałaby prze-
kazać tereny potrzebne pod re-
alizację inwestycji. W pierwszej 
kolejności musiałaby je... odku-
pić od dewelopera. Na mocy po-
rozumień deweloper grunty miał 
przekazać nieodpłatnie, jednak 
gdyby to zrobił wpadłby w kło-
poty.  – Gdyby Agroman oddał 
nam nieodpłatnie grunty warte 
7 mln zł to byłoby to działanie 
na niekorzyść spółki. Od razu 
zainteresowałby się tym urząd 
skarbowy i odpowiednie służby 
– mówi Arkadiusz Kosiński, bur-
mistrz gminy Brwinów. – Nas nie 
stać jednak na zapłacenie wielo-
milionowego odszkodowania za 
przejęcie tych gruntów bądź ich 
kupienie – podkreśla.

Pojawia się jednak pytanie: 
czy budowa ulicy Działkowej 
w nowym śladzie jest potrzeb-
na? Przebudowana została ul. 
36. Pułku Piechoty Legii Akade-
mickiej, niebawem z Działkowej 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1 na ulicę Przejazdową zostanie 
przeniesiony przejazd kolejowy, 
a w przyszłym roku ma się zakoń-
czyć budowa ul. Przyszłości. Po 
drugiej stronie torów przebudowę 
ma natomiast przejść ul. Przejaz-
dowa. Powstający układ drogowy 
sprawi, że z Działkowej znikną zu-
pełnie tiry i ciężarówki, a ulica zy-
ska charakter osiedlowy. Według 
Arkadiusz Kosińskiego w tym 
wypadku wystarczy generalny 
remont drogi. To zaś oznacza, 

drogi w nowym śladzie – mówi 
Elżbieta Korach, naczelnik Wy-
działu Inwestycji, Remontów i In-
frastruktury Technicznej Urzędu 
Miejskiego w Pruszkowie. – Dział-
kowa docelowo zmieni swoją rolę. 
Droga ta będzie stanowiła do-
jazd do osiedli mieszkaniowych 
zarówno tych po stronie Prusz-
kowa, jak i Brwinowa – dodaje.

Władze Pruszkowa nie są 
zbyt skore do zmiany planów 

dotyczących Działkowej. – Fak-
tycznie możemy przebudować 
tę drogę, ale wtedy nikt nie bę-
dzie zadowolony. W obecnym 
pasie drogowym nie ma miejsca 
na zieleń, ścieżki rowerowe czy 
chodniki. Dlatego grunty znaj-
dujące się po stronie Brwino-
wa są nam potrzebne – twierdzi 
Andrzej Kurzela, wiceprezydent 
Pruszkowa. – Działkowa musi zo-
stać poszerzona, bo stanowi drogę 
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że za modernizację Działkowej 
odpowiadałby wyłącznie prusz-
kowski magistrat. 

Co ciekawe, w Pruszkowie po-
siadają już pełną dokumentację, 
ale... – Mamy wszystkie porozu-
mienia i dokumenty, brakuje jed-
nak gruntów do wybudowania 

– Brak gruntów 
blokuje tę 
inwestycję – mówi 
Andrzej Kurzela, 
wiceprezydent 
Pruszkowa 

PRUSZKÓW
Dni Pruszkowa
zbliżają się 
wielkimi krokami. 
Wystąpią m.in. 
Anna Wyszkoni 
i grupa Piersi, 
na wysportowanych 
czeka Bieg 
Wolności, będzie 
też festiwal gier.

Impreza rozpocznie się 31 ma-
ja, a zakończy się wieczorem 
1 czerwca. Będzie można nie 
tylko posłuchać koncertów 
gwiazd takich jak Anna Wy-
szkoni, Vavamu�  n czy Piersi, 
ale też odwiedzić aleję staroci 
i pasaż rękodzieła artystycz-
nego. Będzie też wioska ar-
cheologiczna, przygotowana 
przez MSHM.

Jednym z nowych punk-
tów „Dni” jest I. Pruszkowski 
Festiwal Gier. Będzie można 
wziąć udział w rozgrywkach 
gier planszowych, karcianych, 
bitewnych. Odbęda się też eli-
minacje mistrzostw Polski 
do gry planszowej Carcas-
sonne. – Nasze stanowisko 
znajdzie się nie tylko w Par-
ku Kościuszki, ale też w Gim-
nazjum nr 4 przy ul. Hubala 
4 – mówi Karol Kwiatkowski 
ze Społecznego Stowarzysze-
nia Forum Pruszków, organi-
zatora festiwalu gier.

Wystartuje pierwsza edycja 
Pruszkowskiego Biegu Wol-
ności. 1 czerwca zawodnicy 
wyruszą ze stadionu Znicza 
i przebiegną ulicami dystans 
10 km. Na terenie Znicza 
odbędą się także mecz piłki 
nożnej między naszym Prusz-
kowem, a drużyną z Prószko-
wa pod Opolem oraz festiwal 
przedszkolaków. 

Szczegółowy program na 
stronie pruszków.pl oraz 
w portalu WPR24.pl.  (DP)

Atrakcyjne 
Dni Pruszkowa

Lao Che gwiazdą Rock Pikniku
PRUSZKÓW
Reaktywacja Rock 
Pikniku okazała się 
świetnym pomysłem. 
Po latach przerwy 
impreza znów cieszy 
się ogromnym 
powodzeniem. Także 
w tym roku oferta 
przyciągnie fanów 
gitarowego (i nie tylko) 
grania – wystąpi
m.in. Lao Che.

Program Rock Pikniku (odbę-
dzie się 28 czerwca) jest jeszcze 
przygotowywany, ale my wiemy 
kto wystąpi. Standardowo już na 
scenie przy Miejskim Ośrodku 
Kultury pojawią się młodzi artyści 
z lokalnych zespołów. W tym roku 
będą to: Justice Theory (Grodzisk 
Mazowiecki), Little Boy (Piastów/
Pruszków/Opacz), The Pillpwers 
(Warszawa), Sundaram (Warsza-
wa), Węże i Mrówki (Warszawa). 
– Te zespoły mamy już zakontrak-
towane, ale niewykluczone, że to 
grono się powiększy. Prowadzi-
my jeszcze rozmowy z jednym 
zespołem, który miałby rozpo-
czynać Rock Piknik. Czekamy 
jednak na potwierdzenie terminu 
przez zespół – przyznaje Marlena 

Stempniak z Miejskiego Ośrodka 
Kultury „Kamyk”.

Gwiazdą rockowego wieczoru 
będzie Lao Che (na zdjęciu). Płoc-
ka grupa obecna na rynku muzycz-
nym od blisko 15 lat zadebiutowała 

występami na festiwalach, m.in. 
na Przystanku Woodstock. Gru-
pa współpracowała też z Muzeum 
Powstania Warszawskiego. Co cie-
kawe, muzycy z Lao Che w 2012 r.
zostali odznaczeni przez prezy-
denta Bronisława Komorowskie-
go Srebrnymi Krzyżami Zasługi 
za działalność na rzecz populary-
zacji i upamiętniania Powstania 
Warszawskiego. – Lao Che za-
gra w Pruszkowie „z polecenia” 
innej znanej formacji, a dokład-
niej Luxtorpedy. Pierwotnie to 
ten drugi zespół miał być gwiaz-
da Rock Pikniku. Niestety, po-
jawił się problem z terminami
– mówi Marlena Stempniak.

Koncerty to nie wszystko. Na 
Rock Pikniku, który po raz kolej-
ny organizowany jest pod hasłem 
„Lepiej grać niż ćpać”, pojawią się 
wolontariusze ze Stowarzyszenia 
Monar. – Monar będzie miał swo-
je stoisko informacyjne. Wolon-
tariusze poprowadzą warsztaty 
taneczne, będą też pokazy tańca 
i popisy beatboxerów – podkreśla 
Marlena Stempniak.

Więcej szczegółów o impre-
zie wkrótce.

Partonem medialnym Rock 
Pikniku jest Gazeta WPR i por-
tal WPR24.pl.  (AS)

Na Warszawskiej będą światła
PIASTÓW
W wakacje na 
skrzyżowaniu 
ulic Warszawskiej 
i Matejki pojawi się 
sygnalizacja świetlna. 
– Ruch na drodze się 
uspokoi – twierdzą 
piastowscy włodarze.

Ul. Warszawska w Piastowie 
jest elementem ciągu dróg 
Warsztatowa – Broniewskiego 
– Warszawska, który przebie-
ga od Pruszkowa do stołeczne-
go Ursusa. Na całej długości tej 
trasy nie ma (poza skrzyżowa-
niem z al. Krakowską) sygnali-
zacji świetlnej. Ale się pojawi. 
Chodzi o skrzyżowanie ul. Ja-
na Matejki z ul. Warszawską. 
O światła w tym miejscu wnio-
skowały władze Piastowa.

– Liczymy na to, że sygnali-
zatory wpłyną na uspokojenie 
ruchu na Warszawskiej. Dziś 
bardzo trudno jest przejść na 
drugą stronę tej drogi. Najwięk-
szy problem mają dzieci z po-
bliskiego osiedla, które muszą 
pokonać ruchliwą drogę, by do-
stać się do szkoły. Sygnalizacja 
świetlna ułatwi też wyjazd z uli-
cy Matejki. Dziś kierowcy mają 

z tym kłopot – mówi Krzysztof 
Smolaga, wiceburmistrz Pia-
stowa.

Budowa sygnalizacji świetl-
nej będzie fi nansowana przez 
powiat jak i miasto Piastów. – 
Przygotowaliśmy dokumen-
tację projektową na budowę 
sygnalizacji zgodnie z wytycz-
nymi powiatu. Teraz to powiat 
będzie prowadził te inwestycję 
– twierdzi Smolaga.

Faktycznie. Starostwo po-
wiatowe ogłosiło przetarg na 
budowę świateł na skrzyżo-
waniu ul. Jana Matejki z ul. 
Warszawską. Piesi będą mieli 
możliwość „wywołania” zielo-
nego światła na przejściu po-
przez przyciski umieszczone 
na sygnalizatorach. Sygnaliza-
cja ma być gotowa do 22 sierp-
nia, tuż przed rozpoczęciem 
roku szkolnego.  (AS)
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krążkiem „Gusła”, jednak praw-
dziwą popularność zdobyła 
albumem „Powstanie Warszaw-
skie”. Uznanie zyskiwała również 

Impreza odbędzie 
się 28 czerwca, 
przy miejskim 
ośrodku kultury
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Ulica Działkowa w poczekalni
Droga na pograniczu Pruszkowa i Brwinowa nadal nie może się doczekać przebudowy

zbiorczą dla dwóch osiedli miesz-
kaniowych. Parzniew za kilka lat 
się powiększy i wtedy Działkowa 
w obecnym kształcie nie będzie 
w stanie zaspokoić potrzeb miesz-
kańców. Chcemy przebudować tę 
drogę, ale brak gruntów blokuje 
tę inwestycję – dodaje.

Ulica Działkowa dalej więc 
czeka na modernizację. Z tym, 
że sytuacja z drogą jest coraz 
bardziej patowa. 

 Działkowa docelowo stanowiłaby drogę dla dwóch osiedli

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

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

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

Sielska Osada Firleje w Musułach 
zaprasza panie na imprezę pod 
hasłem „Babska Majówka”. Roz-
pocznie się w niedzielę 25 maja 
o godz. 11.00. Co czeka uczest-
niczki imprezy? Będą kosmetycz-
ne i stylistyczne metamorfozy, 
bezgotówkowa wymiana ubrań, 

konsultacje w strefach zdrowie, 
uroda i dziecko. Nie zabraknie róż-
nych forma aktywności fi zycznej 
(np. zumba, pilates, taniec brzu-
cha, sensualna salsa). W strefi e fi t 
panie zasięgną opinii psychologów, 
lekarzy specjalistów, dietetyków, 
kosmetyczek. Do dyspozycji będą 

także wróżka i brafi terka. Dla mi-
łośników dobrego jedzenia przygo-
towano strefę kulinarną Firlejów, 
będzie miasteczko zabaw dla dzie-
ci, loteria wizytówkowa. Odbędzie 
się też rejestracja dawców szpiku 
kostnego. Wstęp na imprezę wolny. 
Szczegóły na  www.fi rleje.pl. (DP)

Impreza dla wszystkich pań, 
czyli „Babska majówka” 

GRODZISK MAZOWIECKI

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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BRWINÓW
Strażacy z Brwinowa mogą już ko-
rzystać z wozu, który 10 maja został 
uszkodzony przez wandali. Spraw-
ców ataku do tej pory nie udało się 
zatrzymać. W wyjeżdżający na ak-
cję z OSP Brwinów wóz pożarniczy 
chuligani rzucili koszem na śmie-
ci. Uszkodzeniu uległa przednia 

szyba i pojazd musiał wrócić do ba-
zy. – Szyba została naprawiona. Nie 
może być tak, że auto będzie „uzie-
mione” z powodu pękniętej szyby. 
Szkody zostały pokryte z autocasco, 
które opłaca gmina. Ponadto Brwi-
nów płaci za utrzymanie gotowo-
ści bojowej naszej straży pożarnej 

Po naprawie szyby wóz 
strażacki gotowy do akcji

– mówi Arkadiusz Kosiński, 
burmistrz Brwinowa. A co z wanda-
lami, którzy uszkodzili wóz? 
– Prowadzimy działania. Na razie 
jednak jeszcze ich nie zatrzymali-
śmy – mówi kom. Dorota Nowak, 
rzecznik prasowy Komendy Powia-
towej Policji w Pruszkowie. (DP)
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GOS na lato szykuje sztuczną plażę
RASZYN
Gminny Ośrodek 
Sportu w Raszynie 
przygotowuje się 
do lata. – Szykujemy 
niespodziankę, 
jakiej nie ma nigdzie 
w okolicy – zapowiadają 
władze ośrodka. Chodzi 
o sztuczną plażę.

W wakacje mieszkańcy Raszyna 
nie będą mogli korzystać z gmin-
nej pływalni. Powód? Przerwa 
technologiczna. Ale nie tylko. 
Letnia „wyrwa”w funkcjonowa-
niu basenu, która z reguły trwa 
cztery tygodnie będzie dłuższa. 
Wszystko przez budowę brodzi-
ka dla dzieci.

Władze Gminnego Ośrod-
ka Sportu chcą wynagrodzić 
mieszkańcom niedogodności 
związane z zamknięciem base-
nu i na wakacje szykują atrak-
cyjną ofertę. Jaką? – W czerwcu 
planujemy uruchomić sztuczną 
plażę w ogródku jordanowskim 
znajdujących się na tyłach naszej 
pływalni. Nawieziemy kilkana-
ście wywrotek piasku, ustawimy 
leżaki – mówi Katarzyna Kli-
maszewska, dyrektor Gminne-
go Ośrodka Sportu w Raszynie. 

– To oferta skierowana do miesz-
kańców, którzy z różnych wzglę-
dów nie mogą sobie pozwolić na 

– Będziemy organizowali roz-
grywki piłki plażowej, jednak do 
tego celu mamy już specjalnie 
przystosowane boisko. Na pla-
ży chcielibyśmy ustawić telebi-
my i zorganizować transmisje 
piłkarskich mistrzostw świata. 
Obecnie skupiamy się jednak nad 
przygotowaniem regulaminu ko-
rzystania z plaży – podkreśla Ka-
tarzyna Klimaszewska.

Sztuczna plaża w Raszynie bę-
dzie funkcjonować od początku 
czerwca do końca wakacji. – Je-
śli pogoda na to pozwoli to nie wy-
kluczamy, że plaża będzie czynna 
również we wrześniu – zaznacza 
dyrektorka GOS-u.  (AS)

Wiele interesujących imprez
pod hasłem „Dzień Rodziny” 
PRUSZKÓW
W niedzielę (25 maja) 
pruszkowski Park 
Kościuszki i znajdujący 
się tam Młodzieżowy 
Dom Kultury staną się 
miejscem wielu atrakcji. 
Tego dnia odbędzie 
się „Dzień Rodziny” 
połączony z fi nałem 
akcji „Cały Powiat 
Czyta Dzieciom”.

To kolejna odsłona imprezy dla 
dzieci i ich rodzin organizowa-
nej przez powiat pruszkowski. 
Podobnie jak przed rokiem, 
także teraz jednym z głównych 
punktów programu będą osta-
teczne rozstrzygnięcia w kon-
kursie głośnego czytania wierszy 
Jana Brzechwy. Wraz z fi nali-
stami akcji „Cały Powiat czyta 
Dzieciom” z poszczególnych 
gmin wiersze autora „Kaczki 
Dziwaczki” czytał będzie zna-
ny aktor Daniel Olbrychski. 
Natomiast uczestnicy pikniku 

będą mieli okazję obejrzeć po-
pisy taneczne Rafała Maseraka. 
Umiejętności artystyczne zapre-
zentują również dzieci z terenu 
powiatu. W Parku Kościuszki 
zorganizowane zostanie mini-
miasteczko zabaw dla najmłod-
szych, a w nim m.in. dmuchane 
zamki i zjeżdżalnie, gry, zabawy 
sportowe. Na pikniku pojawią się 
także strażacy i policjanci. Bę-
dą odpowiadać na pytania dzie-
ci dotyczące codziennej pracy 
funkcjonariuszy i zaprezentu-
ją swoje wyposażenie. Pojawia 
się również atrakcje dla mam, 
a wśród nich aleja mody i urody 
czy pokaz zajęć zumby.

Cała impreza rozpocznie się 
o godz. 11.00 i potrwa do 17.00. 
W tym roku obejmie również 
„Dzień Matki” i odbędzie się 
pod wspólnym hasłem „Dzień 
Rodziny”. Inicjatywa wpisu-
je się w ustanowiony przez 
Organizację Narodów Zjed-
noczonych „Międzynarodowy 
Rok Rodziny”.  (AF)

ADAM 
FABISIEWICZ

REGION
Niespełna miesiąc 
wytrwał wprowadzony 
pod koniec kwietnia 
rozkład jazdy pociągów 
KM i SKM. Korekta 
weszła w życie 
22 maja i oczywiście 
u pasażerów nie 
wywołała entuzjazmu. 
Tym bardziej, że od 24 maja 
kolejne utrudnienia... 

W związku z pracami 
modernizacyjnymi 
na odcinku pomię-

dzy Pruszkowem a Warszawą 
Włochy ruch prowadzony bę-
dzie po jednym torze podmiej-
skim. Oznacza to, że w porannym 
szczycie komunikacyjnym od 
24 maja pociągi Szybkiej Ko-
lei Miejskiej linii S1 pojadą 
tylko w kierunku Warszawy, 

Pasażerowie na bocznym torze

a w czasie szczytu popołudniowe-
go – w stronę Pruszkowa. W po-
zostałych godzinach będzie obo-
wiązywał ruch naprzemienny.

Także od 24 maja część po-
ciągów KM obsługujących linię 
skierniewicką będzie kursowała 
na odcinku Warszawa Zachod-
nia – Brwinów torami daleko-
bieżnymi z pominięciem stacji: 
Warszawa Włochy, Warszawa Ur-
sus, Warszawa-Ursus Niedźwia-
dek, Piastów i Pruszków.

rowa – Ryżowa – Chrobrego 
– Popularna – Al. Jerozolim-
skie – Dw. Zachodni.

 To jednak nie koniec. Od 
31 maja do 13 czerwca, w godz. 
22.00–5.00  pomiędzy Warszawą 
Zachodnią a Pruszkowem skła-
dy podmiejskie pojadą torami 
dalekobieżnymi z pominięciem 
przystanków Warszawa Wło-
chy, Warszawa Ursus, Warsza-
wa Ursus Niedźwiadek, Piastów, 
Pruszków. Zostanie uruchomio-
na komunikacja zastępcza na 
odcinku Warszawa Zachodnia – 
Brwinów. Dziennie odbywać się 
będzie zaledwie pięć kursów. Au-
tobusy będą zatrzymywać się na 
stacjach kolejowych.– Za Brwi-
nowem  torowisko ma zwrotnice, 
dlatego mieszkańcy Milanów-
ka czy Grodziska będą mogli 
tam spokojnie dojechać, pociąg 
zmieni tor z dalekobieżnego na 
podmiejski – mówi Maciej Dut-
kiewcz, rzecznik prasowy PKP 
Polskich Linii Kolejowych. 

22 maja wszedł w życie nowy rozkład jazdy składów SKM i KM. Kursują rzadziej

Na czas prac modernizacyjnych 
Zarząd Transportu Miejskiego 
uruchomił od 22 maja  autobuso-
wą linię zastępczą ZS1. Autobu-
sykursują na trasie: PKP Prusz-
ków – Sienkiewicza – Kościuszki 
– al. Wojska Polskiego (powrót: 
al. Wojska Polskiego – Powstań-
ców – Staszica – Sienkiewicza) 
– Al. Jerozolimskie – Tysiąclecia 
– Warszawska – Keniga – Orląt 
Lwowskich – Wojciechowskie-
go – Traktorzystów – Nowolazu-
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 Ciężkie czasy dla pasażerów...
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REKLAMA

wakacyjny wyjazd. Plaża będzie 
ogólnodostępna – dodaje.

GOS zastanawia się również 
nad atrakcjami, które mogłyby 
znaleźć się na sztucznej plaży. 

Sztuczna plaża 
ma funkcjonować 
od czerwca  

tylko w sobotę 
31 maja

Pruszków, ul. Ołowkowa 1D
Osiedle Grafitowe
(przy stacji PKP) www.elektrocentrum.waw.pl

-20%
tylko w sobotę 
31 maja -20%

SKLEP FIRMOWY

JUŻ ROK W PRUSZKOWIE!
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SŁoŃCE!
TAŃSZA ENERGIA DLA CIEBIE

WIELKA PROMOCJA
24/05 do 30/06

  Pakiet Solar Energy dostępny w dwóch  
wariantach - „Small” i „Medium”

  Indywidualny projekt i kalkulacja  
rentowności – bezpłatnie

 Koszt montażu zawarty w cenie pakietu
  Pomoc przy załatwianiu wszystkich formalności
  Atrakcyjne rozwiązania finansowe %– BANK OCHRONY ŚRODOWISKA
  ROCZNE Ubezpieczenie SYSTEMU SOLARNEGO w cenie pakietu
 Obsługa posprzedażowa.

ZAPRASZAMY 7 DNI w tygodniu DO NASZEGO STOISKA NA TERENIE HIPERMARKetu:

Carrefour, ul. Głębocka 15, Warszawa
INFOLINIA HANERGY: 0– 608 072 767

Systemy solarne w kompleksowych 
rozwiązaniach dla Twojego domu
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Dworzec odzyska blask
PRUSZKÓW
Dworzec wreszcie 
przestanie straszyć 
podróżnych. Prace 
remontowe na tym
pięknym, ale 
zaniedbanym 
obiekcie mogą ruszyć 
jeszcze w tym roku.

Budynek pruszkowskiego 
dworca ma 90 lat. Zaprojek-
towany przez Romualda Mil-
lera zwraca uwagę dworkowym 
stylem, a detalami nawiązuje do 
architektury barokowej. Nieste-
ty, od dawna wymaga remontu 
i zamiast robić wrażenie, stra-
szy wyglądem. Kolejarze przez 
lata obiecywali remont obiek-
tu, jednak nie przeprowadzili 
żadnych prac. 

Dlatego też władze miasta 
starały się o przejęcie dwor-
cowego budynku. Udało się też 
znaleźć inwestorów, którzy byli 
zainteresowani nie tylko wynaj-
mem powierzchni, chcieli też 
wyłożyć pieniądze na remont. 
Ostatecznie jednak rozmowy 
między miastem a PKP nie 
przyniosły rezultatu – koleja-
rze zdecydowali, że dworzec 
zostanie w ich rękach.

Wydaje się jednak, że remon-
towa wyboista droga dobiega 
końca. Kolejarze naprawią 
obiekt. – Jeszcze w tym roku 
chcemy ruszyć z remontem 
dworca w Pruszkowie. Po-
czątek prac zaplanowaliśmy 
na czwarty kwartał 2014 ro-
ku – mówi Aleksandra Dąbek 
z biura prasowego PKP S.A. 
– Zakres prac modernizacyj-
nych obejmie m.in. wymianę 
wewnętrznych instalacji, po-
krycia dachowego oraz stolarki 
okiennej i drzwiowej; przebu-
dowę pomieszczeń w budyn-
ku dworca, poprawę estetyki 
obiektu oraz przebudowę te-
renu wokół dworca. Budynek 
zostanie też dostosowany do 
potrzeb osób niepełnospraw-
nych – dodaje.  (DP)

MARCIN 
PRAŻMOWSKI

MILANÓWEK
Wiele wskazuje na to, 
że w przeciągu trzech 
lat powstanie 
w Milanówku długo 
wyczekiwany
tor do łyżwiarstwa 
szybkiego.  

M iejscowy klub UKS 3 
Milanówek to praw-
dziwa kuźnia najlep-

szych panczenistów w kraju. To 
właśnie przy ulicy Żabie Oczko 
pierwsze kroki w łyżwiarstwie 
szybkim stawiali olimpijczycy – 
Sławomir Chmura i Luiza Złot-
kowska. Następców widać, ale 
ciągle brak zaplecza treningo-
wego z prawdziwego zdarzenia. 
Nic więc dziwnego, że o budowie 
toru mówi się w mieście od lat. 
Od miesięcy natomiast przygo-
towany jest jego projekt, który 
zakłada również powstanie bo-
iska i bieżni lekkoatletycznej. 
Obiekt miałby się znaleźć przy 

Tor łyżwiarski coraz bliżej?

Zespole Szkół Gminnych nr 1 
przy ul. Królewskiej. – Bo tyl-
ko tam jest miejsce na budowę 

miałby pochodzić z przyszło-
rocznej puli, bądź środków przy-
znawanych w 2016 roku. Musimy 
tylko złożyć stosowne doku-
menty – mówi prezes UKS 3.       

A najważniejszym z dokumen-
tów ma być uchwała Rady Miasta 
zabezpieczająca w budżecie środki 
na inwestycję. Pierwotnie wyda-
wało się, że to będzie największa 
przeszkoda w realizacji projektu, 
ale sygnały napływające z magi-
stratu napawają optymizmem. 

– Oczywiście władze Mila-
nówka są zainteresowane po-
wstaniem takiego obiektu – mówi 
Jerzy Wysocki, burmistrz miasta. 
I dodaje: – Pojawiły się pozytyw-
ne głosy mieszkańców, ku tej in-
westycji przemawiają też pewne 
tradycje – Luiza Złotkowska i Sła-
womir Chmura rozpoczęli swoją 
przygodę z panczenami właśnie 
w Milanówku. W związku z tym, 
że jest podstawa by o tym projek-
cie myśleć całkiem poważnie, na 
chwilę obecną w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Miasta 
w roku 2015 zabezpieczyliśmy 
na ten cel 2,8 mln zł. 

Oczekiwany obiekt sportowy miałby się znaleźć przy Zespole Szkół Gminnych nr 1

– przyznaje Krzysztof Filipiak, 
prezes UKS 3 Milanówek. 

W ostatnich dniach gościł on 
w Ministerstwie Sportu, gdzie 
przekonywał urzędników do idei 
budowy toru. – Wiele osób jest za-
chwycona pomysłem, bo jest to coś 
nowego. Obecnie buduje się „or-
liki” i hale, natomiast nikt jeszcze 
nie zaproponował takiego obiektu 
– cieszy się prezes Filipiak i przy-
znaje, że klub może liczyć na dofi -
nansowanie inwestycji w kwocie 
33 proc. jej wartości. – Fundusze 
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Od miesięcy 
przygotowany jest 
projekt, który 
zakłada też 
powstanie boiska 
i bieżni lekkoatletycznej
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Oczekiwany obiekt sportowy miałby się znaleźć przy Zespole Szkół Gminnych nr 1

 Prezes Filipiak promuje projekt budowy toru

31 maja odbędzie się drugie spo-
tkanie z cyklu Bfreenów. W Ośrod-
ku Kultury „Okej” dojdzie m.in. do 
pierwszej brwinowskiej bitwy fre-
estyle'owej. Przyjadą hip-hopowy 
dziennikarz Marcin Flint oraz sto-
łeczny raper Proceente, członek gru-
py Szybki Szmal. O godz. 13.00 Flint 

poprowadzi prelekcję, a dwie godzi-
ny później odbędzie się warsztat fre-
estylowo-tekściarski (prowadzenie: 
Skajsdelimit) o tzw. storytellingu. 
O godz. 19.00 gratka – pierwszy brwi-
nowski freestyle battle z newscho-
olowymi bitami DJ Anusza, a także 
koncert Proceente. Jako support 

wystąpią MC Guzu, Bochen x Re-
set. Zapisy na warsztaty i freestyle 
battle: skajsdelimit@wp.pl. Orga-
nizatorem imprezy jest Mateusz 
„Skajsdelimit” Wilkoń – doświadczo-
ny instruktor, raper, freestylowiec. 
Patronat medialny sprawują Gazeta 
WPR i portal WPR24.pl. (DP)

Ośrodkiem kultury zawładną 
zwolennicy hip-hopu

BRWINÓW

Ustawa zatrzymała dzieci w domach
MARCIN 
PRAŻMOWSKI

PIASTÓW
Rodzice dzieci biorących 
udział w tegorocznej 
rekrutacji do 
przedszkoli publicznych 
są rozgoryczeni. 
Mają żal do władz 
miasta o sposób 
przeprowadzonego 
naboru. W Piastowie
do przedszkoli nie 
dostało się blisko 
140 maluchów.

K rew w żyłach się gotuje! 
Jestem jednym z rodzi-
ców, którego dziecko nie 

zostało przyjęte do przedszkola 
w tym mieście, oczywiście z po-
wodu braku miejsc. Jednak już 
na samym początku rekrutacji, 
po zapoznaniu się z kryteriami, 
wiedziałam, że się nie dostanie. 
Nie mieliśmy na to szans. Usta-
lone kryteria lokalne ustawi-
ły nas na samym końcu kolejki. 
Nikt jednak, poza zaintereso-
wanymi rodzicami, nie zwrócił 
uwagi na dyskryminujący cha-
rakter tych kryteriów. Dlacze-
go bowiem do przedszkola mają 
uczęszczać tylko dzieci rodziców 
pracujących w Piastowie? A co 
z dziećmi, których rodzice pra-
cują poza miejscem zamieszka-
nia? – pisze w e-mailu do redakcji 

pani Kamila, mieszkanka Piasto-
wa. Jest to jeden z kilkunastu sy-
gnałów, jakie w ostatnich dniach 
otrzymaliśmy od rozgoryczo-
nych rodziców.

Ale nie tylko kryteria wprawi-
ły w zdenerwowanie rodziców. 
Kontrowersje budzi też fakt, że 
do przedszkoli dostały się dzieci 
z uzyskanymi 16 punktami, nato-
miast w domach muszą pozostać 

miejsc dla blisko 140 maluchów. 
W głównej mierze mowa o trzy-
latkach, ale nie brakuje również 
dzieci 4-letnich. – W tej sytuacji 
podjęliśmy decyzję o wynajmie 
pomieszczeń na dodatkowe od-
działy przedszkolne – informuje 
Marek Kubicki, burmistrz mia-
sta. O których pomieszczeniach 

mowa? Chodzi o budynek pry-
watnego przedszkola przy ul. 
Grunwaldzkiej (na zdjęciu), któ-
re jest w trakcie likwidacji. – Miej-
sce znajdzie tam pięćdziesięcioro 
dzieci – twierdzi burmistrz. 

Liczby jednak nie kłamią i mi-
mo podjętych działań przez wło-
darzy miasta, nadal spora liczba 

dzieci będzie musiała pozostać 
w domach. – Rodzice dzieci nie-
przyjętych do przedszkoli miej-
skich mogą skorzystać z oferty 
placówek niepublicznych. Zgod-
nie z obowiązującym prawem 
miasto przekazuje dotacje na 
każde dziecko w tych placówkach 
– informuje Kubicki. 
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Wokół rekrutacji do przedszkoli publicznych w Piastowie rozpętała się burza

maluchy, które otrzymały nawet… 
22 punkty. Jak to możliwe? Zda-
niem urzędników winna jest 
ustawa. – Nakazuje ona poszcze-
gólnym dyrektorom przedszkoli 
powołanie komisji kwalifi kacyj-
nej. Nie było więc i nie mogło być 
jednej komisji dla całego miasta. 
A to, które dzieci i z iloma punk-
tami nie dostały się do placówek, 
zależało przede wszystkim od 
wielkości danego przedszkola 
– wyjaśnia kontrowersje Danuta 
Oleś, dyrektor Zespołu Obsługi 
Placówek Oświatowych.

W tym roku do czterech przed-
szkoli miejskich w Piastowie zosta-
ło przyjętych 609 dzieci. Zabrakło 

Do przedszkoli 
publicznych nie 
dostało się blisko 
140 maluchów

BRWINÓW
Jeszcze w tym roku 
w Owczarni pojawi się 
kolejny plac zabaw.

Będzie to teren zielony, na 
którym znajdą się tor do gry 
w boule, bujak sprężynowy, 
zjeżdżalnia, karuzela Twister, 
huśtawka Jumper, piaskowni-
ca, małpi gaj, piramida linowa. 
Pojawi się sprzęt dla zwolen-
ników fitnessu na świeżym 
powietrzu (steper, obrotnica, 
drążki, wahadło i ławeczka do 
wyciskania sztangi).

– Udało nam się otrzymać 
130 tys. zł unijnej dotacji na 
drugi w Owczarnii plac za-
baw. Jego budowa wraz z in-
frastrukturą towarzyszącą, taką 
jak oświetlenie uliczne, miej-
sca postojowe, ogrodzenie bę-
dzie kosztowała kilkaset tysięcy 
złotych. Liczymy, że w postę-
powaniu przetargowym, które 
wkrótce ogłosimy zadowalająca 
nas oferta będzie opiewać na ok. 
300 tys. zł, może mniej – mó-
wi Sławomir Walendowski, wi-
ceburmistrz Brwinowa.  (AF)

Drugi 
plac zabaw 
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USŁUGI  
KOPARKO-ŁADOWARKI

ROBOTY ZIEMNE  
WODNO  

KANALIZACYJNE 

Tel. 506-440-197

Real Estate Support Sp. z o.o.
Pruszków, ul. Niecała 10/2

Zadzwoń!
733 26 26 26

sprzedaz@resupport.pl
www.resupport.pl

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

 

Dom 194 mkw, 
działka 2600 mkw
Walendów

 Piękny dom: kuchnia, 
5 pokoi, 3 łazienki, urocza i atrakcyjnie  
zagospodarowana działka z własnym 
zarybionym stawem.

 

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

500 000 PLN

 
 

  

 

 

 Cena do negocjacji. 200 zł/mkw

Działka budowlana 
12 800 mkw
Otrębusy
SPRZEDAŻ                                 Ładna działka budowlana, 
atrakcyjne otoczenie, doprowadzone
wszystkie media, ciche i spokojne 
miejsce ok. 400 m od trasy 
Warszawa – Grodzisk Mazowiecki 

Mieszkanie 56 mkw
Pruszków
SPRZEDAŻ   Piękne przestronne mieszkanie 
o pow. 56 m2, blisko centrum, blok z cegły. 
Ustawne i rozkładowe pokoje, widna i oddzielna 
kuchnia 8 mkw, łazienka i oddzielne WC, dwie 
duże piwnice z oknem, balkon. W pokojach na 
podłogach jasny dębowy parkiet. W kuchni  
i przedpokoju  terakota. Nowe plastikowe okna. 
Usytuowanie okien wschód – zachód.

370 000 PLN 

Działka budowlana  
1000 mkw
Walendów
SPRZEDAŻ                                  Malowniczo położona działka 
1000 mkw, ogrodzona, uzbrojona 
– prąd i gaz. Dookoła nowe domy, bardzo 
dobra lokalizacja.

 
 
 

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

SPRZEDAŻ  

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

3500 PLN netto /mc

 

 

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

Już od 3 750 PLN/mkw

 

 

Działka budowlana
1007 mkw
Nowa Wieś/ Granica
SPRZEDAŻ  

315 PLN/mkw

                               Ładna działka 1007 mkw. 
z mediami, kształtna, płaska w bardzo 
dobrej lokalizacji, bogata infrastruktura.

 
 

SPRZEDAŻ  

680 000 PLN

Dom 179 mkw
Działka 1100 mkw
Grodzisk Mazowiecki
                               Dom z 1987 r.podpiwniczony, 
2-piętrowy plus poddasze, 6 pokoi, kuchnia, 
2 łazienki, duży taras. Duża, ładna działka. 
Bardzo dogodna lokalizacja, blisko stacja 
WKD, szkoła, przychodnia zdrowia.

nowa agencja nieruchomości

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

315 PLN/mkw

Działka budowlana  
1000 mkw 
Walendów
SPRZEDAŻ                                  Malowniczo położona 
działka 1000 mkw, ogrodzona, uzbrojona 
– prąd i gaz. Dookoła nowe domy, 
bardzo dobra lokalizacja.

249 PLN/mkw

SPRZEDAŻ

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

MIEJSCE 
NA TWOJĄ
REKLAMĘ

22 758 77 88
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Szanowni Państwo,

Koleje Mazowieckie obchodzą jubileusz 10-lecia swojego powstania. Z tej okazji 
przygotowaliśmy dla Państwa konkursy z atrakcyjnymi nagrodami, m.in. konkurs  
na hasło reklamowe i konkurs fotograficzny. Więcej informacji znajdziecie Państwo  
na naszej jubileuszowej stronie internetowej www.10lat.mazowieckie.com.pl
Serdecznie zapraszam do jej odwiedzania i zachęcam do udziału w konkursach!

Dariusz Grajda
Członek Zarządu

Dyrektor Handlowy

REKLAMA

ANNA 
SOŁTYSIAK

REGION
Rowerzyści i mieszkańcy 
z Kań i Nowej Wsi 
domagają się dogodnego 
połączenia wzdłuż 
torów Warszawskiej 
Kolei Dojazdowej. 
Dziś muszą, nielegalnie, 
korzystać z mostka 
kolejowego.

Śc i eż e k  d l a  c y k l i st ów 
w naszym regionie jak na 
lekarstwo. Plany budo-

wy międzygminnego systemu 
dróg rowerowych co jakiś czas 
są odświeżane, ale na papierze. 
Tymczasem jest wiele punk-
tów, w których takie ścieżki są 
potrzebne. Służyłyby nie tylko 
rekreakcji, byłyby też dogodnymi 
połączeniami komunikacyjnymi.

Ostatnio o usprawnienie po-
łączenia pieszo-rowerowego 
wzdłuż torów WKD wystąpili 
mieszkańcy Kań i Nowej Wsi. 
– Do niedawna można było 
przejechać od Kań do Nowej 
Wsi ścieżką wzdłuż południo-
wej strony torów kolejki, prze-
prowadzając rower torowiskiem 
na krótkim odcinku nad rzeczką 
Zimna Woda (zwaną też Mrów-
ką). Oczywiście wiemy, że była to 
trasa nieofi cjalna i nie do końca 
bezpieczna – czytamy w piśmie 
pana Jacka. – Niestety, ta trasa 
kilka tygodni temu została nam 
zabrana. Postawiono szlabany. 
Poza stresem związanym z przej-
ściem przez torowisko, naraża się 
nas na znaczne koszty (manda-
ty karne) – dodaje. 

Mieszkańcy postanowili wziąć 
sprawy we własne ręce i wysłali 
do urzędników pisma z propo-
zycjami rozwiązania proble-
mu. Pierwszym pomysłem jest 

Kilka pomysłów na przeprawę
Piesi i rowerzyści z Kań i Nowej Wsi starają się o usprawnienie 
połączenia wzdłuż torów Warszawskiej Kolei Dojazdowej 

niż 10 m od granicy obszaru ko-
lejowego, z tym że odległość od 
skrajnego toru nie może wyno-
sić mniej niż 20 m – wyjaśnia 
Arkadiusz Kosiński, burmistrz 
Brwinowa. – Zgoda na budowę 
ścieżki rowerowej wymagałaby 
uzyskania odstępstwa ministra 
infrastruktury od tych przepi-
sów – dodaje. 

Kosiński podkreśla również, 
że budowa ścieżki rowerowej 
w tym miejscu spoczywałaby 
na barkach włodarzy Michało-
wic. – Wystąpię z zapytaniem 
czy gmina Michałowice byłaby 
skłonna sfi nansować opracowa-
nie dokumentacji i budowę ścież-
ki na swoim terenie oraz kładki 
na rzece Zimna Woda we wsi 
Granica – mówi.

A w Michałowicach cisza. 
– Żaden z naszych mieszkańców 
nie postulował o budowę prze-
prawy na rzece Zimna Woda. Pi-
smo od burmistrza Kosińskiego 
jeszcze do nas nie dotarło. Gdy je 
otrzymamy przyjrzymy się spra-
wie – twierdzi Katarzyna Sty-
gińska z Biura Promocji Urzędu 
Gminy Michałowice. 

Jednym z pomysłów 
jest wybudowanie 
ścieżki rowerowej 
wzdłuż trasy 719

połączenia wzdłuż torów Warszawskiej Kolei Dojazdowej 

budowa kładki dla pieszych 
i rowerów równolegle do mostu 
WKD, drugim – budowa mostu 
w ciągu ul. Słonecznej. Kolejna  
propozycja zakłada wybudowa-
nie ścieżki rowerowej wzdłuż 
trasy 719. Jednak  w tym wy-
padku mieszkańcy (pana Jacka 
popiera ponad 260 osób) zdają 
sobie sprawę, że byłby to proces 
czasochłonny. 

Okazuje się też, że z budową 
ścieżki rowerowej wraz z most-
kiem we wskazanym przez 

mieszkańców miejscu może być 
problem. – Budowa takiej ścieżki 
w pasie kolejowym WKD nie jest 
prosta w świetle obowiązujących 
przepisów, które mówią, że bu-
dowle i budynki mogą być usytu-
owane w odległości nie mniejszej 

Stawki za śmieci obniżone
MILANÓWEK
Mieszkańcy zapłacą 
mniej za odbiór 
śmieci. – To wynik 
renegocjacji umowy 
z wykonawcą – twierdzi 
burmistrz Milanówka.

Pod koniec listopada radni zde-
cydowali się podnieść stawki za 
odbiór odpadów od mieszkań-
ców. Decyzja była spowodowana 
dużo wyższymi kosztami niż po-
czątkowo przewidywano, a także 
niepewnością wynikającą z fak-
tu, że Milanówek nie miał wyło-
nionego drogą przetargu stałego 
odbiorcy odpadów. Tymczasowo 
śmieci od mieszkańców odbie-
rała fi rma Sir-Com, która zwy-
ciężyła w pierwszym, ostatecznie 
jednak unieważnionym przetar-
gu. Drugi konkurs wygrała fi rma 
Eko-Hetman. Według pierwot-
nych ustaleń Milanówek do 
31 grudnia 2015 r. miał płacić za 
odbiór odpadów tej fi rmie blisko 

219 tys. zł miesięcznie. Po listo-
padowej podwyżce mieszkają-
cy w domach wielorodzinnych 
płacą 26 zł za odpady niesegre-
gowane, a 13 zł za segregowa-
ne. W domach jednorodzinnych 
opłata od osoby za odpady mie-
szane wynosi 30 zł, za segrego-
wane – 15 zł.

o zmniejszeniu opłat o 20 proc. 
Podstawą do tego były zakończo-
ne renegocjacje umowy z fi rmą 
Eko-Hetman, które przyniosły 
zmniejszenie miesięcznego wy-
nagrodzenia dla tej firmy o 16 
proc., czyli o 35 tys. zł miesięcznie. 
Argumentem przemawiającym 
za obniżeniem wynagrodze-
nia były m.in. zarejestrowane 
mniejsze ilości odpadów odbie-
ranych od mieszkańców w po-
równaniu do drugiego półrocza 
ubiegłego roku – powiedział na 
niedawnej sesji radnych Jerzy 
Wysocki, burmistrz Milanówka.

Zgodnie z podpisanym anek-
sem od maja Milanówek będzie 
płacił Eko-Hetmanowi 183,8 tys. 
zł. Dla osoby segregującej odpa-
dy mieszkającej w zabudowie jed-
norodzinnej cena spadnie z 15 na 
12 zł miesięcznie, a w zabudowie 
wielorodzinnej – z 13 do 10 zł. 
Mieszkańcy, którzy nie segregu-
ją odpadów zapłacą dwukrotność 
powyższych stawek.  (DP)

Drzewa poszły pod topór
PIASTÓW
Niektóre drzewa 
w pobliżu Szkoły 
Podstawowej nr 2 
wycięto. Powód? 
Bezpieczeństwo dzieci.

Piastowskie placówki oświa-
towe można uznać za zielo-
ne punkty na mapie miasta, 
bowiem na ich terenie rośnie 
wiele drzew i krzewów. Zieleń 
wymaga jednak pielęgnacji, by 
nie zagrażała uczniom w trak-
cie zajęć na świeżym powietrzu. 
Ostatnio z terenu należącego 
do Szkoły Podstawowej nr 2 
zniknęło kilka okazałych drzew. 
– Niedawno przejeżdżałem uli-
cą Warszawską i zauważyłem 
jak na terenie „dwójki” wycina-
ją drzewa – informuje czytelnik 

Jacek. – Czemu władze szkoły 
je usuwają i czy mają na to zgo-
dę? Do tej pory drzewa niko-
mu nie przeszkadzały – dodaje.

O przyczynę zniknięcia drzew 
spytaliśmy piastowskich włoda-
rzy. – Wycinka drzew była przez 
nas planowana. Stare i chore 
drzewa zagrażały bezpieczeń-
stwu. Uzyskaliśmy wszystkie 
pozwolenia. Prace obejmowa-
ły nie tylko wycinkę chorych, ale 

również pielęgnację zdrowych 
drzew – wyjaśnia Krzysztof 
Smolaga, wiceburmistrz.

Czy wycinka wiąże się również 
z przygotowaniami do prac mo-
dernizacyjnych na terenie Szko-
ły Podstawowej nr 2? Kilka lat 
temu z tego powodu pod topór 
poszły drzewa przy innej placów-
ce oświatowej, przy Szkole Pod-
stawowej nr 4 przygotowywano 
wtedy teren pod bazę sportową. 
– Tym razem wycinka wiąże się 
jedynie z poprawą bezpieczeń-
stwa najmłodszych. Na terenie 
szkoły nie planujemy żadnej 
inwestycji – twierdzi Smolaga.

Wiceburmistrz podkreśla, 
że wycinka drzew przy szkole 
zbiegła się z... konserwacją zie-
leni przy ul. Warszawskiej, a za te 
prace odpowiada powiat.  (AS)

Dla osoby segregującej 
odpady mieszkającej 
w zabudowie 
jednorodzinnej 
cena spadnie z 15 
na 12 zł miesięcznie 

Jednak od tego miesiąca stawki 
będą mniejsze, o czym zdecydo-
wali milanowscy radni. – Złoży-
łem projekt uchwały dotyczący 
obniżenia stawek za gospoda-
rowanie odpadami. Mówi on 
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BRWINÓW
Podczas zaganiania byka z pastwi-
ska do zagrody, zwierzę prawdo-
podobnie zaatakowało kobietę. 
Zginęła. Tragedia miała miejsce 18 
maja w Brwinowie. – Ciało kobie-
ty zostało znalezione na pastwi-
sku przez członków rodziny. W tym 
momencie trudno jednoznacznie 

ustalić przebieg zdarzeń, ponieważ 
nikogo innego nie było w gospodar-
stwie. Możemy bazować na razie 
jedynie na relacji rodziny – powie-
działa kom. Dorota Nowak, rzecznik 
prasowy Komendy Powiatowej Poli-
cji w Pruszkowie. – Z tych informa-
cji wynika, że kobieta miała zagonić 

Tragedia w gospodarstwie. 
Byk sprawcą śmierci kobiety?

byka z pastwiska do zagrody 
i wówczas najprawdopodobniej 
została zaatakowana przez zwierzę. 
Prokurator zlecił wykonanie sekcji 
zwłok kobiety. Ekspertyza patolo-
ga pozwoli z całą pewnością ustalić 
bezpośrednią przyczynę zgonu 
– zaznacza kom. Nowak. (AF)
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MILANÓWEK
Powoli dobiega końca realizacja pro-
jektu E-Milanówek. Większość ele-
mentów projektu jest gotowa, ale 
nie zrealizowano jeszcze wszyst-
kich zadań obejmujących utworzenie 
systemu 15 publicznych punktów do-
stępu do internetu. Chodzi o infokio-
ski i hotspoty umożliwiające dotarcie 

do niekomercyjnych internetowych 
usług i informacji udostępnianych 
przez instytucje sfery użyteczno-
ści publicznej. W zakres tego dzia-
łania wchodzi również wdrożenie 
zaawansowanego systemu telefo-
nii VoIP i modernizacja monitoringu 
wizyjnego. – Do tej pory wyposażono 

Projekt E-Milanówek
wychodzi na ostatnią prostą

Centrum Zarządzania Siecią w Miej-
skiej Sieci Informatycznej oraz do-
starczono system bezprzewodowych 
punktów hotspot wraz z oprogramo-
waniem. Na pozostałe punkty prowa-
dzone jest postępowanie przetargowe 
– mówi Patrycja Jankowska, rzecznik 
milanowskiego magistratu. (DP)

REKLAMA

ANNA 
SOŁTYSIAK

NADARZYN
Dwie ze spółek 
prowadzących centrum 
handlowe Maximus 
w Wolicy są w stanie 
upadłości. Władze 
gminy czekają 
natomiast na zapłatę 
zaległego podatku 
od nieruchomości. 
A kwota nie jest mała....

C entrum handlowe Maxi-
mus miało stać się ostoją 
dla kupców i handlarzy 

z byłego stołecznego Jarmarku 
Europa, czyli Stadionu Dziesię-
ciolecia. Właściciele centrum li-
czyli, że hale z boksami przyciągną 
nowych najemców, którzy musie-
li zmienić miejsce prowadzenia 
działalności. Pojawił się jednak 
problem, bo w istniejących ha-
lach Maximusa wolnych bok-
sów już nie było. Rozwiązaniem 
tego problemu miała być budo-
wa dodatkowych hal. Okazało się 
jednak, że dla spółki Sybil Deve-
lopment budowa dwóch hal ku-
pieckich okazała się „gwoździem 
do trumny”, a nie interesem. Hale 
postawiono, jednak zainteresowa-
nie najmem było znikome. W efek-
cie spółka Sybil Development jest 
w stanie upadłości. Druga spół-
ka Feale prowadząca hale od A do 

Miliony w zawieszeniu
Niektóre spółki prowadzące Maximusa zalegają z płatnościami 

 3 mln zł zostały zgłoszone do masy 
upadłości syndyka. Obecnie spół-
ka płaci połowę wysokości podatku 
miesięcznego. W tej sprawie toczy 
się postępowanie podatkowe przed 
Samorządowym Kolegium Odwo-
ławczym – wyjaśnia Muchalski. 
Podkreśla, że z zobowiązań lepiej 
wywiązuje się spółka Feale, win-
na jest gminie 900 tys. zł. – Obec-
nie spółka płaci na bieżąco swoje 
zobowiązania w pełnej wysokości. 
Pozostałe tj. Slaney i Frangipani 
nie posiadają żadnych – mówi.

Czy jest zatem szansa na odzy-
skanie blisko 4 mln zł? – Realność 
odzyskania powyższych kwot za-
leży od zakończenia postępowania 
upadłościowego i naprawczego, 
które jest w gestii syndyka masy 
upadłości i podziału uzyskanych 
środków ze sprzedaży majątku. 
Współpraca z syndykami jest po-
prawna – zaznacza Muchalski. 

 Hale w centrum handlowym Maximus w Wolicy

– Toczy się postępowanie 
podatkowe przed 
Samorządowym Kolegium 
Odwoławczym – mówi 
wicewójt Muchalski

D podzieliła ten los, choć jeszcze 
działa. – Na kompleks centrum 
Maximus składają się cztery fi r-
my: Sybil Dewelopment, Feale 
oraz Slaney i Frangipani. Te dwie 
ostatnie posiadają tam tylko grun-
ty – mówi Tomasz Muchalski, wi-
cewójt Nadarzyna.

Spółka Sybil Development zale-
ga nawet z opłatami za podatek od 
nieruchomości. Te pieniądze, a nie 
jest to mała kwota, należą się gmi-
nie Nadarzyn. – Na dzień upadło-
ści zaległości w wysokości ponad
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PRAŻMOWSKI

RUSIEC
Władze gminy 
dementują pogłoski, 
jakoby plany powstania 
żłobka w Ruścu spaliły 
na panewce. – Żłobek 
powstanie i mamy 
w budżecie 
zabezpieczone środki 
na ten cel – zapewnia 
Tomasz Muchalski, 
wicewójt Nadarzyna.

W gminie zawrzało, bo-
wiem okazało się, że 
Nadarzyn nie dosta-

nie ani złotówki z resortowego 
programu „Maluch 2014”. Gmi-
na starała się o ponad 1,5 mln zł 
dofi nansowania, które w cało-
ści miało zostać przeznaczone 
na adaptację budynku i terenu 
Szkoły Podstawowej w Ruścu na 
potrzeby właśnie żłobka.  

O tym, że Nadarzyn sklasy-
fikowany został na końcu listy 
samorządów ubiegających się 
o dofinansowanie zadecydo-
wał w głównej mierze wskaźnik 
G, czyli dochody gminy. – Wśród 
wszystkich gmin z całej Polski 
starających się o uzyskanie dofi -
nansowania w programie „Maluch 
2014” mamy najwyższy wskaźnik 
G, co dało nam najmniejszą liczbę 
punktów – przyznają urzędnicy. 

Za bogaci na wsparcie
Plany utworzenia żłobka w Ruścu ( jednak) niezagrożone 

Z części rzeczy będziemy mu-
sieli zrezygnować. Pamiętaj-
my, że nie budujemy nowego 
obiektu, a jedynie przystoso-
wujemy budynek już istniejący 
– twierdzi Muchalski. 

 Włodarze gminy nie ukry-
wają, że część środków na tę 
inwestycję dołożonych zosta-
nie z innych dochodów gminy. 
– Analiza budżetu po pierwszym 
półroczu wykaże, skąd dokład-
nie będą pochodziły te środki 
– mówi zastępca wójta. 

Według planów żłobek w Ruś-
cu ma ruszyć z początkiem 
przyszłego roku. Pierwotnie pla-
nowano, że do placówki będzie
uczęszczać ponad 60 maluchów. 
Niebawem gmina przeprowa-
dzi wśród rodziców ankietę, która 
zweryfi kuje faktyczne potrzeby 
żłobka i pozwoli odpowiedzieć 
na pytanie: w jaki sposób będzie 
się odbywała rekrutacja? 

Żłobek ma ruszyć 
z początkiem 
przyszłego roku 

Krótko mówiąc: gmina jest za bo-
gata, aby liczyć na wsparcie. Wła-
dze gminy zapewniają, że brak 
tych środków nie oznacza koń-
ca planów inwestycji. Przeciwnie. 

 – To nie jest tak, że powsta-
nie żłobka uzależnione było 
od wsparcia z programu. De-
cyzja o utworzeniu placówki 
zapadła zanim jeszcze posta-
nowiliśmy wystartować w pro-
gramie – mówi wicewójt Tomasz 

Muchalski i dodaje, że gmina 
ma w budżecie zabezpieczo-
ne środki na inwestycję. Mowa 
o 400 tys. zł. – Jesteśmy obecnie 
na etapie weryfi kacji kosztorysu. 
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Kim Pan jest, Panie Ross? 
– Jestem aktorem, który trafi ł do polityki. Nie 
chcę porównywać się z pewnym amerykań-
skim aktorem, który też trafi ł do polityki, bo 
ani wzrostem, ani karierą mu nie dorównu-
ję. A teraz poważnie: od kiedy w 1959 roku 
ukończyłem warszawską Państwową Wyższą 
Szkołę Teatralną im. Aleksandra Zelwero-
wicza (obecnie Akademia Teatralna), przez 
większość  życia pracowałem w tym zawo-
dzie. Co prawda pierwsze pieniądze zaro-
biłem jako pomocnik szklarza, ale później 
żyłem wyłącznie ze sceny i estrady. W te-
atrze debiutowałem mając 21 lat. Byłem tak-
że stypendystą Musical Theatre School przy 
nowojorskiej Akademii Filmowej, londyń-
skiej Musical Theatre Academy i paryskiej 
l’Ecole de la Comédie Musicale. Pracowa-
łem też za granicą, przez wiele lat mieszka-
łem w Nowym Jorku i – chyba  jako jedyny 
Polak – miałem okazję wystąpić z Lizą Mi-
nelli.  A Polacy, przede wszystkim słuchacze 
radiowej Trójki, pewnie mnie pamiętają z au-
dycji 60 minut na godzinę, gdzie z Piotrem 
Fronczewskim prowadziłem Rossmówki.

I nie tylko Rossmówki pamiętamy. 
Pamiętamy też Pańską piosenkę 
„Słońce w kapeluszu” Idą sobie ulicą 
smętni ludzie z nerwicą, obrażeni, 
skrzywieni i źli! To dla takich ludzi 
został Pan politykiem? 
– Wie Pan, długo mieszkałem, jak to się mó-
wi,  świecie i wiem, że nieszczęśliwy człowiek, 
skrzywiony i zły to największe nieszczęście 
dla niego samego i dla jego otoczenia. Ale też 
wiem, że człowiek taki być nie musi, trzeba 
mu tylko zabrać powód jego skrzywienia. Mo-
że po prostu źle się czuje na świecie, może 
świat go krzywdzi, lekceważy, olewa. A to, że-
by tak nie było, to zadanie dla polityki. Jak to 
mówił założyciel skautingu, Robert Baden–
Powell "Spróbujcie zostawić ten świat tro-
chę lepszym, niż go zastaliście". Może i mam 
w sobie harcerską naiwność, ale chcę zmie-
niać świat, przyczynić się do tego żeby lu-
dziom było lepiej. 

Wywiad z Tadeuszem Rossem
I sił wystarczy? Przecież Pan ma 76 lat…
– Wiek nie ma tu nic do rzeczy. Przeciwnie, doj-
rzały wiek to wielki zbiór doświadczeń i zwięk-
szona empatia. Niech mi Pan wierzy, wiem coś 
o tym.  Zawsze mówię, że starość nie istnieje 
– a jeśli już, to jest dla chętnych, tych, którzy 
chcą być starzy. Starość może być wymówką 
dla ucieczki od wyzwań codzienności, przed te-
lewizor i pod pierzynę. Ja tak nie chcę i nie po-
trafi ę, nie umiałbym spędzać całych dni przed 
telewizorem i na zamartwianiu się. 

Żona często mówi mi, że powinienem zwol-
nić, ale ja nie chcę, nie potrafi ę być powolny.

Dzięki mojemu podeszłemu wiekowi 
znam najlepiej odczucia i potrzeby moich 
rówieśników i wiem, że najważniejsze, to za-
pobieżenie ich społecznemu wykluczeniu 
i samowykluczeniu. I nad tym pracuję jako 
polityk, jako europoseł.  W Brukseli staram 
się o  poprawę losu tych, którzy są dla mie 
najważniejsi – osób dyskryminowanych czy 
skrzywdzonych przez życie. Interesuje mnie 
systemowe, instytucjonalne rozwiązywa-
nie problemów seniorów, ubogich rodzin,  
osób z niepełnosprawnościami. Gorąco 
wspieram takie formy aktywizacji osób 
w podeszłym wieku, jakimi są na przy-
kład Uniwersytety Trzeciego  Wieku. 

Jak trafi ł pan do polityki?
– Zawsze miałem w sobie społecznikowskie 
zacięcie, pasję zmieniania świata. Jako aktor 
i satyryk krytykowałem bzdury i nonsensy ota-
czającego  nas świata. Ale to było łatwe, za ła-
twe. Dlatego w roku 2006 wystartowałem 
w wyborach i zostałem radnym w Warszawie. 
Rok później wygrałem wybory do Sejmu, pod 
koniec zeszłego roku objąłem mandat w Par-
lamencie Europejskim.

Czy mógłby pan opowiedzieć 
jak wygląda praca 
europarlamentarzysty?
Wydaje się nudna i mało efektowna, ale prze-
cież to w Parlamencie Europejskim powstaje 
prawo, które później obowiązuje 500 milio-
nów mieszkańców Unii. Ponad 65% ustaw, 

które obowiązują w Polsce powstaje w Bruk-
seli i Strasburgu. A dla przykładu cale pra-
wo żywnościowe, to, które obowiązuje u nas 
w kraju, to przepisy unijne. Zwykły dzień eu-
roposła to spotkania z innymi deputowanymi 
(trzeba znać języki!), analizowanie projektów 
unijnych dyrektyw i rozporządzeń, bo każdy 
kraj ma swoje interesy, które trzeba uzgod-
nić, praca w komisjach i nieustanne narady 
z moimi współpracownikami. Wie Pan,  nie 
zawsze zdąży się zjeść lunch, może to i lepiej, 
bo kuchnia w tamtejszej stołówce jest taka so-
bie, tęsknie za polską.   

Podobno jest Pan poliglotą 
Angielski znam jak polski, w końcu całe lata 
mieszkałem w Ameryce. Znam dobrze francu-
ski, niemiecki i włoski. Ostatnio zapisałem się 
na lekcje hiszpańskiego. Nie znoszę bezczyn-
ności, a nauka języków obcych zawsze sprawia-
ła mi przyjemność. Poza tym bardzo przydają 
się one w mojej pracy.

Nie powie mi Pan, że polityka zaprząta 
Panu głowę 24 godziny na dobę
– Nie powiem. Cały czas występuję na sce-
nie, przeglądam Internet, piszę e–maile, bo 

wbrew temu, co się mówi o staruszkach, je-
stem cyfrowy, a nie analogowy, spotykam się 
z ludźmi i spędzam czas z rodziną. A rodzi-
nę mam wspaniałą. 

Dlaczego ludzie mają na Pana 
głosować?
– Bo wiem, umiem, potrafi ę. Wiem jakie 
są społeczne i emocjonalne potrzeby lu-
dzi starszych, jak można im pomóc. Cze-
go oczekuje młodzież, też wiem. Umiem 
obracać się w świecie polityki, zwłaszcza 
w brukselskim światku, będąc zarazem jak-

by obok niego, pokazałem, że potrafi ę być sku-
tecznym rzecznikiem osób dyskryminowanych 
z różnych powodów. Startuję z listy Platformy 
Obywatelskiej, która jest członkiem Europejskiej 
Partii Ludowej, najważniejszej partii w Parla-
mencie Europejskim, Jej zwycięstwo oznacza 
kurs na bezpieczną, demokratyczną  i stabilną 
Europę, taką, o której moje pokolenie przez la-
ta marzyło. Niektóre marzenia nawet się speł-
niły, dla mnie, jako warszawiaka spełnia się sen 
o Warszawie, tej z wyremontowanymi ulicami, 
obwodnicą, dwiema liniami metra, autobusa-
mi niskopodłogowymi, Centrum Nauki „Ko-
pernik”, Mostem Północnym, Muzeum Pragi 
i Muzeum Chopina, Ten spełniający się wła-
śnie sen o Warszawie nie przyśniłby się bez 8 
miliardów złotych z Unii. Zrobię wszystko, że-
by dobrze wypełniać mandat polskiego, war-
szawskiego posła w Parlamencie Europejskim.

Trzymamy za słowo.   

I sił wystarczy? Przecież Pan ma 76 lat…
– Wiek nie ma tu nic do rzeczy. Przeciwnie, doj-
rzały wiek to wielki zbiór doświadczeń i zwięk-
szona empatia. Niech mi Pan wierzy, wiem coś 
o tym.  Zawsze mówię, że starość nie istnieje 
– a jeśli już, to jest dla chętnych, tych, którzy 
chcą być starzy. Starość może być wymówką 
dla ucieczki od wyzwań codzienności, przed te-
lewizor i pod pierzynę. Ja tak nie chcę i nie po-
trafi ę, nie umiałbym spędzać całych dni przed 

Żona często mówi mi, że powinienem zwol-
nić, ale ja nie chcę, nie potrafi ę być powolny.

Dzięki mojemu podeszłemu wiekowi 
znam najlepiej odczucia i potrzeby moich 
rówieśników i wiem, że najważniejsze, to za-
pobieżenie ich społecznemu wykluczeniu 
i samowykluczeniu. I nad tym pracuję jako 
polityk, jako europoseł.  W Brukseli staram 
się o  poprawę losu tych, którzy są dla mie 
najważniejsi – osób dyskryminowanych czy 
skrzywdzonych przez życie. Interesuje mnie 
systemowe, instytucjonalne rozwiązywa-

– Zawsze miałem w sobie społecznikowskie 
zacięcie, pasję zmieniania świata. Jako aktor 
i satyryk krytykowałem bzdury i nonsensy ota-
czającego  nas świata. Ale to było łatwe, za ła-

Podobno jest Pan poliglotą 
Angielski znam jak polski, w końcu całe lata 
mieszkałem w Ameryce. Znam dobrze francu-
ski, niemiecki i włoski. Ostatnio zapisałem się 
na lekcje hiszpańskiego. Nie znoszę bezczyn-
ności, a nauka języków obcych zawsze sprawia-
ła mi przyjemność. Poza tym bardzo przydają 
się one w mojej pracy.

Nie powie mi Pan, że polityka zaprząta 
Panu głowę 24 godziny na dobę
– Nie powiem. Cały czas występuję na sce-
nie, przeglądam Internet, piszę e–maile, bo 

wbrew temu, co się mówi o staruszkach, je-

tecznym rzecznikiem osób dyskryminowanych 
z różnych powodów. Startuję z listy Platformy 
Obywatelskiej, która jest członkiem Europejskiej 
Partii Ludowej, najważniejszej partii w Parla-
mencie Europejskim, Jej zwycięstwo oznacza 
kurs na bezpieczną, demokratyczną  i stabilną 
Europę, taką, o której moje pokolenie przez la-

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

 Żłóbek ma powstać na terenie szkoły podstawowej
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GRODZISK MAZOWIECKI
Cztery osoby zostały ranne w wy-
padku do jakiego doszło 22 maja 
na skrzyżowaniu krajowej „ósem-
ki” z drogą dojazdową w miejscowo-
ści Siestrzeń. – Na trasie katowickiej 
przed skrzyżowaniem z drogą do 
Siestrzeni zatrzymały się cztery au-
ta: ciężarówka Iveco, Fiat Panda, 

Volkswagen Passat i Volkswagen Po-
lo. Wszystkie te pojazdy znajdowa-
ły się na pasie w kierunku Katowic 
i uderzyły w siebie jeden po drugim – 
mówi asp. Katarzyna Zych, rzecznik 
prasowy Komendy Powiatowej Policji 
w Grodzisku Mazowieckim. – Cztery 
osoby zostały przetransportowane 

Zderzenie samochodów 
na skrzyżowaniu. Są ranni

do szpitala: trzy przewieziono 
karetkami do placówki w Grodzi-
sku, jedną do Warszawy zabrał 
śmigłowiec Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego – dodała. Przez kilka 
godzin ruch w obu kierunkach 
odbywał się po jednym pasie (pro-
wadzącym do Warszawy). (AF)

WPR24.plPiątek, 23 Maja 2014

REKLAMA

dz iec iom
Dzień Dziecka w Mateczniku

30 maja 2014, 9:00 – 14:30

W ten pełen uśmiechów Dziecięcy Dzień  
zapraszamy na:
• Spektakl ,,Domisie”
• Spektakl „Tytus, Romek i A’Tomek”  
czyli Jak zostać Artystą

Zabawy, warsztaty i spotkania:
• w świecie wyobraźni
• w świecie sztuki

Czy Jaś, Zuzia, Maja, Kuba i Ty:
•zbudują kontrabas, flet, gwizdek?
•spotkają bajkowego ,,Koziołka Matołka”?
•zostaną aktorem w teatrze cieni?
•zatańczą i zaśpiewają razem z ,,Mazowszem”?
•zostaną projektantem mody?

MAZOWSZE

Towarzystwo Arteterapii 
i Animacji Kultury

Gmina nie zamierza oddać osiedla
BRWINÓW
Osiedle Willa Borki 
pozostanie w granicach 
gminy Brwinów. Próba 
secesji podjęta przez 
niektórych mieszkańców 
skończyła się fi askiem.

O dołączenie tego osiedla do Pod-
kowy Leśnej wnioskowało kilku 
jego mieszkańców. Pismo w tej 
sprawie złożyli w brwinowskim 
magistracie w marcu. Samorzą-
dowcy negatywnie zaopinio-
wali propozycję.

„Merytoryczną zasadność ini-
cjatywy zgłoszonej przez czworo 
mieszkańców Brwinowa pismem 
z dnia 18 marca 2014 r. wypada 
ocenić negatywnie. W niniejszej 

sprawie nie występuje interes 
publiczny niezbędny do doko-
nywania zaproponowanej zmia-
ny terytorialnej gminy Brwinów 
i Podkowy Leśnej. Taki interes 
publiczny nie może być utoż-
samiany w szczególności z su-
biektywnym interesem kilku 
mieszkańców gminy, którzy – 
jak twierdzą – korzystają z in-
frastruktury Podkowy Leśnej, 
zaś podatki płacą w gminie Brwi-
nów. Podobnie jako chybione na-
leży ocenić podnoszone przez 
inicjatorów zmian granicznych 
argumenty o spójności osad-
niczej Willi Borki z Podkową 
Leśną przy jednoczesnym bra-
ku takiej spójności z Brwino-
wem” – czytamy w uzasadnieniu 

stanowiska, za przyjęciem któ-
rego niemal jednogłośnie opo-
wiedzieli się radni.

Brwinowscy samorządowcy by-
li ponadto zdania, że secesja jest 
nieuzasadniona m.in. ze względu 
na poczynione na terenie osiedla 
Willa Borki inwestycje. Gmina 
wykonała tam kanalizację sani-
tarną za ponad 3 mln zł w ramach 
projektu „Czyste życie”. W 2015 r. 
będzie w tym rejonie budować 
drogę ze schetynówki w ramach 
zadania „Przebudowa ul. Ło-
sia, ul. Przejazdowej, ul. Wiejs-
kiej i ul. Bukowej w Otrębusach 
oraz ul. Zamkowej i ul. S. Lilpopa 
(odc. od ul. Zamkowej do DW 
nr 719) w Brwinowie”. Inwesty-
cja opiewa na 3,5 mln zł.  (AF)

ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
Uczniowie Szkoły 
Podstawowej 
nr 6 w Pruszkowie 
z niecierpliwością 
czekają na nową salę 
gimnastyczną. Wiele 
wskazuje na to, 
że inwestycję uda się 
planowo zakończyć. 

B udynek „szóstki” przy ul. 
Lipowej ma już swoją hi-
storię. Był stawiany eta-

powo, w latach dwudziestych 
i sześćdziesiątych ubiegłego stu-
lecia. Dziś szkoła ledwo może 
pomieścić wszystkich uczniów. 
Jednak największą bolączką był 
brak odpowiedniej hali sporto-
wej. Obecna sala gimnastyczna, 
choć całkiem spora, nie zapew-
nia odpowiednich warunków 
dla tak dużej grupy podopiecz-
nych (ponad 700 dzieci).

Marzenia o nowej sali gimna-
stycznej w końcu się ziściły. Po 
wielomiesięcznych przygotowa-

Z piłką do nowej hali
Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 6 przy ulicy Lipowej 
będą miały gdzie uprawiać sport

– Termin zakończenia robót 
zgodnie z umową mija 31 grudnia. 
Do tego czasu musimy wykonać 
wszystkie odbiory, tak by ucznio-
wie z nowej sali mogli korzystać 
już po Nowym Roku – informu-
je Elżbieta Korach, naczelniczka 
Wydziału Inwestycji, Remon-
tów i Infrastruktury Technicz-
nej pruszkowskiego magistratu.

Inwestycja idzie do przo-
du, ale jak się okazuje były też 
„problemy”. – Faktycznie zima 
trochę sparaliżowała nam pra-
ce, ale wprowadziliśmy zmiany 
w harmonogramie – przyznaje 
Elżbieta Korach. Jakie? Głów-
nie chodzi o przebudowę starej 
sali gimnastycznej. Pierwotnie 
roboty w tym budynku miały ru-
szyć w wakacje. – Nie chcieliśmy 
marnować czasu. Niskie tempe-
ratury na zewnątrz uniemożliwi-
ły nam budowę, więc wykonawca 
postanowił przeprowadzić re-
mont starej sali gimnastycznej 
wcześniej. Jest szansa, że uroczy-
stości związane z zakończeniem 
roku szkolnego odbędą się już 
w wyremontowanej sali – twier-
dzi naczelniczka. 

 Termin zakończenia robót mija 31 grudnia tego roku

niach budowa obiektu ruszyła 
w połowie 2013 roku. W ramach 
inwestycji powstaje hala sporto-
wa z możliwością dzielenia boiska 
na dwa lub trzy sektory, a uzu-
pełnieniem będą pomieszczenia 

sanitarno-magazynowe. W bu-
dynku znajdzie się również miej-
sce dla biblioteki i czytelni. Nowe 
oblicze zyska też stara sala gim-
nastyczna. Wszystkie prace mają 
zostać wykonane w ciągu 1,5 ro-
ku. To oznacza, że obie hale po-
winny być gotowe pod koniec 
2014 r. Urzędnicy zapewniają, 
że tak się stanie. 

ma kosztować 
budowa nowej sali 
gimnastycznej 
i przebudowa starej

5,4 mln zł
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 Od blisko trzech lat lokatorzy osiedla są w sporze 
z władzami gminy

M
A

RC
IN

 P
RA

ŻM
O

W
SK

I

Pół metra rury do luksusu
MARCIN 
PRAŻMOWSKI

OTRĘBUSY
Mieszkańcy osiedla 
przy ul. Warszawskiej 
w Otrębusach 
bezskutecznie walczą 
o przyłączenie 
do gminnej sieci 
sanitarnej. – Urzędnicy 
nadinterpretują przepisy 
– uważają rozżaleni. 

Fatum ciąży nad osiedlem, któ-
rego mieszkańcy przez kilka do-
brych lat walczyli o wodociąg 
i kanalizację dla swoich domów. 
Kiedy w końcu inwestycję udało 
się zrealizować, pojawiły się pro-
blemy z przyłączeniem do sieci 
kanalizacyjnej. Co ciekawe, nie 
chodzi o budowę kilometrowe-
go odcinka, a położenie… pół-
metrowej rury. – Tylko i aż tyle 
brakuje nam do luksusu – mówi 
jeden z mieszkańców i pokazuje 
odległości pomiędzy studzien-
kami: jedną należącą gminy 
a drugą „osiedlową”. 

Ponad trzydzieści domostw 
nadal więc odprowadza ścieki 
do szamba, a jego opróżnianie 
jest nie tylko kosztowne, ale od-
bywa się z coraz większą często-
tliwością. Równolegle, od blisko 
trzech lat lokatorzy są w spo-
rze z władzami gminy, które ich 
zdaniem, robią wszystko, aby nie 
doprowadzić do podłączenia. 

– Wiemy, że nasza wewnętrz-
na sieć wymaga remontu, dla-
tego chcemy go przeprowadzić 
na własny koszt. Gmina nie chce 
nas podłączyć nawet tymcza-
sowo. Każe nam zakładać sto-
warzyszenie. To jest granie na 
zwłokę – uważają mieszkańcy.

Co na to brwinowski ratusz? 
– Jak podłączyć do sieci, której 
nie znamy. Przedstawiali doku-
menty? Według mojej wiedzy, ta 
budowa (kanału sanitarnego – 
przyp. red.) nie została zakoń-
czona. Pozwolenie na budowę 
obejmowało zupełnie inny za-
kres. Nie wiem, czy sieć jest 
zgodna z projektem, czy mate-
riały użyte do budowy są dobre 
czy niedobre – mówi Sławomir 
Walendowski, wiceburmistrz 
Brwinowa. Dodaje jednak, że 

gmina jest zainteresowana 
przejęciem sieci. – Jeśli jest 
taka możliwość techniczna, to 
przejmiemy tą sieć i podłączymy. 
Chcielibyśmy, aby mieszkańcy 
zadeklarowali, że przyłączą się 
również do sieci wodociągowej 
– twierdzi wiceburmistrz. 

– Nie mamy takiego obo-
wiązku – mówi nasz rozmów-
ca (mieszkaniec osiedla), który 
stoi na stanowisku, że wodociąg 
stał się kartą przetargową w całej 
sprawie. Na 2 czerwca zaplano-
wano kolejne już spotkanie władz 
gminy z mieszkańcami osiedla 
w Otrębusach. – Nie po to budu-
jemy kanalizację i wodociąg żeby 
one stały. Naprawdę nam zależy 
na tym, aby mieszkańcy z tego 
korzystali – deklaruje wicebur-
mistrz Walendowski.  (MAP)

Wodociąg kartą przetargową w sprawie... kanalizacji? 
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PODKOWA LEŚNA
Do końca wakacji powinien zostać 
wyremontowany odcinek ul. Rey-
monta w Podkowie Leśnej. Drogowcy 
zajmą się fragmentem między 
ulicami Żeromskiego i Ejsmonda. 
Ul. Reymonta znajduje się po połu-
dniowej stronie Podkowy i stano-
wi dojazd do okolicznych posesji. To 

jedna z tych dróg gruntowych, o któ-
rej remont zabiegali mieszkańcy. 
Kilka lat temu został zmodernizo-
wany pierwszy fragment – od ul. Ja-
na Pawła II do ul. Ejsmonda. W tym 
roku zaplanowano naprawę odcinka 
od Żeromskiego do Ejsmonda. Urzęd-
nicy ogłosili przetarg na realizację 

Na drodze gruntowej 
pojawi się kostka brukowa 

zadania. Prace obejmą m.in. rozbiórkę 
starej nawierzchni i położenie nowej 
z kostki brukowej (z tego samego 
materiału drogowcy ułożą zjazdy do 
posesji). Wyregulowane będą stu-
dzienki kanalizacyjne, wykonane od-
wodnienie drogi. Robotnicy będą mieli 
60 dni na realizację zadania. (DP)

Piątek, 23 Maja 2014

Kamienica zniknie, co w zamian? 
PRUSZKÓW
Stara kamienica 
przy ul. Kościuszki 
w Pruszkowie zniknie 
z krajobrazu miasta. 
– Budynek zostanie 
rozebrany, a teren 
sprzedany – mówią 
miejscy włodarze. 

Centrum Pruszkowa, skrzy-
żowanie dwóch głównych ulic, 
zabytkowy park, muzeum i pa-
łacyk, a tuż obok zniszczona, 
zaniedbana i zapomniana ka-
mienica. Chodzi o budynek przy 
ul. Kościuszki 2/4. Przez lata  
nic się z nim nie działo, a prze-
chodnie i sami mieszkańcy ka-
mienicy monitowali, że jej stan 
jest opłakany. W ostatnim cza-
sie o zaniedbanym obiekcie 
przypomniały sobie władze 

miasta i postanowiły uporząd-
kować sytuację.

W lutym ostatni lokatorzy 
opuścili mieszkania. Od tamtej 
pory budynek stoi pusty, podob-
nie jak sąsiadujący z nim pawi-
lon handlowy (działa w nim już 
tylko jedna fi rma). Pruszkow-
scy włodarze zadecydowali już 
o ich losie. – Budynki zostaną 
rozebrane, a teren sprzedany. 
Jest jednak kłopot z pawilo-
nem handlowym, bo obecny 
zarządca ma prawo do nanie-
sień – mówi Andrzej Kurze-
la, wiceprezydent Pruszkowa. 
– Liczymy na to, że uda nam 
się rozebrać kamienicę w naj-
bliższych tygodniach – dodaje.

Co pojawi się w miejscu 
przeznaczonego do rozbiórki 
obiektu? Budynek komunal-
ny? Nie. – Budowa budynków 

komunalnych w tym miejscu by-
łaby pomyłką. Działka w cen-
trum miasta jest zbyt atrakcyjna 
na tego typu budownictwo. Wie-
lorodzinne bloki komunalne czy 
socjalne chcemy budować ra-
czej na obrzeżach miasta, a nie 
w ścisłym centrum – wyjaśnia 
Andrzej Kurzela.

Najprawdopodobniej na te-
renie przy ul Kościuszki pow-
stanie blok mieszkalny z lo-
kalami usługowymi. – Dział-
kę planujemy sprzedać. Chce-
my by inwestor stworzył tu 
reprezentacyjny obiekt – wyjaś-
nia Kurzela. 

Zgodnie z miejskim planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego w miejscu kamienicy przy 
Kościuszki 2/4 mogą powstać bu-
dynki usługowe z towarzyszącą 
funkcją mieszkaniową.  (AS)

REGION
O budowie Adventure 
World Warsaw nadal 
cicho, za to głośno 
o Park of Poland. 
Inwestycja ma 
ruszyć w 2015 r.

Park of Poland planowany jest 
koło Mszczonowa, pomiędzy 
autostradą A2 a drogą ekspre-
sową S8, w odległości ok. 40 
km od Warszawy i ok. 70 km 
od Łodzi. W aquaparku oprócz 
olbrzymiego basenu z otwie-
ranym nad nim dachem (gdy 
aura będzie sprzyjała popływa-
my pod gołym niebem) znaj-
dą się m.in. centrum zjeżdżalni 
wodnych, strefy zdrowia i od-
nowy biologicznej.

Mszczonowski park wod-
ny chce postawić izraelski 
koncern Global City Holding. 
Według zapewnień inwesto-
ra budowa ma ruszyć w lutym 
przyszłego roku, a w aquapar-
ku popływamy w październiku 
2016 r. Koszt inwestycji to po-
nad 400 mln zł.  (DP)

Park of Poland 
gotowy 
w 2016 roku?

ADAM 
FABISIEWICZ

OŻARÓW MAZOWIECKI
Adaś Matuszewski 
przyszedł na świat 
ponad rok temu. 
Od początku życia 
walczy o każdy 
dzień. Chłopiec ma 
skomplikowaną 
wadę serca, która 
wymaga niezwykle 
kosztownego leczenia.

U Adasia zdiagnozowano 
rzadką i bardzo złożo-
ną chorobę serca (atre-

zja płucna, ubytek przegrody 
międzykomorowej, przerośnię-
ta dwuujściowa prawa komora). 
Dziecko jest pod stałą opieką le-
karzy z Kliniki Uniwersyteckiej 
w Muenster, przeszło tam już je-
den skomplikowany zabieg, na 
który pieniądze zbierała Fun-
dacja „Mam Serce” wspólnie 
z mieszkańcami gminy Ożarów 

Adaś potrzebuje naszej pomocy
Mazowiecki, w której Adaś się 
urodził i mieszka.

Opieka medyczna jednak 
kosztuje. Aby pomoc w zbiórce 
pieniędzy powstał Komitet Cha-
rytatywny Adaś City stworzony 
przez mieszkanki Ożarowa. – Do 
tej pory zorganizowałyśmy sze-
reg działań mających na celu nie 
tylko zebranie funduszy na le-
czenie chłopca, ale też wsparcie 
psychiczne i logistyczne dla jego 
rodziców. Prowadzimy zbiórki 
po mszach i na imprezach pry-
watnych, są też loterie i licyta-
cje, które przyniosły prawie 28 
tys. zł – mówi Katarzyna Wyszo-
mierska z komitetu Adaś City. 
– W planach mamy licytacje ko-
lejnych atrakcyjnych przedmio-
tów, m.in. zdjęcie z autografem 
Roberta Lewandowskiego czy 
koszulkę gracza Legii Warszawa, 
Jakuba Rzeźniczaka – dodaje.

– Zachęcamy wszystkich do 
wzięcia udziału w akcji. Choć 
mamy wrażenie, że ludzi ani in-
stytucji nawet nie trzeba do tego 

przekonywać. Mimo, że rodzice 
Adasia nikogo nie prosili, to lu-
dzie sami chcą pomóc. Adaś te-
go bardzo potrzebuje, bo wada, 
z którą walczy wymaga ciągłej 
opieki. Jego serce rośnie, zmienia 
się, a lekarze muszą na bieżąco na 

Charytatywne akcje na rzecz chorego na serce, wymagającego bardzo kosztownego leczenia dziecka 
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te zmiany reagować odpowiednim 
leczeniem – zaznacza Katarzy-
na Wyszomierska.

Komitet przygotowuje festy-
ny z atrakcjami dla dzieci i ro-
dziców: pierwszy odbędzie się 
8 czerwca w parafi i w Ołtarzewie, 

drugi – tydzień później podczas
Dni Ożarowa. Powstanie tam 
Miasteczko Adaś City. A w nim 
odbedą się kwesty na rzecz chłop-
ca, komitet przygotuje warsztaty 
plastyczne i chemiczne dla dzie-
ci, kiermasze, zawody sportowe 
dla rodzin. Główna atrakcja fe-
stynu parafi alnego to mecz piłki 
nożnej o tort w kształcie boiska 
ufundowany przez proboszcza. 
Podczas Dni Ożarowa w lote-
riach fantowych będzie moż-
na natomiast wygrać nocleg 
w pięciogwiazdkowym hotelu, 
obiady w eleganckich restaura-
cjach, kosmetyki, bony do skle-
pów i zakładów usługowych, 
książki, przejażdżkę czerwo-
nym kabrioletem.

Zbiórkę pieniędzy dla Ada-
sia cały czas prowadzi Funda-
cja „Mam Serce”. Darowizny 
można przekazywać na subkon-
to chłopca na numer: 48 1160 
2202 0000 0001 8388 3519, 
w tytule przelewu wpisując: 
Adaś Matuszewski. 

Uciekinier z Morskiej ujęty w stolicy
REGION
Policjanci zatrzymali 
mężczyznę, którego 
szukali od 6 maja. 
Tego dnia na
ul. Morskiej uciekł 
funkcjonariuszom.

Przypomnijmy. Na początku 
maja policjanci przyjechali na 
ul. Morską w Pruszkowie, mie-
li doprowadzić 24-latka do za-
kładu karnego. Mężczyzna gdy 
zobaczył funkcjonariuszy wy-
skoczył przez okno, wsiadł do 
auta i ruszył. Niewiele brako-
wało, a potrąciłby próbującego 

go zatrzymać policjanta. Mun-
durowi oddali kilka ostrzegaw-
czych strzałów, ale nie pomogły. 
Na posesji, gdzie wcześniej prze-
bywał poszukiwany policjanci 
znaleźli chemikalia, które mogły 
służyć do produkcji narkotyków.

Funkcjonariusze przez ponad 
tydzień poszukiwali mężczyzny. 
– 24-latek został zatrzymany 
w piątek (16 maja) w Warsza-
wie. Mężczyźnie zostaną posta-
wione zarzuty czynnej napaści na 
policjanta i ucieczki przed policją 
– powiedziała kom. Dorota No-
wak, rzecznik pruszkowskiej poli-
cji. – Za popełnione przestępstwa 

grozi mu do 10 lat pozbawienia 
wolności. Poszukiwany miał trzy 
lata „odsiedzieć” za uszkodzenie 
ciała innej osoby. Część tego czasu 
już w zakładzie spędził, wyszedł 
na przerwę w odbywaniu kary 
i nie powrócił do więzienia. Dla-
tego musi odbyć tę karę plus to, co 
nałoży na niego sędzia za popeł-
nione przestępstwa na wolności 
– podkreśla.

Nie wiadomo jeszcze do cze-
go mogły służyć substancje 
chemiczne znalezione na pose-
sji przy Morskiej. – 24-latek się 
do nich nie przyznaje – twierdzi 
kom. Dorota Nowak.  (DP)

Targowisko przejdzie lifting
PRUSZKÓW
Targowisko miejskie 
zmieni oblicze. To dobra 
wiadomość. Gorsza – 
handlujący i kupujący 
muszą uważać na wykopy.

Bazar przy ul. Komorowskiej 
w Pruszkowie czynny jest we wtor-
ki i piątki i wtedy przeżywa oblę-
żenie. Kłopot w tym, że warunki 
na targowisku nie są zbyt kom-
fortowe. Nierówna nawierzchnia 
i wyboje sprawiają wiele proble-
mów sprzedającym i kupującym. 
Władze Pruszkowa postanowi-
ły to zmienić i przebudować na-
wierzchnię bazaru.

Prace prawdopodobnie ruszą na 
początku wakacji. – Mamy pełną 

dokumentację przebudowy targo-
wiska. Obejmuje ona również bu-
dowę odwodnienia tego terenu. Te 
prace wiążą się z wykopami, więc 
z tego względu zdecydowaliśmy 
się podzielić modernizację na trzy 
etapy – mówi Elżbieta Korach, 
naczelnik Wydziału Inwestycji, 

Ceramicznej do pierwszej bramy. 
W kolejnych latach zamierzamy 
wykonać kolejne etapy – dodaje.

Co wejdzie w zakres prac? 
Oprócz wybudowania odwod-
nienia wymieniona będzie na-
wierzchnia bazaru. Asfalt, trylinki 
i płyty chodnikowe zamieni kostka 
betonowa. Wszystkie roboty po-
winny dobiec finału z końcem 
sierpnia. Czy na czas remontu 
bazar zamknie swoje podwoje? 
– Remont chcemy przeprowadzić 
w wakacje, bo wtedy wiele osób 
wyjeżdża i na targu jest mniejszy 
ruch. Z użytkowania wyłączony 
zostanie tylko remontowany frag-
ment, pozostała część targowiska 
będzie funkcjonować normalnie 
– podkreśla Korach.  (AS)

Remontów i Infrastruktury Tech-
nicznej Urzędu Miejskiego 
w Pruszkowie. – W tym roku bę-
dziemy remontować plac od ulicy 

Bazar przy ulicy 
Komorowskiej zyska 
m.in. nową nawierzchnię
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Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Brwinów

Biuletyn przygotowywany i redagowany przez Gminę Brwinów. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść. 

ul. Grodziska 12, tel. 22 738 26 15
www.brwinow.pl

Brwinów inwestuje w oświatę

Wieloletni Plan Inwestycyjny 
dla gminy Brwinów na lata 
2014-2020 został uchwa-

lony na sesji rady miejskiej w dniu 
9 maja br. Jest to dokument strate-
giczny, pozwalający na uporządko-
wanie i zaplanowanie kluczowych 
procesów inwestycyjnych w ciągu 
7 najbliższych lat. Posiadanie takiego 
planu będzie pomocne również przy 
ubieganiu się przez gminę Brwinów 
o pozyskiwanie środków unijnych. 

Największą część inwestycyjne-
go planu pochłoną wydatki związa-
ne z oświatą. Trwa budowa nowego 
przedszkola w Brwinowie oraz bu-
dowa gimnazjum w Otrębusach, ale 
potrzeby gminy są dużo większe. 
Poza rozpoczętymi już działaniami, 
inicjowane będą kolejne m.in. budo-
wa przedszkola w Otrębusach przy,
ul. Piaseckiego i w Żółwinie przy 
ul. Nadarzyńskiej, budowa nowej sa-
li gimnastycznej przy Zespole Szkół 
nr 1 w Brwinowie, i przy Zespole 
Szkół w Otrębusach. W związku ze 
stale rosnącą liczbą mieszkańców 
Parzniewa konieczna będzie budowa 
szkoły i przedszkola w tym sołectwie.

Pełny tekst WPI dostępny jest w Biu-
letynie Informacji Publicznej Urzę-
du Gminy Brwinów. 

Budowane obecnie przedszkole 
po północnej stronie miasta roz-
pocznie funkcjonowanie już jesie-
nią tego roku. Znajdą w nim miejsce 
3- i 4-latki, które po wiosennej re-
krutacji znalazły się na liście rezer-
wowej. Do 30 maja br. prowadzony 
jest nabór na stanowiska nauczy-
cieli wychowania przedszkolnego 
oraz pracowników obsługi – woźna, 

pomoc nauczyciela. Zainteresowa-
ne osoby proszone są o składanie 
CV oraz podań o pracę na określo-
nym stanowisku w kadrach w sie-
dzibie Samorządowego Przedszkola 
nr 1 przy ul. Lilpopa 4 w Brwino-
wie w godz. 8.00-16.00. Dodatko-
wych informacji udziela dyrektor 
przedszkola pod numerem telefo-
nu 22 729 59 47. (PR)

Inwestycje oświatowe są dla gminy Brwinów priorytetem – tak wynika z uchwalonego Wielolet-
niego Planu Inwestycyjnego gminy Brwinów na lata 2014-2020. Na ten cel gmina planuje prze-
znaczyć kwotę bliską 62,5 mln zł. 

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim ul. T. Kościuszki 32a, tel. 22 755 55 34
www.grodzisk.pl

Biuletyn przygotowywany i redagowany przez Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.

Para Prezydencka nagradza 
Grodzisk Mazowiecki za Kartę Dużej Rodziny

Konkurs skierowany do samorzą-
dów, jest jednym z elementów 
strategicznego Programu Polity-

ki Rodzinnej Prezydenta RP. Celem kon-
kursu jest wyróżnienie i upowszechnienie 
w całej Polsce najlepszych lokalnych roz-
wiązań sprzyjających rodzicielstwu. 

Grodzisk Mazowiecki został uhonoro-
wany za wprowadzenie i konsekwentną 
politykę związaną z Kartą Dużych Ro-
dzin 3+ i 4+. Gmina była jednym z pierw-
szych samorządów, które wprowadziły 
tę kartę, szybko zaczęła też włączać do 
wsparcia rodzin lokalnych przedsiębior-
ców – brzmiało uzasadnienie nomina-
cji. To na jej doświadczeniach bazowały 
pozostałe miasta w kraju wprowadzają-
ce ulgi dla rodzin. W Grodzisku Mazo-
wieckim karta dla rodzin z trójką i więcej 
dzieci zapewnia liczne zniżki, m.in. na 
basen i do kina. Gmina zorganizowała 
też trzy konferencje promujące rodzi-
cielstwo. Dziś Kartą Dużej Rodziny po-
sługuje się co 15 grodziszczanin. 

Burmistrz Grzegorz Benedykciń-
ski podziękował za wyróżnienie Parze 
Prezydenckiej Annie i Bronisławowi 
Komorowskim oraz Prezes Związku 
Dużych Rodzin. 

– Cieszę się i dziękuję Pani Joannie 
Krupskiej, która przekonała mnie, że warto 

zainwestować w duże rodziny. Dzięki niej 
dziś stoję w tym znakomitym gronie – mówił 
po wręczeniu nagrody burmistrz. 

W czasie Gali w Pałacu Prezydenckim 
przedstawiono 15 projektów nomino-
wanych do nagród, ale na konkurs zgło-
szono ich kilkaset. Nagrody w konkursie 
dla samorządowców „Dobry Klimat dla 
Rodziny” przyznano w trzech kategoriach: 
• I kategoria – Dobre Rodzicielstwo zwy-

ciężyło Miasto Białystok,
• II kategoria – Czas wolny dzieci i mło-

dzieży – czas rozwoju: Gmina Sępólno 
Krajeńskie, 

• III kategoria – Rodziny wielodzietne 
wartością dla wspólnoty lokalnej: Gmi-
na Grodzisk Mazowiecki. 

Laureatem Nagro-
dy specjalnej za cie-
kawe, innowacyjne 
oraz konsekwentne 
działania na rzecz 
rodzin realizowane 
w ramach progra-

mów: "Rodzina bliżej siebie" i Centrum 
Aktywnego Mieszkańca oraz kampanii 
społecznej "MAMY więcej" zostało Mia-
sto Gdynia.

– Mamy coraz lepszy klimat dla rodziny 
i to widać także w tej sali – mówił Prezydent 
RP na początku Gali. – Dziękuję wszystkim, 
którzy chcieli ten dobry klimat dla polskiej 
rodziny tworzyć – dodał. 

J&A Media fot. P. Sadowski, E. Czubek

Grodzisk Mazowiecki został doceniony za liczne działania na rzecz dużych rodzin oraz promowanie idei wspiera-
nia rodzin wielodzietnych w kraju. W czwartek 15 maja w Pałacu Prezydenckim burmistrz Grzegorz Benedykciń-
ski odebrał nagrodę i statuetkę przyznawaną zwycięzcom w konkursie „Dobry Klimat dla Rodziny”. 
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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 

 ► Fryzjerka Nadarzyn 505 940 452 

 ► FRYZJERKĘ/RA ,STAŻYSTKĘ 
607052845 

 ► Lakiernia proszkowa Dekotech 
przyjmie do pracy lakiernika 
proszkowego, 602585843 

 ► Praca w serwisie tel. i laptopów 
Janki Uczniowie i studenci. 
Kontakt 506-047-950, 
karolina.swiszcz@partnerpraca.pl

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 pracowników do 
sprzątania i ochrony ( mile widziane 
orzeczenie o niepełnosprawności). 
Praca na terenie Pruszkowa. telefon 
kontaktowy 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  

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 

 ► 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

Lokale do wynajęcia przy WKD 
w Komorowie, 501 012 555 

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

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

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

Wynajmę mieszkanie Pruszków, 
okolice Piastowa. 60 m3, 
3 pokoje  z aneksem kuchennym, 
zamknięte, nowe osiedle. 
Wysoki standard. 600 924 925 

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

 ► Anteny nowocześnie solidnie montaż 
serwis 603 375 875 

ANTENY TELEWIZJA montaż serwis 
tel: 534 10 20 10 

Brukarstwo solidnie, 696 437 501 

 ► Cyklinowanie, 602 262 144 

 ► Czyszczenie skórzanej tapicerki 
samochodowej, 505 076 331 

 ► Dachy papą, 725 229 079 

 ► Dla fi rmy do 10 000 zł! Szybka 
pożyczka, wygodna spłata. 
Provident Polska S.A. 600 400 288 
(taryfa wg opłat operatora) 

 ► 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 

Kompleksowe usługi hydrauliczne, 
601 818 310 

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

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

 ► PRANIE DYWANÓW TAPICERKI 
22 7982000 

Remonty, 535 872 455 

Studnie, 694 869 194 

 ► Szybka  pożyczka od 300zł do 10 000 zł! 
Provident Polska S.A.  600 400 288 
(taryfa wg opłat operatora) 

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

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

 ► Układanie parkietu, cyklinowanie, 
renowacje, 602 828 088

 ► 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 

 ► Uslugi remontowe elektryka, scianki gk, 
sufi ty podwieszane i amstrong, gipsy 
malowania, terakota glazura, mieszkania 
domy biura sklepy profesionalnie
i pod klucz tel.537513297

 ► 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 

Rożne

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

MIEJSCE 
NA TWOJĄ
REKLAMĘ

22 758 77 88

Piątek, 23 Maja 2014

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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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 WOJEWODY 
MAZOWIECKIEGO

Na podstawie art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 lutego 2009 r.  
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
lotnisk użytku publicznego (Dz. U. Nr 42, poz. 340 ze zm.) zawiadamiam, 
że w dniu 14.05.2014r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne 
na wniosek Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, ul. Wirażowa 8, 02-
147 Warszawa, w sprawie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego pn.: „budowa obiektu 
radiokomunikacyjnego nadawczego „OR/Tx DAWIDY” wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną i  rurociągiem teletechnicznym do terenu PL 
Chopina w Warszawie zlokalizowanego w miejscowości Dawidy na część dz. 
nr ew. 94/1 obręb Dawidy gm. Raszyn, pow. Pruszkowski, województwo 
mazowieckie oraz pod rurociąg teletechniczny dz. ew. nr 13/29, 13/28, 
13/27, 13/26, 13/25, 13/24, 13/23, 13/22, 13/21, 13/20, 13/19, 13/18, 
13/17, 13/16, 13/15, 13/14, 13/13, 13/12, 13/11, 8/9, 8/8, 8/7, 8/11, 8/10, 
8/13, 8/12, 8/6 obręb 2-06-21, Dzielnica Włochy, m. st. Warszawa”.
Stronami postępowania w sprawie są wnioskodawca, właściciele 
lub użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem 
(powiadomieni w drodze zawiadomień), oraz pozostałe strony 
(powiadomione w drodze obwieszczeń).
Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury  
i Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,  
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, wejście F od al. Solidarności, 
II  piętro, pok. 609 w dniach: poniedziałek w godzinach 12:00-16:00, 
środa i piątek w godzinach 8:00-12:00, gdzie strony mogą składać 
ewentualne uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy do dnia 
wydania orzeczenia w sprawie.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. 2013r., poz. 267 j.t.), w przypadku zawiadomienia stron przez 
obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu 
dni od dnia publicznego ogłoszenia.

WIŚ-II.7820.3.7.2014.AK
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Zarząd Województwa Mazowieckiego
informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania  „Ziemia 
Chełmońskiego” wniosków w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Roz-
woju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, które odpo-
wiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań:
• Odnowa i rozwój wsi (limit dostępnych środków: 438 210,00 zł);
• Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (limit dostępnych środków: 325 090,16 zł);
• Małe projekty (limit dostępnych środków: 169 550,96 zł);

I. Termin składania wniosków na ww. działania: od dnia 6 czerwca 2014 r. do dnia 20 czerwca  
2014 r. do godz. 16:00. 
II. Miejsce składania wniosków: Wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio 
w siedzibie LGD „Ziemia Chełmońskiego” w Żabiej Woli przy ul. Warszawskiej 24,  
w poniedziałek 9:00-17:00 oraz od wtorku do piątku - 8:00-16:00.Złożenie wniosku potwierdza 
się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku oraz jest opatrzone 
pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku 
decyduje data wpływu do siedziby LGD „Ziemia Chełmońskiego”. Wniosek powinien być 
podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu oraz zawierać adres beneficjenta. 
Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.
III. Formularze wniosków o przyznanie pomocy w ramach ww. działań wraz z instrukcją 
wypełniania znajdują się na stronie internetowej LGD www.ziemiachelmonskiego.pl, na stronie 
internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl oraz na stronie 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.
IV. Lokalne kryteria przyjęte do ww. działań znajdują się  na stronie www.ziemiachelmonskiego.
pl oraz w Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru działania LGD „Ziemia Chełmońskiego.
V. Minimalne wymagania, jakie musi spełnić operacja, aby została wybrana do finansowania 
przez LGD.
Operacja dot. działania 313 „Odnowa i rozwój wsi” lub działania 312 „Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw” musi przyczyniać się do osiągnięcia przynajmniej jednego z celów 
ogólnych oraz jednego z celów szczegółowych na etapie oceny uzasadnienia zgodności operacji 
z celem/celami ogólnymi, szczegółowymi i przedsięwzięciami oraz uzyskać min. 30% max ilości 
dostępnych punktów na etapie oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami.
Operacja dot. działania „Małe projekty” musi być zgodna z Celem ogólnym I i celem 
szczegółowym I.1 lub z Celem ogólnym II i celem szczegółowym II.1 lub celem szczegółowym 
II.2. Projekt musi przyczyniać się do osiągnięcia przynajmniej jednego z ww. celów 
szczegółowych i ogólnych na etapie oceny uzasadnienia zgodności operacji z celem/celami 
ogólnymi, szczegółowymi i przedsięwzięciami oraz projekt musi uzyskać w ocenie min 50% 
max ilości dostępnych punktów na etapie oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami. 
Cele Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Ziemia Chełmońskiego” dostępne są na stronie www.
ziemiachelmonskiego.pl.
VI. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów dostępny jest we wniosku  
o przyznanie pomocy.
Stowarzyszenie zapewnia bezpłatne doradztwo i pomoc w przygotowaniu wniosków. 
Szczegółowe informacje udzielane są w biurze LGD ul. Warszawska 24 w Żabiej Woli 
 – w poniedziałek od 9-17-tej oraz od wtorku do piątku od 8-16-tej; Tel. 46 858 91 51,  
532 515 216, 795-588-621, 795-587-114, email: biuro@ziemiachelmonskiego.pl.

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

Informacja opracowana 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.

Grodzisk Mazowiecki, dnia 23 maja 2014r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części wsi Opypy w  rejonie ul. Pałacowej w  Gminie Grodzisk 
Mazowiecki 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy  z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U z 2012r. poz. 647 ze zm.) w związku z uchwałą nr 415/2012 Rady 
Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 września 2012 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Opypy 
w  rejonie ul. Pałacowej w  Gminie Grodzisk Mazowiecki  zawiadamiam o wyłożeniu do 
publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
części wsi Opypy w rejonie ul. Pałacowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki  wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko, sporządzoną do ww. planu.
Sporządzony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje obszar, 
którego granice przebiegają po:
od północnego - wschodu – zaczynając od punktu stanowiącego przecięcie przedłużenia 
północno - wschodniej granicy działki ew. nr 166/1 z obrębu 26 z północno - zachodnią 
granicą działki ew. nr 152 z obrębu 26, dalej po północno – wschodnich granicach działek 
ew. nr 166/1, 166/2, 166/3, 166/4, 166/5, 166/6, 166/7, 166/8, 166/9 i 166/10 z obrębu 26, 
aż do punktu stanowiącego przecięcie przedłużenia północno – wschodniej granicy działki 
ew. nr 166/10 z obrębu 26 z południowo – wschodnią granicą działki ew. nr 196 z obrębu 26,
od południowego - wschodu – po południowo - wschodniej granicy działki ew. nr  196  
z obrębu 26, aż do punktu stanowiącego przecięcie przedłużenia południowo – zachodniej 
granicy działki ew. nr 176 z obrębu 26 z południowo – wschodnią granicą działki ew. nr 196 
z obrębu 26,
od południowego - zachodu – po południowo - zachodniej granicy działki ew. nr 176 z obrębu 
26, aż do punktu stanowiącego przecięcie przedłużenia północno - zachodniej granicy działki 
ew. nr 152 z obrębu 26 z południowo - zachodnią granicą działki ew. nr 176 z obrębu 26,
od północnego - zachodu – po północno - zachodniej granicy działki ew. nr 152 z obrębu 26, 
aż do punktu stanowiącego przecięcie przedłużenia północno - wschodniej granicy działki ew. 
nr 166/1 z obrębu 26 z północno - zachodnią granicą działki ew. nr 152 z obrębu 26.
Wyłożenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną do 
w/w planu odbędzie się w dniach od  2 czerwca 2014r. do 24 czerwca 2014r. 
Dokumentacja sprawy będzie wyłożona  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku 
Mazowieckim pokój nr 9, ul. T. Kościuszki 32A w godzinach od 10.00 do 16.00. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie  planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu  
16 czerwca 2014r. o godzinie 18.00 w Grodzisku Mazowieckim w siedzibie Urzędu 
Miejskiego pokój nr 101. 
Projekt planu oraz prognoza udostępnione będą również na stronie internetowej gminy bip.
grodzisk.pl - Planowanie przestrzenne - Rok 2014.
Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu 
miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu należy składać do Burmistrza 
Grodziska Mazowieckiego, z podaniem imienia i  nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 9 lipca 2014r.
Uwagi mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miejskiego  
w Grodzisku Mazowieckim   lub pocztą na adres:   05-825 Grodzisk Mazowiecki  
ul. Kościuszki 32A,  ustnie do protokołu   w   Wydziale Planowania Przestrzennego pok.  
nr 9 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich 
bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres: urzad@grodzisk.pl.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu planu jest 
Burmistrz Grodziska Mazowieckiego.

Burmistrz  Grodziska Mazowieckiego

Grodzisk Mazowiecki, dnia 23 maja 2014r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospo- 
darowania przestrzennego dla części wsi Opypy w rejonie ul. Polnej Róży w Gminie 
Grodzisk Mazowiecki 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U z 2012r. poz. 647 ze zm.) w związku z uchwałą nr 414/2012 Rady 
Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 września 2012 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi 
Opypy w  rejonie ul. Polnej Róży w Gminie Grodzisk Mazowiecki zawiadamiam o 
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części wsi Opypy w rejonie ul. Polnej Róży w Gminie Grodzisk 
Mazowiecki  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną do ww. planu.
Sporządzony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obejmuje obszar, którego granice przebiegają po:
od północnego - wschodu – zaczynając od punktu stanowiącego przecięcie przedłużenia 
północno - wschodnich granic działek ew. nr 70 i 95 z obrębu 26 z zachodnią granicą 
działki ew. nr 70 z obrębu 26, dalej po północno – wschodnich granicach działek ew. 
nr 70 i 95 z obrębu 26, aż do punktu stanowiącego przecięcie przedłużenia północno 
– wschodniej granicy działki ew. nr 95 z obrębu 26 z południowo – wschodnią granicą 
działki ew. nr 109 z obrębu 26,
od południowego - wschodu – po południowo - wschodniej granicy działki ew. nr 109 
z obrębu 26, aż do punktu stanowiącego przecięcie przedłużenia zachodniej granicy 
działki ew. nr 70 z obrębu 26 z południowo – wschodnią granicą działki ew. nr 109  
z obrębu 26,
od zachodu – po zachodniej granicy działki ew. nr 70 z obrębu 26, aż do punktu 
stanowiącego przecięcie przedłużenia północno - wschodnich granic działek ew. nr 70  
i 95 z obrębu 26 z zachodnią granicą działki ew. nr 70 z obrębu 26.
Wyłożenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną 
do w/w planu odbędzie się w dniach od 2 czerwca 2014r. do 24 czerwca 2013r. 
Dokumentacja sprawy będzie wyłożona w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku 
Mazowieckim pokój nr 9, ul. T. Kościuszki 32A w godzinach od 10.00 do 16.00. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się  
w dniu 16 czerwca 2014r. o godzinie 17.00 w Grodzisku Mazowieckim w siedzibie 
Urzędu Miejskiego pokój nr 101. 
Projekt planu oraz prognoza udostępnione będą również na stronie internetowej gminy 
bip.grodzisk.pl - Planowanie przestrzenne - Rok 2014.
Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie 
planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu należy składać do 
Burmistrza Grodziska Mazowieckiego, z podaniem imienia i  nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,  
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 lipca 2014r.
Uwagi mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miejskiego 
w Grodzisku Mazowieckim   lub pocztą na adres:   05-825 Grodzisk Mazowiecki  
ul. Kościuszki 32A, ustnie do protokołu  w  Wydziale Planowania Przestrzennego pok. 
nr 9 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania 
ich bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres: urzad@grodzisk.pl.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu planu 
jest Burmistrz Grodziska Mazowieckiego.

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Grodzisk Mazowiecki, dnia 23 maja 2014r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania 
na środowisko, sporządzonej do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Opypy w  rejonie  
ul. Pałacowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki 

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 2, w związku z   art. 46 pkt. 1 oraz 
art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu 
informacji   o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro- 
nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  
z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), w związku z uchwałą Nr 415/2012 z dnia 
26 września 2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Opypy w  rejonie  
ul. Pałacowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki zawiadamiam o wyłożeniu 
do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko, 
sporządzonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części wsi Opypy w rejonie ul. Pałacowej w Gminie 
Grodzisk Mazowiecki 
Wyłożenie odbędzie się w dniach od 2 czerwca 2014r. do 24 czerwca  
2014 r. Dokumentacja sprawy będzie wyłożona  w siedzibie Urzędu  
Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim pokój nr 9, ul. T. Kościuszki 32A  
w godzinach od 10.00 do 16.00. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami odbędzie się w dniu  
16 czerwca 2014r. o godzinie 18.00 w Grodzisku Mazowieckim w siedzibie 
Urzędu Miejskiego pokój nr 101. 
Prognoza oraz projekt planu udostępnione będą również na stronie 
internetowej gminy bip.grodzisk.pl - Planowanie przestrzenne  
- Rok 2014.
Uwagi i wnioski w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
– stosownie do przepisu art. 39 ust. 1 pkt 3 oraz art. 54 ust. 3 cytowanej 
ustawy należy wnosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 lipca 2014 r. 
Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy. Zgodnie 
z  art. 41 cytowanej ustawy uwagi wniesione po terminie pozostaną bez 
rozpatrzenia. 
Uwagi mogą być wnoszone  : w  formie pisemnej do Kancelarii Urzędu 
Miejskiego w  Grodzisku Mazowieckim   lub pocztą na adres:   05-825 
Grodzisk Mazowiecki ul. Kościuszki 32A, ustnie do protokołu w Wydziale 
Planowania Przestrzennego pok. nr 9 lub za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem 
elektronicznym) na adres: urzad@grodzisk.pl. 
Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy organem właściwym 
do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do prognozy jest Burmistrz 
Grodziska Mazowieckiego.

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Grodzisk Mazowiecki, dnia 23 maja 2014r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na  
środowisko, sporządzonej do projektu miejscowego planu zagospo- 
darowania przestrzennego dla części wsi Opypy w rejonie ul. Polnej Róży 
w Gminie Grodzisk Mazowiecki 

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 2, w związku z   art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 
ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji   
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 
ze zm.), w związku z uchwałą Nr 414/2012 z dnia 26 września 2012  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części wsi Opypy w rejonie ul. Polnej Róży 
w Gminie GrodziskMazowiecki zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego 
wglądu prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzonej do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi 
Opypy w rejonie ul. Polnej Róży w Gminie Grodzisk Mazowiecki 
Wyłożenie odbędzie się w dniach od 2 czerwca 2014r. do 24 czerwca 
2014 r. Dokumentacja sprawy będzie wyłożona w siedzibie Urzędu Miejs- 
kiego w Grodzisku Mazowieckim pokój nr 9, ul. T. Kościuszki 32A  
w godzinach od 10.00 do 16.00. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami odbędzie się w dniu  
16 czerwca 2014r. o godzinie 17.00 w Grodzisku Mazowieckim w siedzibie 
Urzędu Miejskiego pokój nr 101. 
Prognoza oraz projekt planu udostępnione będą również na stronie 
internetowej gminy bip.grodzisk.pl - Planowanie przestrzenne - Rok 2014.

Uwagi i wnioski w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
– stosownie do przepisu art. 39 ust. 1  pkt 3  oraz art. 54 ust. 3  cytowanej 
ustawy należy wnosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 lipca 2014 r. 

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

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

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

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Obwieszczenie
Starosty Pruszkowskiego 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szcze- 
gólnych zasadach przygotowania i realizacji w zakresie dróg 
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687 z późn. zm.) zawiadamiam, 
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek 
Prezydenta Miasta Pruszkowa w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu  
na realizację inwestycji drogowej dotyczącej budowy ulicy Kwitnącej 
w Pruszkowie w zakresie: budowy nawierzchni jezdni, nawierzchni 
chodników, nawierzchni ścieżki rowerowej, nawierzchni zjazdów, dojść 
do furtek, ścieków przykrawężnikowych, skrzyżowań w miejscach 
istniejących i planowanych skrzyżowań zgodnie z Miejscowym Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego, odwodnienia, rozbudowy linii 
oświetlenia ulicznego, budowy kanału technologicznego, usunięcia 
jednego drzewa (brzoza).

Inwestycja obejmuje następujące działki: 

Linie rozgraniczające teren inwestycji – stałe zajęcie 
• 21/9, 21/14, 21/17, 21,20, 23/8, 24/4, 25/1 (działka powstała  

z podziału działki nr ew. 25), 26/2, 27/1, 27/2, 28/4 (działka powstała 
z podziału działki nr ew. 28/2), 30/2, 30/4, 64/22 (działka powstała 
z podziału działki nr ew. 64/21), 103/2, 177/3, 202 – obręb 7.

Linie rozgraniczające teren inwestycji –zajęcie na czas budowy
• 12/5, 12/11, 21/2, 24/3, 25/1 (działka powstała z podziału działki  

nr ew. 25), 25/2 (działka powstała z podziału działki nr ew. 25),  
26/7, 28/5 (działka powstała z podziału działki nr ew. 28/2) – obręb 7.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy 
w godzinach pracy urzędu: poniedziałek 8:00-18:00, wtorek ÷ piątek 
8:00-16:00, w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego  
w Pruszkowie; ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, pokój nr 115  
(I piętro), tel.: 22 738-14-32. 
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