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Dopłaty w ramach programu „Szkolna wyprawka” wynoszą od 225 do 445 złotych

Wyprawa po wyprawkę
MARCIN 
PRAŻMOWSKI

REGION
Można już składać wnioski 
o dofi nansowanie do 
zakupu podręczników. 
Program „Szkolna 
wyprawka” realizowany 
jest przez każdy samorząd, 
a dopłaty wynoszą 
od 225 do nawet 445 zł.
 

K oniec wakacji to niezwy-
kle ciężki czas dla budże-
tu domowego. Ekscytacja 

dzieci z faktu powrotu do szkoły 

nijak ma się do emocji, jakie to-
warzyszą rodzicom przy zakupie 
podręczników, przyborów szkol-
nych czy ubrań dla pociech. A je-
śli doliczyć do tego wszelkiej maści 
opłaty – na czele z ubezpieczeniem 
dziecka – to koszt wysłania go do 
szkoły wynosi średnio 1 tys. zł. 

Rodziny mogą oczywiście sko-
rzystać z dofinansowania, które 
rokrocznie przygotowuje resort 
edukacji. W naszym regionie te-
go typu pomoc cieszy się sporym 
zainteresowaniem i rzadko kiedy 
osoby ubiegające się o wsparcie 
odprawiane są z kwitkiem. Obo-
wiązują jednak ściśle określone 

kryteria, a najważniejsze z nich sta-
nowi miesięczny dochód przypa-
dający na jednego członka rodziny. 
W tym roku wynosi on 539 zł netto. 

Osoby chcące skorzystać z pro-
gramu „Szkolna wyprawka” muszą 
jednak pamiętać o gromadzeniu 
dowodów zakupów książek. Przyj-
mowaniem stosownych wniosków 
o udzielenie pomocy zajmują się 
na ogół szkoły i mają na to określo-
ny czas. W Pruszkowie termin ich 
składania mija 5 września, nato-
miast w Grodzisku Mazowieckim 
rodzice mają czas do 10 września. 

 Pruszkowscy urzędnicy szacują, że z programu 
skorzysta w granicach 280 dzieci
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PRUSZKÓW
Seans filmowy z dala od nagrza-
nych murów, czyli kolejna nie-
dziela z Pruszkowskim Kinem 
Letnim. 24 sierpnia wyświetli-
my znakomity film „Gran Tori-
no” – dramat z elementami kina 
akcji. Obraz wyreżyserował Clint 
Eastwood, zagrał też główną rolę 

weterana Walta Kowalskiego. 
Tego seansu nie można przega-
pić! Plenerowa projekcja o godz. 
21.30, pl. Jana Pawła II. Szczegó-
łowy repertuar na stronie kino.
wpr24.pl. Na filmowe wieczo-
ry w letniej atmosferze zapra-
szają Prezydent Pruszkowa Jan 

Kino Letnie zaprasza 
na „Gran Torino” Eastwooda

Starzyński oraz Grupa Wpr 
Media. Partnerem technicznym 
jest firma Dobrekino. Partnerem 
głównym projektu jest Grupa 
Dealerska Krotoski-Cichy. Part-
nerami projektu są: Autoserwis 
Zalewscy, Alsprint, Galeria Style, 
Aisuri.com. (TK)

Piątek, 22 Sierpnia 2014
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Agata Jaczyńska 
 Adwokat

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

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

uzgodnieniu telefonicznym

agata.jaczynska@ 
giertych-kancelarie-prawne.pl

Tel.: 500-222-979
www.giertych-kancelarie-prawne.pl
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– Otrzymujemy 
sygnały, iż wielu 
rodziców pobierało 
już w szkołach stosowne 
formularze – mówi 
Monika Gajewska 
z brwinowskiego 
magistratu 

Wypadków nie było
REGION
24 kolizje i kilku 
kierowców po alkoholu 
lub po narkotykach 
– to drogowe statystyki 
minionego długiego 
weekendu.

Co cieszy, zarówno policjan-
ci z Pruszkowa, jak i Grodziska 
Mazowieckiego ani razu nie wy-
jechali do wypadku. Było trochę
kolizji: w powiecie pruszkow-
skim 16, a w grodziskim – 8. 
Podczas weekendu policjanci 
zatrzymali po trzech pijanych 
kierowców w powiecie grodzis-
kim i pruszkowskim. W tym dru-
gim statystyki zawyżył mężczy-
zna, który wsiadł do auta pod 
wpływem narkotyków.  (TK)

Kto w takim razie może otrzymać 
wsparcie w ramach „Szkolnej wy-
prawki”? Udzielane jest ono dwu-
torowo: dla dzieci z orzeczonym 
stopniem niepełnosprawności, 
bądź na podstawie kryterium 
dochodowego. O ile w pierw-
szym przypadku zasady nie pod-
legają dyskusji, to jeśli chodzi 
o ustanowione kryterium do-
chodowe – 539 zł netto na jed-
nego członka rodziny – często 
pojawiają się głosy zawodu czy 
pretensji ze strony rodziców. 

– Jednak w przeciwieństwie 
do stypendiów ten program jest 
nieco elastyczniejszy. Daje furtkę 
w postaci dodatkowej puli 5 pro-
cent przyznanych dofi nansowań 
rodzinom, gdzie dochód został 
nieznacznie przekroczony. I ko-
rzystamy z tej możliwości – mó-
wi Agnieszka Cieślewska z biura 
edukacji pruszkowskiego magi-
stratu. Urzędnicy przewidują, że 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1 w tym roku z programu skorzysta 
w granicach 280 dzieci. – Co praw-
da są to tylko szacunki, ale pogląd 
sytuacji faktycznie mamy. W po-
równaniu do poprzednich lat licz-
ba składanych wniosków jest mniej 
więcej taka sama. A na pewno nie 

ciech. W 67 przypadkach wspar-
cia udzielono na podstawie kry-
terium dochodowego, a 25 osób 
znalazło się w dodatkowej pię-
cioprocentowej puli. – Jak na 
naszą gminę zainteresowanie 
programem było spore – mówi 
Monika Gajewska z brwinow-
skiego magistratu. Jak będzie 
w tym roku? Gajewska: – Sza-
cujemy, iż podobnie jak poprzed-
nio. Mimo, że żaden wniosek 
nie został jeszcze złożony, to 

otrzymujemy sygnały, iż wielu 
rodziców pobierało już w szko-
łach stosowne formularze. Ter-
min ich składania w naszym 
przypadku mija 9 września.

Najdłużej na wnioski czekać 
będą w Grodzisku. Rodzice mają 
czas do 10 września. – Ze wstęp-
nych danych przygotowanych na 
koniec czerwca przez dyrekto-
rów szkół wynika, że może dojść 
do wzrostu liczby udzielonych 
dofi nansowań – twierdzi Mariola 
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S Olczak z biura oświaty urzędu 
miasta w Grodzisku. Według da-
nych jakie posiadają urzędnicy, 
zapotrzebowanie na dofi nanso-
wanie wynosi 14 proc. uczniów 
z grupy objętej programem, gdzie 
pod uwagę brany będzie dochód. 
Dla porównania: w ubiegłym ro-
ku wsparcie otrzymało 12 proc. 
uczniów. W przypadku dzieci ze 
stopniem niepełnosprawności 
z pomocy skorzystało 164 po-
ciech, a w tym roku szacuje się, 
że będzie ich 138.

Mówiąc o „Szkolnej wypraw-
ce” podkreślić należy, iż program 
zakłada następujące dopłaty: dla 
ucznia uczęszczającego do kla-
sy II lub III szkoły podstawowej 
mowa o 225 zł. 325 zł przewi-
dziane jest dla ucznia klasy VI 
szkoły podstawowej, 390 zł dla 
ucznia III klasy zasadniczej 
szkoły zawodowej, a najwięcej, 
bo 445 zł, otrzyma uczeń III kla-
sy liceum ogólnokształcącego 
czy III klasy technikum.   

Wyprawa po szkolną wyprawkę
Dopłaty w ramach programu „Szkolna wyprawka” wynoszą od 225 do 445 złotych

można mówić o jakimś znacznym 
wzroście – dodaje Cieślewska.

Podobnie sytuacja przedsta-
wia się choćby w Brwinowie. 
W ubiegłym roku ze „Szkolnej 
wyprawki” skorzystało 147 po-
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Wychowujemy w duchu wartości katolickich.  
Przedszkole dla dzieci odpowiedzialnych i świadomych rodziców.  

Czesne ustalane indywidualnie.

Tel. 606 961 080, 602 107 347   www.peregrini.pl

Nowe Przedszkole  
ArtystyczNo-Językowe w Pruszkowie

Sprzątanie grobów
Pruszków

509 683 032

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

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

MIEJSCE 
NA TWOJĄ REKLAMĘ

22 758 77 88

Zapisy na rok szkolny 
2014/2015

ANGIELSKI, WŁOSKI, 
HISZPAŃSKI

Dla pierwszych 10 osób  
korzystny rabat. Sprawdź nas!

888 610 951, 889 839 142
www.ThinkSchool.pl

PARZNIEW_REKLAMA_224x96.indd   1 14-07-15   21:13

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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RUSIEC
Pierwszy etap jednej z priorytetowych 
inwestycji w gminie Nadarzyn dobiegł 
końca. Budynek szkoły podstawowej 
w Ruścu pozytywnie przeszedł od-
biory techniczne. Placówka w ostat-
nich latach przeżywała oblężenie, nie 
była w stanie pomieścić wszystkich 
uczniów. Władze Nadarzyna podjęły 

więc decyzję o konieczności rozbu-
dowy szkoły. Powstanie kompleksu 
oświatowego w Ruścu stało się jedną 
z najważniejszych, a zarazem kosz-
townych inwestycji – tylko w tym ro-
ku na ten cel przeznaczono 16 mln zł, 
a to nie koniec. Budowa komplek-
su w sumie będzie kosztować aż 

Budynek podstawówki
przeszedł odbiory techniczne

28 mln zł. Ze względu na koszty in-
westycję podzielono na dwa etapy: 
pierwszy to wybudowanie gmachu 
szkoły podstawowej, drugi – gim-
nazjum. Finału dobiegły prace przy 
podstawówce. Dwukondygnacyj-
ny obiekt będzie gotowy na przyjęcie 
uczniów już we wrześniu. (AS)
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O! Ela! zagra 
na koniec lata
PRUSZKÓW
Znany jest program 
imprezy „Żegnaj lato na 
rok…”, która odbędzie 
się w Pruszkowie. 
Jako gwiazdy 
wystąpią Vladyslava 
Vdovychenko oraz 
O! Ela! (ex Chłopcy 
z Placu Broni).

Pruszkowianie tegoroczne lato 
pożegnają 7 września. Impre-
za odbędzie się w Parku Ma-
zowsze (popularne glinianki 
Hosera). Rozpoczną ją zawo-
dy wędkarskie, a w południe 
zorganizowane zostaną po-
kazy ratownictwa medyczne-
go, wycieczki przyrodnicze, gry 
i zabawy dla dzieci. Na miesz-
kańców czekać będą też ka-
wiarnia i ognisko.

Blok estradowy zaplanowa-
no od godz. 14.00. Jako pierw-
si na scenie zameldują się 
członkowie orkiestry Prusz-
kowianka. 30 minut później 
swoją twórczość zaprezentu-
je Miejski Ośrodek Kultury 
w Pruszkowie. O godz. 15.30 
wystąpi zespół ONI.

Pierwszą z dwóch gwiazd 
imprezy zobaczymy już o go-
dzinie 17.00. Vladyslava Vdo-
vychenko – bo on niej nowa – to
ukraińska piosenkarka, fil-
mowy głos Anny German.

Imprezę zakończy koncert 
zespołu O! Ela! (ex Chłopcy 
z Placu Broni). Muzycy poja-
wią się na scenie o godz. 18.30 
i zagrają najpopularniejsze 
kawałki kultowej kapeli, któ-
rą w 1987 r. założył nieżyjący 
już Bogdan Łyszkiewicz.

Mieszkańców chcących 
uczestniczyć w zabawie do Par-
ku Mazowsze dowiozą zabyt-
kowe autobusy. Odjazdy zapla-
nowano z pętli przy os. Staszica, 
przystanku przy ul. Waryńskie-
go i przystanku WKD Prusz-
ków. Oczywiście autobusy będą 
pokonywały też drogę powrot-
ną z parku.  (MAP)
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Poświętują
z Budką Suflera
MILANÓWEK
Na 31 sierpnia 
zaplanowano 
14. obchody Dnia 
Milanówka. Na 
Stadionie Miejskim 
atrakcji nie zabraknie.

Imprezę rozpoczną XI Mi-
strzostwa Polski MTBMX, 
czyli widowiskowa konku-
rencja rowerowych ewolucji. 
Potem wystąpią Orkiestra Dni 
Naszych, młodzieżowy zespół 
rockowy Gruby Biznes, grupa 
Red Room. Będą też warsztaty 
bębniarskie, pokaz modeli lata-
jących, zajęcia z zumby.

O godz. 20.30 na scenę wej-
dzie gwiazda wieczoru – Budka 
Sufl era. Będzie to jedna ostat-
nich okazji, aby na żywo posłu-
chać utworów „Takie tango” 
czy „Jolka, Jolka pamiętasz”, 
gdyż grupa zamyka działal-
ność z końcem 2014 r.  (DP)

SMS powiadomi o wodnej awarii?
PRUSZKÓW
Awarie wodociągowe, 
które ostatnio nawiedziły 
Pruszków mocno dały się 
we znaki mieszkańcom. 
Przy okazji zawiódł 
system przekazywania 
informacji.

Pruszkowianie od dawna na-
rzekają na brak szybkich wia-
domości o awariach i utrudnie-
niach. Zdaniem wielu idealnym
rozwiązaniem byłby system ese-
mesowego powiadamiania. Nie-
dawno wdrożył go Milanówek, 
a w Raszynie działa już od ubie-
głego roku.

Po licznych awariach wodo-
ciągowych, z którymi niedawno 
zmagali się pruszkowianie po-
jawiło się pytanie, czy miasto 
również chce taki system wdro-
żyć? – Przyglądaliśmy się kil-
ku ofertom firm tworzących 
takie systemy i nie jesteśmy 
z nich do końca zadowoleni. 

w małych miastach. My mamy 
ponad 55 tysięcy mieszkańców 
i potrzebujemy innych rozwią-
zań – mówi Andrzej Królikow-
ski, wiceprezydent Pruszkowa. 
– Szukamy takiej oferty, któ-
ra umożliwi nam wysyłanie 
wiadomości do mieszkańców 
bez konieczności zapisu. To 
oznacza, że firma będzie mu-
siała mieć podpisane umowy 
z największymi operatorami, 
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Pruszkowianie 
od dawna narzekają 
na brak szybkich 
informacji o awariach 
i utrudnieniach

a mieszkańcy wyrażoną zgodę 
na otrzymywanie tego typu in-
formacji – dodaje.

A czy jest szansa, że wraz 
z wprowadzeniem nowej strony 
internetowej mieszkańcy będą 
mogli uzyskać więcej szczegó-
łowych informacji o ewentual-
nych awariach i utrudnieniach? 
Okazuje się, że tak. – Strona bę-
dzie przystosowana do urzą-
dzeń mobilnych. Chcemy tam 
zamieszczać również informa-
cje o ewentualnych awariach 
wodociągowych czy komuni-
kacyjnych. Do tego będzie stwo-
rzony jakby oddzielny kanał 
– podkreśla Królikowski.

Miasto zastanawia się jesz-
cze nad jednym krokiem. W erze 
smartfonów może się to okazać 
dobrym rozwiązaniem. Cho-
dzi o aplikację na telefon, która 
przekazywałaby mieszkań-
com powiadomienia. – Badamy 
i takie rozwiązanie – mówi krót-
ko Królikowski.  (AS) 

Przyczyna jest prosta. Serwi-
sy wymagają wcześniejszego 
zapisania się, a to się sprawdza 

ANNA 
SOŁTYSIAK

MICHAŁOWICE
Kierowcy z Michałowic 
mają wątpliwości co do 
celowości remontów 
niektórych dróg na terenie 
gminy. – Wszystkich 
musimy traktować równo. 
Remontujemy drogi 
główne i osiedlowe 
–  odpowiadają urzędnicy.

W o s t a t n i c h  t y g o -
dniach Michałowi-
ce masowo ogłaszają 

przetargi na naprawy dróg. 
Trwają poszukiwania firm, któ-
re przeprowadzą remonty ulic 
Mazurskiej, Malczewskiego, 
Wyspiańskiego czy Rodzinnej, 
znajdujących się w różnych miej-
scowościach gminy. Co ciekawe, 
prace mają zostać wykonane w nie-
mal ekspresowym tempie – w ciągu 
trzech, czterech miesięcy. 

Niektórzy uważają jednak, 
że urzędnicy drogi do remon-
tu wybierają na „chybił-trafił”, 
nie biorąc pod uwagę znaczenia 
poszczególnych ulic dla ruchu 

Drogi też trzeba traktować równo
lokalnego. – Napiszcie prawdę, 
że remonty są przewidziane na 
ulicach wyjątkowo mało istot-
nych dla infrastruktury osiedla. 
Są ślepe lub mają po ok. 200 m 
długości. Może warto poruszyć 
temat wiecznie nieremontowa-
nej ul. Skośnej w Granicy. Wie-
lu ludzi dojeżdża nią codziennie 

w pasie drogi wybudowany zo-
stanie wodociąg. – To będzie 
już ostatni element w ul. Sko-
śnej. Wcześniej nie mogliśmy 
jej utwardzić, bo trzeba byłoby 
ją „pruć”. Były tu też problemy 
z uzyskaniem potrzebnych pod 
drogę gruntów, bo mieszkańcy 
nie chcieli ich oddawać – mó-
wi Józef Kawiorski, kierownik 
Referatu Inwestycji i Remon-
tów Urzędu Gminy Michałowice. 
– Będziemy chcieli w przyszłym 
roku przynajmniej wykonać pro-
jekt przebudowy, a jeśli znajdą 

Michałowiccy urzędnicy odpierają zarzuty o celowości remontów niektórych ulic

się pieniądze to może i wyko-
nać remont. Wszystko zależy od 
kształtu budżetu – dodaje.

Kawiorski odpiera zarzuty do-
tyczące bezzasadnych, według 
niektórych kierowców, remon-
tów małych uliczek. – Musimy 
racjonalnie rozkładać pienią-
dze. Staramy się remontować za-
równo mocno wykorzystywane 
przez kierowców ciągi drogowe, 
jak i osiedlowe uliczki. Wszyst-
kim się przecież coś należy. Inna 
sprawa, że kierowcy czasem żąda-
ją utwardzenia dróg, przy których 
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nie ma ani jednego zabudowa-
nia – twierdzi. 

Jednocześnie zachęca miesz-
kańców do przekazywania infor-
macji o drogach wymagających 
remontu. Można to robić po-
przez rady sołeckie, rady osie-
dli lub osobiście zgłosić się do 
urzędu. – We wrześniu zbierane 
są wnioski do przyszłorocznego 
budżetu, jest więc szansa, że za-
proponowana przez mieszkańców 
droga zostanie szybko naprawio-
na lub generalnie przebudowana 
– podkreśla Kawiorski.  

Michałowiccy urzędnicy odpierają zarzuty o celowości remontów niektórych ulic

np. do ul. Dębowej – napisał inter-
nauta „Danek” pod jednym z arty-
kułów na portalu WPR24.pl.

Okazuje się, że odpowiedź na 
pytanie dotyczące czekającej na 
remont ul. Skośnej jest prosta – 
w drodze nie ma jeszcze wszyst-
kich instalacji. Dlatego nie można 
jej utwardzić wcześniej. Ale ma-
my dobrą wiadomość dla miesz-
kańców i kierowców. W tym roku 

Urzędnicy twierdzą, że 
starają się remontować 
zarówno mocno 
wykorzystywane 
ciągi drogowe, jak 
i osiedlowe uliczki 

 Ulica Skośna w Granicy
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Przystanek jest. Ale jeden
PRUSZKÓW
– Dlaczego w drodze 
powrotnej planowanej 
linii L23 nie ma 
przystanku przy 
szpitalu powiatowym? 
– dziwi się czytelnik.

Od 1 września na trasę ma-
ją ruszyć autobusy, które po-
łączą Raszyn z Pruszkowem. 
Zarząd Transportu Miejskie-
go jest w trakcie postępowania 
przetargowego na obsługę linii.

Wielu mieszkańców gminy 
Raszyn nie może doczekać się 
uruchomienia tych autobusów. 
Pruszkowianie też zacierają rę-
ce, bowiem L23 stanie się dla 
nich wewnętrzną linią (zde-
cydowana większość przy-
stanków usytuowana będzie 
właśnie w Pruszkowie).

Pojawił się jednak problem. 
– W rozkładzie jazdy planowa-
nej linii ujęty jest tylko jeden 
przystanek (na zdjęciu) przy 
szpitalu powiatowym. Doje-
chać, owszem dojadę, ale jak 
wrócę? Dlaczego w drodze 
powrotnej nie ma przystanku 

przy szpitalu? Przecież to połą-
czenie miało służyć temu, aby 
dowozić i odbierać pasażerów 
właśnie spod szpitala –  twier-
dzi jeden z czytelników. W ta-
kiej sytuacji pasażerowie będą 
musieli korzystać z przystan-
ku Berenta. A to, szczególnie 
dla starszych, może stanowić 
sporą niedogodność.

– Przystanek powrotny przy 
szpitalu musi być. Będziemy 
interweniowali w tej sprawie 
– mówi Dariusz Marcinkow-
ski, przewodniczący raszyń-
skiej rady gminy.  (MAP)

a
N

N
a
 S

o
ŁT

yS
Ia

k

PRUSZKÓW
Dla tych, którzy lubią dobre ske-
cze mamy znakomitą informację. 
20 września do Pruszkowa przyje-
dzie kabaret Ani Mru Mru. Zna ich 
chyba każdy. Michał i Marcin Wój-
cik wraz z Waldemarem Wilkołkiem 
tworzą jeden z najpopularniejszych 
kabaretów w Polsce. Takie skecze 

jak „Toffi k”czy „Chińska restaura-
cja” potrafi ą rozbawić do łez. Do 
Pruszkowa zawitają z nowym pro-
gramem „Jak się nie da, a bardzo 
się chce... to można”. Kabareciarzy 
będzie można obejrzeć na BGŻ Are-
nie. Bilety w cenie 50 zł (parter), 45 
zł (balkon) do nabycia w hali BGŻ 

20 września kabaret Ani Mru Mru
rozbawi skeczami publiczność

Arena oraz na stronie biletyna-
kabarety.pl. Informacje, zamówie-
nia, przelewy, dowóz biletów 
tel. 504 134 220 lub art.gda@wp.pl. 
Zachęcamy też do śledzenia portalu 
WPR24.pl. Dla naszych czytelników 
przygotowaliśmy konkurs związany 
z występem Ani Mru Mru. (AS)

ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
Finiszuje modernizacja 
Parku Żwirowiska 
na pruszkowskim 
Osiedlu Prusa. Jest też 
szansa, że wybudowany 
tu skatepark stanie się 
enklawą dla młodych 
artystów. 

P ark Żwirowiska przeszedł 
gruntowny lifting i dziś 
w niczym nie przypomina 

dawnego, zarośniętego zagajnika, 
który mieszkańcy raczej omijali 
szerokim łukiem. Prace w samym 
parku zakończyły się wiosną. Spa-
cerowicze mogą przechadzać się 
tu uporządkowanymi i oświetlo-
nymi alejkami. W parku można 
też odpocząć na ławeczkach przy 
fontannie. Jednak to nie koniec. 
W ramach prac modernizowa-
ny jest również plac Kardynała 

Na Żwirowiska miło zajrzeć

Stefana Wyszyńskiego. Te ro-
boty właśnie dobiegają końca. 

– W przyszłym tygodniu ru-
szamy z odbiorami na terenie 

Żwirowisk. Cały teren chcieliby-
śmy udostępnić mieszkańcom do 
połowy września – mówi Elżbieta 
Jakubczak-Garczyńska, naczelnik 
Wydziału Ochrony Środowiska 
Urzędu Miejskiego w Pruszkowie.

Jednym z elementów jakie 
pojawiły się na Żwirowiskach, 
jest wyczekiwany szczególnie 
przez młodych pruszkowian 
skatepark. I tu pojawia się py-
tanie: czy młodzież będzie mia-
ła przyzwolenie na „ozdobienie” 

Czy skatepark na terenie parku stanie się enklawą dla młodych artystów? 
urządzeń według własnego po-
mysłu? Chodzi o murale lub in-
trygujace graffi  ti, które byłyby 
ozdobą tego miejsca, tym bar-
dziej, że malunki wcześniej czy 
później i tak się tam zapewne po-
jawią. Problem jednak w tym, ze 
„barwny” skatepark nie do końca 
pasowałby do odnowionego wi-
zerunku Żwirowisk. – Faktycz-
nie, skatepark z neutralnymi 
elementami lepiej wpisywał-
by się w krajobraz kameralne-
go parku, jednak o ostatecznym 
przeznaczeniu zadecydują wła-
dze miasta – podkreśla Elżbieta 
Jakóbczak-Garczyńska.

Co ciekawe, pruszkowscy 
włodarze zastanawiają się nad 
wykorzystaniem tego miejsca 
m.in. na twórczość młodzieży. 
– Jest to jeden z rozważanych 
wariantów. Wciąż analizujemy 
zgłaszane pomysły. Ostatecz-
ne decyzje jeszcze nie zapadły 
– mówi Witold Konieczny z Biu-
ra  Promocji Miasta.  

Czy skatepark na terenie parku stanie się enklawą dla młodych artystów? 
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 Żwirowiska odzyskały blask

 – W przyszłym tygodniu 
ruszamy z odbiorami 
na terenie Żwirowisk 
– mówi Elżbieta 
Jakubczak-Garczyńska
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AGD-MULTIMEDIA-RTV

lodówki, kuchnie, pralki, zmywarki,  
sprzęt kuchenny do zabudowy, 
czajniki, expresy, roboty  
kuchenne, odkurzacze, żelazka, 
telewizory, kina domowe,  
odtwarzacze DVD, dekodery 
DVB-T, komputery,  
tablety, monitory,  
drukarki, akcesoria 
AGD, akcesoria rtv, 
akcesoria  
komputerowe  
i wiele innych.

DENAR

Grodzisk Maz. Sienkiewicza 51 tel.22/724-35-98
Pruszków ul.Berenta 18 róg AK tel.22/758-78-90

www.denar.specrtvagd.pl

Autoryzowany Dystrybutor

Instalacje antenowe
tel. 506 530 190

Reklama

Piątek, 22 Sierpnia 2014

Zamiast z objazdu  
korzystali z Modrzewiowej
BRWINÓW
Kierowcy zamiast 
korzystać z wytyczonego 
objazdu ulicy 
Pszczelińskiej, wjeżdżają 
w nieprzystosowaną 
do dużego ruchu 
ul. Modrzewiową
 – alarmowali mieszkańcy. 
– Zajmiemy się tym 
– zapewniał burmistrz 
przed kilkoma dniami. 
I słowa dotrzymał.

Na remont ul. Pszczelińskiej 
mieszkańcy Brwinowa czekali 
od dawna i nikt nie ma wątpli-
wości, jak bardzo jej moder-
nizacja jest potrzebna. Kiedy 
Mazowiecki Zarząd Dróg Wo-
jewódzkich rozpoczął prace, 
a w związku z tym zamknął 
fragment przebudowywanej 
drogi, zaczęły się problemy. 
– Kierowcy skracają sobie 
drogę i wjeżdżają w ul. Mod-
rzewiową – relacjonował jeden 
z mieszkańców. – W zeszłym 
roku była ona naprawiana, 
a teraz, po zaledwie kilku 
dniach, znów ma pełno dziur. 
Jest bardzo wąska i nieprzy-
stosowana do takiego ruchu. 
Dawniej wjeżdżało w nią naj-
wyżej kilka aut dziennie, teraz 
– kilkaset. Nie wspomnę już 
o tym, że niektórzy pozwalają 
sobie na jazdę z dużą prędko-
ścią. A tu ani nie da się minąć, 
ani przejechać tak, żeby kurz 

spod kół nie lądował na na-
szych oknach – dodawał.

Czytelnik podkreślał rów-
nież, że mieszkają tam ludzie 
starsi i dzieci, które prosto z fur-
tek wychodzą na spokojną za-
zwyczaj uliczkę, która zamie-
niła się w „autostradę”.

– Jak tylko dotarły do nas 
sygnały o sytuacji na tej dro-
dze, osobiście pojechałem to
sprawdzić. Rzeczywiście, jeden 
na trzy samochody wjeżdżały 
w ul. Modrzewiową zamiast 
korzystać z pełnego objazdu. 
Od razu zamówiliśmy potrzeb-
ne oznakowanie, które już 
w środę, 20 sierpnia uzupeł-
niło istniejące. Postawiliśmy 
tam znaki zakazu ruchu z ta-
bliczkami „Nie dotyczy udo-
kumentowanego dojazdu do 
posesji”. Natomiast na Prusz-
kowskiej i Granicznej pojawiły 
się zakazy skrętu odpowied-
nio w lewo lub w prawo – mó-
wi burmistrz Brwinowa Arka-
diusz Kosiński.  (TK)
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Dzieci będą miały plac zabaw
z prawdziwego zdarzenia
OWCZARNIA
Mieszkańcy Owczarni 
będą mieli plac 
zabaw z prawdziwego 
zdarzenia. Gmina 
otrzymała dotację 
w kwocie blisko 
130 tys. zł 
i przygotowuje
się do ogłoszenia 
przetargu na 
realizację inwestycji.

Ta wiadomość ucieszy szczegól-
nie najmłodszych mieszkańców 
sołectwa. Przy ul. Żółwińskiej 
powstanie plac zabaw. Obiekt 
znajdzie się na działce użyczo-
nej nieodpłatnie gminie przez 
jednego z mieszkańców Owczar-
ni na okres 10 lat, z możliwo-
ścią przedłużenia umowy. Na 
ok. 2,5 tys. mkw. terenu powsta-
ną cztery strefy zabaw i rekre-
acji przeznaczone dla maluchów, 
starszych dzieci, młodzieży i do-
rosłych. Pojawią się urządzenia 
do ćwiczeń fi tness oraz plac do 
gry w bule. Część terenu zosta-
nie zarezerwowana pod przy-
szłe boisko do gier zespołowych. 

Powstaną alejki, wjazd i miej-
sca postojowe.

– Dodatkowo na terenie pla-
cu zabaw zostaną ustawione 
ławki, kosze na śmieci i stojaki 
na rowery. Wzdłuż zachodniej 
granicy działki, czyli od strony 
zabudowań, będzie posadzony 
żywopłot z krzewów iglastych – 
mówi Arkadiusz Kosiński, bur-
mistrz Brwinowa.

Inwestycja nie byłaby moż-
liwa, gdyby nie unijne dofi nan-
sowanie. Brwinów stosowny 
wniosek złożył w maju, a decyzję 
o uzyskaniu wsparcia otrzymał 
wczoraj. Mowa o blisko 130 tys. 
zł. Burmistrz Kosiński: – Szacu-
jemy, że wartość całego zadania 
powinna zamknąć się w kwocie 
ponad 250 tys. zł. Lwią część wy-
datków pochłonie ogrodzenie te-
renu, wjazd i miejsca postojowe. 

Kiedy w ięc  m ieszka ń c y 
Owczarni będą mogli się cie-
szyć z placu zabaw? – Przetarg 
ogłosimy na przełomie sierpnia 
i września, zakładając realiza-
cję prac budowlanych i montaż 
zabawek w tym roku – twierdzi 
burmistrz Brwinowa.  (MAP)

Dotacje 
na zabytki
MILANÓWEK
Sześciu właścicieli 
zabytkowych obiektów 
otrzymało miejskie 
dotacje w ramach 
programu „Opieka 
nad zabytkami”.

Od końca maja właściciele 
nieruchomości w Milanówku 
mogli ubiegać się o dofi nanso-
wanie prac konserwatorskich, 
restauratorskich lub robót bu-
dowlanych przy budynkach, 
które znajdują się na terenie 
miasta i są wpisane do rejestru 
zabytków. W tym roku z tego 
typu wsparcia zdecydowało się 
skorzystać sześciu właścicieli 
obiektów, głównie willi. – Tyle 
wpłynęło wniosków i wszystkie 
otrzymały dotacje – informu-
je Patrycja Jankowska, rzecz-
nik urzędu w Milanówku.

Z budżetu miasta na reali-
zację programu „Opieka nad 
zabytkami” przeznaczono
100 tys. zł. Zgodnie z zało-
żeniami, właściciele obiek-
tów mogą ubiegać się o zwrot 
maksymalnie 50 proc. kosz-
tów. Są jednak wyjątki. Jeże-
li zabytek stanowi wyjątko-
wą wartość historyczną, arty-
styczną lub naukową, a sytua-
cja wymaga niezwłocznego 
podjęcia prac, dofi nansowa-
nie może być udzielone w wy-
sokości 100 proc. nakładów 
koniecznych na wykonanie 
tych robót.  (MAP)

ANNA 
SOŁTYSIAK

PIASTÓW
Pruszkowskie starostwo 
łata drogi i naprawia 
je na raty. Tak jest 
choćby w przypadku 
ul. Warszawskiej 
w Piastowie. Kierowcy 
zastanawiają się czy 
nie jest to marnowanie 
pieniędzy, gdyż 
nowe nakładki nie 
wytrzymają za długo.

C iąg ulic Warsztatowej, 
Broniewskiego i War-
szawskiej stanowi wy-

godne połączenie komunika-
cyjne pomiędzy Pruszkowem 
a Ursusem. Jednak w praktyce 
słowo „wygodne” się nie spraw-
dza. Wymienione wyżej ulice le-
żą na jednej drodze powiatowej. 
Pruszkowskie starostwo już od 
kilku lat obiecuje ich generalną 
przebudowę. I na obietnicach 
się kończy, bo powiat nie ma po-
trzebnych na modernizację tych 
dróg pieniędzy. Sporych, bo się-
gających rzędu 25 mln.

Zamiast remontu starostwo ser-
wuje kierowcom doraźne środki. 
Ostatnio frezowanie przeszedł 
fragment ul. Warszawskiej w Pia-
stowie. Kierowcy zastanawiają się 
jednak, dlaczego drogowcy jezd-
nię wyremontowali w kawałkach. 
– Od torów kolejowych w Ursusie 

Ulica czeka na lepsze czasy

do wysokości ul. Matejki poło-
żyli nową nawierzchnię. Potem 
na kawałku do skrzyżowania 
z al. Krakowską jest stary asfalt 
z załatanymi dziurami, które w zi-
mę znowu się ujawnią, a od Kra-
kowskiej do ronda znowu kładą 

To znaczy od ronda do straży 
pożarnej w Piastowie? – pyta.

Okazuje się, że na dalsze pra-
ce na ul. Warszawskiej szybko nie 
ma co liczyć. – Z uwagi na ogra-
niczone środki fi nansowe w bu-
dżecie powiatu pruszkowskiego 
naprawie poddany został odcinek 
ul. Warszawskiej o najgorszym 
stanie technicznym nawierzchni 
drogi. Pozostały odcinek będzie 
zgłoszony do projektu budżetu na 
rok 2015 – mówi Jerzy Kongiel, 
naczelnik Wydziału Inwestycji 
i Drogownictwa Starostwa Po-
wiatowego w Pruszkowie.

Kongiel nie precyzuje jednak, 
o który odcinek ul. Warszawskiej 
chodzi, bo ta ciągnie się przez cały 
Piastów od granicy z Pruszkowem, 
aż do Ursusa. Nowa nakładka zo-
stała natomiast położona na zale-
dwie 500-metrowym odcinku.  

Kierowcy pytają, dlaczego ul. Warszawską remontowano w kawałkachKierowcy pytają, dlaczego ul. Warszawską remontowano w kawałkach

Nowa nakładka 
została położona 
na zaledwie 
500-metrowym 
odcinku 

nową nawierzchnię – mówi Ju-
styna z Piastowa. – Czy remont 
Warszawskiej zostanie przepro-
wadzony także po drugiej stronie? 

WOLICA
Zespół Boys będzie gwiazdą Po-
żegnania Lata w Wolicy. Impreza 
odbędzie się 30 sierpnia. Festyn 
rozpocznie się o godz. 16.30 na bo-
isku przy ul. Przedszkolnej. Pu-
bliczność będzie mogła zobaczyć 
fragment programu „NOK Ta-
lent Show”, który wykonają Zofi a 

Olszewska i Teresa Pajerczak. Na 
godz. 17.00 zaplanowano zawo-
dy Strongman, a nagrodą główną 
będzie puchar ufundowany przez 
wójta gminy Nadarzyn Janusza 
Grzyba. Gwoździem imprezy bę-
dzie jednak koncert zespołu Boys. 
Marcin Miller i spółka wystąpią 

Boys, ikona disco polo, będzie
gwoździem Pożegnania Lata

o godz. 19.30. Boys to ikona muzyki 
disco polo, a takie utwory jak „Je-
steś szalona”, „Wolność” czy „Ty, 
tylko Ty” nuci już kolejne pokolenie 
Polaków. Zabawę zakończy dysko-
teka, której początek zaplanowano 
na godz. 21.00. Wstęp na imprezę 
jest oczywiście bezpłatny. (MAP)

 Na dalsze prace na Warszawskiej szybko nie ma co liczyć
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Kolejna inwestycja TBS-u
PRUSZKÓW
Towarzystwo 
Budownictwa 
Społecznego „Zieleń 
Miejska” przygotowuje 
się do budowy kolejnego 
domu wielorodzinnego. 
Powstanie przy 
ul. 3 Maja w Pruszkowie.

TBS powoli kończy swoją sztan-
darową inwestycją. Chodzi 
o kamienicę (na zdjęciu) przy 
ul. Sienkiewicza. Obiekt nieba-
wem będzie gotowy i wiele wska-
zuje, że pierwsi lokatorzy zaczną 
się wprowadzać w październiku.

Władze spółki rozpoczę-
ły przygotowania do kolejnej 
budowy. Niedawno ogłoszono 
przetarg na wykonanie doku-
mentacji dla budynku wielo-
rodzinnego, który ma powstać 
przy ul. 3 Maja w pruszkow-
skiej dzielnicy Żbików.

A kiedy TBS zamierza roz-
począć prace budowlane? 
– Nie wcześniej niż w 2016 ro-
ku. Wtedy będziemy mieli peł-
ną dokumentację i wybierzemy 
wykonawcę. Chcemy wybudo-
wać budynek wielorodzinny 

z miejscami parkingowymi. 
Na parterze znajdą się miejsca 
na punkty usługowe. Zarówno 
wysokością, jak i architekturą 
dom będzie wpasowywał się 
w charakter istniejącej tam za-
budowy. Budynek będzie „do-
klejony” do ściany sąsiedniego 
obiektu przy ul Łączniczek AK 
– mówi Zbigniew Piotrzkowski, 
prezes TBS „Zieleń Miejska”.

Zaznacza, że jeszcze nie wia-
domo, ile mieszkań znajdzie się 
w budynku oraz w jakiej formu-
le będzie stawiany. – Może w ra-
mach porozumienia z miastem 
stworzymy obiekt komunalny. 
Dziś jest zbyt wcześnie, by to 
rozsądzać – mówi prezes.  (AS)
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TOMASZ 
KUŹMICZ

RASZYN
Po dwuletnim remoncie 
Centrum Medyczne 
Raszyn warunkami 
i wyposażeniem nie 
ustępuje placówkom 
na wysokim poziomie. 
Jedno, co wciąż 
może budzić wątpliwości, 
to lista usług 
medycznych.

M ieszkańcy Raszyna mie-
li wystarczająco wiele 
powodów, by stracić 

cierpliwość, patrząc na przedłu-
żającą się modernizację starego 
skrzydła centrum medycznego. 
Najpierw zbankrutował pierwot-
nie wyłoniony wykonawca, a potem 
aż kilka miesięcy zajęło znalezie-
nie nowego. W tej sytuacji pla-
cówka zamiast w październiku 
ubiegłego roku, mogła zaprezen-
tować się w pełnej krasie dopiero 
przed kilkoma tygodniami.

Centrum medyczne jak z obrazka 
posażenie, spełnia oczekiwania 
mieszkańców, natomiast pro-
blemem jest dosyć długie ocze-
kiwanie na zabiegi – przyznaje 
Morliński.

Być może wydłuży się czas 
pracy rehabilitantów, ale wąt-
pliwe, by zmieniło to sytuację, 
bo po zmianie pracownik będzie 
mógł obsłużyć tylko jedną pla-
cówkę, a w związku z tym przejdą 
do niej pacjenci, którzy zostaną 
bez obsługi w innych. To z kolei 
wydłuży kolejkę.

W raszyńskim ośrodku mo-
głyby powstać nowe pracownie: 
kardiologiczna, okulistyczna, 
laryngologiczna i USG w sze-
rokim znaczeniu, łącznie z ba-
daniem ultrasonografi cznym 
serca. To zależy jednak od moż-
liwości znalezienia lekarzy i za-
kontraktowania ich usług w Na-
rodowym Funduszu Zdrowia. 
– Powinno się to wyjaśnić w naj-
bliższym czasie, ponieważ okres 
kontraktacji zaczyna się jesie-
nią tego roku – zapowiada kie-
rownik CMR. 

Placówka w Raszynie oferuje m.in. badania elektrokardiologiczne, doraźną diagnostykę

Na szczęście efekt prac w pełni 
odpowiada założeniom. – Budy-
nek, który jeszcze niedawno był 
w stanie opłakanym, obecnie ma 
wymiar cywilizowany, zgodny ze 
standardami budowanych obec-
nie obiektów służących działal-
ności zdrowotnej – mówi Andrzej 
Morliński, kierownik raszyńskiej 
placówki. – Natomiast o moder-
nizacji w pełnym tego słowa zna-
czeniu będzie można mówić, 
jeżeli nastąpi poszerzenie ofer-
ty medycznej – dodaje.

W tej chwili w centrum za-
trudnionych jest siedmiu inter-
nistów, z których tylko trzech na 
pełnym etacie. Są również jeden 
pełnoetatowy pediatra (i dwóch 
w niepełnym wymiarze) oraz gi-
nekolog i stomatolog.

Pacjenci mogą liczyć na 
wszelkie badania elektrokardio-
logiczne, szeroką diagnostykę 
i doraźne zdjęcia rentgenow-
skie na potrzeby stomatologii. 
– Mamy też poradnię rehabili-
tacyjną, która, jeśli chodzi o wy-

M
. k

a
IP

ER

Placówka w Raszynie oferuje m.in. badania elektrokardiologiczne, doraźną diagnostykę

PRUSZKÓW
Zaniedbany – tak podróżni oceniają 
wygląd zabytkowego budynku dwor-
cowego na stacji PKP w Pruszkowie. 
Władze miasta starały się o przeję-
cie nieruchomości, miały plany jej 
remontu.  Kolejarze postanowili jed-
nak samodzielnie przeprowadzić 
naprawę obiektu. – Dworzec czeka 

kompleksowa przebudowa. Zakres 
prac obejmie m.in. wymianę wszyst-
kich wewnętrznych instalacji, pokry-
cia dachowego oraz stolarki okiennej 
i drzwiowej, przebudowę pomieszczeń 
w budynku dworca, poprawę estety-
ki obiektu oraz przebudowę terenu 
wokół dworca. Budynek zostanie też 

Przebudowę dworca kolejarze
planują na przyszły rok

dostosowany do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych – wylicza Aleksandra 
Dąbek z biura prasowego PKP SA. Py-
tana o termin przetargu czy koncep-
cję zagospodarowania pomieszczeń 
odpowiada lakonicznie: – Projekt jest 
w opiniowaniu. Przebudowa dworca 
planowana jest na przyszły rok. (AS)
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Ostatni odcinek 
trzeba zaprojektować 
PRUSZKÓW
Nie ma co liczyć na 
szybką (w całości) 
przebudowę ulicy 
Przejazdowej 
w Pruszkowie. Co 
prawda jeden odcinek 
jest gotowy, a drugi 
remontowany, ale na 
trzeci trzeba poczekać. 
I to dość długo.

Ul. Przejazdowa to fragment 
małej obwodnicy Pruszko-
wa. Kłopot w tym, że droga nie 
znajduje się w idealnym stanie, 
stanowi więc „słabe ogniwo” 
ważnego ciągu komunikacyjne-
go. W jego skład wchodzą ulice: 
Przyszłości (ma zostać oddana 
do użytku w tym roku), 36. P. P. 
Legii Akademickiej (wyremon-
towana wiosną), Żbikowska (po 
generalnej naprawie) oraz wła-
śnie Przejazdowa. Ta ostatnia, 
ważna arteria jest modernizo-
wana na raty.

Naprawiono ją na niewiel-
kim fragmencie tuż przy prze-
jeździe kolejowym, trwa również 
remont na odcinku od ul. Pro-
myka do mostu nad Utratą. Ten 
fragment miał być gotowy jesz-
cze w ubiegłym roku, jednak pla-
ny pokrzyżował... inny remont. 
Chodziło o przedłużające się 
prace przy przebudowie ul. 
Bolesława Prusa. – Gdybyśmy 

zamknęli jeszcze ul. Przejazdo-
wą sparaliżowalibyśmy miasto 
– przyznawał wtedy Jan Sta-
rzyński, prezydent Pruszkowa. 
W tym roku też nie obyło się bez 
utrudnień. Wykonawca ul. Prze-
jazdowej ponad dwa tygodnie 
czekał na zakończenie robót na 
ul. Domaniewskiej. To właśnie 
tędy wytyczono objazd na czas 
remontu Przejazdowej. Gdyby 
opóźnienia były jeszcze większe 
to pruszkowscy włodarze szy-
kowali się do zmiany technolo-
gii wykonania prac. I trudno się 
dziwić, bo czas w tym przypadku 
jest bardzo istotny, nie tylko ze 
względu na zniecierpliwionych 
kierowców, ale i dofi nansowanie 
z Narodowego Programu Prze-
budowy Dróg Lokalnych.

A dlaczego Przejazdowa nie 
będzie w pełni szybko gotowa? 
Do przebudowy został jeszcze 
fragment od ulicy Promyka do 
ul. Południowej. Tymczasem 
prace nieprędko zostaną zre-
alizowane, gdyż w pierwszej 
kolejności trzeba przygoto-
wać dokumentację projektową. 
Władze Pruszkowa szukają już 
fi rmy, która wykona wymagane 
projekty, ale będą one gotowe 
dopiero w połowie przyszłego 
roku. To oznacza, że ostatni 
fragment Przejazdowej zostanie 
wyremontowany najprawdo-
podobniej w 2016 roku.  (AS)

– Skorzystamy z wiedzy 
i doświadczenia innych 
miast – mówi burmistrz 
Kubicki 

Wesprą Złotkowską
GRODZISK MAZOWIECKI
Gmina Grodzisk 
obejmie częściowym 
sponsoringiem 
Luizę Złotkowską, 
dwukrotną medalistkę 
igrzysk olimpijskich.

Samorząd z Grodziska rozpo-
czął procedury związane ze 
sponsorowaniem najlepszej 
obecnie polskiej panczenistki. 
Na najbliższej sesji radni ma-
ją podjąć stosowne w tej spra-
wie stanowisko. Zakłada ono, 
że w przeciągu dwóch lat gmi-
na przeznaczy na zawodniczkę 
100 tys. zł. Sponsoring będzie 
częściowy, bowiem wsparcie 
dla łyżwiarki zadeklarowały też 
dwie fi rmy z terenu Grodziska.

– Luiza jest nie tylko miesz-
kanką naszej gminy, ale zawo-

dniczką z sukcesami, jakich ni-
komu jeszcze nie udało się od-
nieść w Grodzisku. Cieszę się, 
że pojawiła się taka inicjatywa 
i wola, ale osobiście żałuję, że 
nastąpiło to tak późno. To, iż 
dopiero teraz decydujemy się 
wesprzeć zawodniczkę stawiam 
sobie jako spory wyrzut – mówi 
Grzegorz Benedykciński, bur-
mistrz Grodziska.

Fakt, że brązowa medalistka 
igrzysk w Vancouver i srebr-
na w Soczi otrzymała wspar-
cie w Grodzisku sprawił, iż od 
przyszłego sezonu będzie repre-
zentować barwy Uczniowskie-
go Klubu Sportowego „Sparta”.

Złotkowska jest wychowanką 
UKS 3 Milanówek. Później wy-
stępowała m.in. w MOS Prusz-
ków, a ostatnio jej klubem był 
LKS Poroniec Poronin.  (MAP)

Biblioteka 
się wprowadza
MICHAŁOWICE
Dobiegła końca 
przebudowa budynku 
po Urzędzie Gminy 
w Michałowicach. 
Do obiektu wprowadza 
się już biblioteka, 
do dyspozycji ma parter.

Budynek przy ul. Raszyńskiej 
diametralnie zmienił wygląd. 
Odświeżono nie tylko elewa-
cję, ale przebudowano też po-
mieszczenia wewnątrz. Przede 
wszystkim chodziło o stwo-
rzenie odpowiednich warun-
ków dla gminnej Biblioteki 
Publicznej. – Inwestycja jest 
na fi niszu. Trwa przeprowadz-
ka biblioteki – mówi Krzysz-
tof Grabka, wójt Michałowic.

Ale w budynku po magistra-
cie są też inne pomieszczenia, 
w których według planów włoda-
rzy gminy, siedziby mogą znaleźć 
choćby organizacje emeryckie czy 
zarząd Osiedla Michałowice. – 
Jest również sala konferencyjna. 
Będzie służyła bibliotece, jak i in-
nym jednostkom – dodaje wójt.

Nie tylko budynek zmienił 
oblicze, ale i sama ul. Raszyń-
ska przechodzi przebudowę. 
Obecnie realizowane są pra-
ce na odcinku od ul. 3 Maja do 
ronda przy ul. Szkolnej.  (MAP)

Budżet obywatelski aktualny?
PIASTÓW
Jaka jest szansa, że 
mieszkańcy Piastowa 
będą mogli niebawem 
skorzystać z budżetu 
partycypacyjnego? 
Całkiem spora.

Do poruszenia sprawy budże-
tu partycypacyjnego, czy jak 
kto woli budżetu obywatelskie-
go, nakłonił nas list grupy mło-
dych piastowian. – Mieszkamy 
i wychowujemy się w Piastowie. 
Część z nas chodzi tu do szko-
ły. Ostatnie wydarzenia spra-
wiły, że coraz bardziej czujemy 
wstyd, niż dumę z naszego mia-
sta. Z zazdrością spoglądamy na 
rówieśników z Ursusa, Ochoty 
czy innych dzielnic Warszawy. 
O tym, jak mogli chociaż przez 
chwile zadecydować, co chcie-
liby na swoim osiedlu. (…) Czy 
władze Piastowa mogłyby prze-
stać na siłę uszczęśliwiać miesz-
kańców? Czy nie można byłoby 
przeznaczyć chociażby 100 tys. zł 
na budżet obywatelski? Zdajemy 
sobie sprawę, że kwota może być 
niewielka, ale jaka wielka byłaby 
radość mieszkańców, którzy mo-
gliby współdecydować o tym, co 
robi się w mieście – piszą.

Okazuje się, że temat budże-
tu obywatelskiego nie jest wła-
dzom miasta obcy. – Możliwość 
jego wprowadzenia rozważana 

była już w tym roku. I mowa 
była o 150 tys. zł, jednak z róż-
nych przyczyn nie udało się tego 
zrealizować – informuje Marek 
Kubicki, burmistrz Piastowa. 

dopiero w przyszłym roku 
– mówi Kubicki.

Obecnie w urzędzie trwa-
ją prace nad kształtem i formą 
budżetu. – Skorzystamy z wiedzy 
i doświadczenia innych miast. 
Po co wyważać otwarte drzwi 
– twierdzi burmistrz. Potwier-
dza, że kwota jaką mieszkańcy 
otrzymają do rozdysponowania 
powinna wynosić ok. 150 tys. zł. 
– Ważne jednak będzie uświa-
domienie mieszkańców, gdzie 
ewentualnie będzie można reali-
zować pewne pomysły. Bo w tym 
przypadku nie wystarczy tylko 
„rzucić” hasła. Trzeba opraco-
wać wytyczne, które wyeliminują 
pewne problemy. Jak chociażby 
sprawa własności gruntu – wyja-
śnia burmistrz Kubicki.  (MAP) 

Dodaje jednak, że temat jest 
aktualny. – Na wrześniowej 
sesji rady powinna pojawić się 
już uchwała mówiąca o budżecie 
partycypacyjnym. Jego wpro-
wadzenie jest możliwe jednak 

M
a

Rc
IN

 P
Ra

ŻM
o

W
Sk

I

Bo
lo

 S
ko

c
zy

la
S

MARCIN 
PRAŻMOWSKI

BRWINÓW
Maja Olenderek, 
wokalistka 
i kompozytorka rodem 
z Brwinowa, bierze 
udział w projekcie
„Polak Potrafi ”. Cel? 
Uzbieranie funduszy 
na wydanie pierwszej 
płyty zespołu Maja 
Olenderek Ensemble.
 

P latforma polakpotrafi .pl 
to największa obecnie 
w kraju forma fi nansowa-

nia różnego rodzaju projektów 
przez społeczność. Korzystają 
z niej głównie zespoły i artyści 
będący na dorobku, ale również 
ci, którzy mimo istnienia na ryn-
ku muzycznym nie są w stanie 
pokryć kosztów wydania płyty.

I choćby z tego względu na 
przychylność fanów liczy Maja 
Olenderek. Wokalistka, autorka 
tekstów i kompozytorka rodem 
z Brwinowa wraz z zespołem 
Maja Olenderek Ensemble musi 
zebrać 10 tys. zł, aby ziścić ar-
tystyczne marzenie. – Począt-
kowo chcieliśmy wydać album 
własnymi siłami. Każdy z nas 

Prośba o pomoc to sam przywilej

i produkcji teledysku ciężko mu-
zycznie wyżyć. Ale prośba o po-
moc skierowana do fanów, jak 
również i przyszłych poplecz-
ników, to sam przywilej – mó-
wi nie zrażając się wokalistka.

– Postaramy się wydać płytę 
na jesieni. Znajdą się tam głów-
nie utwory, które publiczności są 
już znane, ale tym razem w wer-
sji, która jest w pełni zbieżna 
z naszym ich wyobrażeniem 
– twierdzi Maja Olenderek.

Szczegóły akcji są dostępne 
pod adresem: www.polakpotrafi .
pl/projekt/ensemble. 

Wokalistka Maja Olenderek rodem z Brwinowa zbiera fundusze na wydanie pierwszej płyty
wyłuskał coś z kieszeni i dzię-
ki temu nagraliśmy materiał 
w świetnym studiu i doskona-
łej jakości – mówi Maja Olende-
rek. – Ale zasoby się skończyły 
i nie starczyło na kilka następ-
nych kroków, które wydają mi 
się niezbędne do podjęcia próby 

nadzieję, że ludzie będą chcieli 
nas wspierać, ale nie sądziłam, 
że tak gremialnie i hojnie – mówi 
wokalistka. Jeśli więc internau-
ci nie zwolnią tempa, to z uzbie-
raniem 10 tys. zł nie powinno 
być kłopotu. Co wówczas? – Za-
gwarantuje to nam zmiksowa-
nie materiału, który nagraliśmy 
i wytłoczenie płyt – wyjaśnia 
Maja Olenderek. Ale i to może 
okazać się za mało i brwinowian-
ka będzie zmuszona ponownie 
prosić o pomoc. – Bez udanej 
oprawy wizualnej, zarówno 
projektu grafi cznego płyty, jak 

Do 21 sierpnia Mai Olenderek udało się zebrać 6361 zł
udanego debiutu. A crowdfun-
ding to coraz bardziej popular-
na na świecie forma zbierania 
pieniędzy na realizację zacnych 
celów. Co wydaje mi się waż-
ne i ciekawe, to fascynująca 
współczesna forma mecena-
tu, która głęboko zmienia rolę 
publiczności z pasywnej w ak-
tywną i kluczową dla powodze-
nia produkcji – dodaje. 

Do wczoraj (21 sierpnia) 
Mai Olenderek udało się ze-
brać 6361 zł. Pieniądze, w do-
wolnej kwocie, można wpłacać 
jeszcze przez 27 dni. – Jestem 
przeszczęśliwa. Miałam cichą 

– Postaramy się 
wydać płytę 
na jesieni – mówi 
Maja Olenderek

ŻABIA WOLA
21-letni Błażej S. zadał swojemu pra-
codawcy kilkanaście ciosów nożem, 
okradł i zostawił w lesie. Za usiło-
wanie zabójstwa resztę życia mo-
że spędzić za kratkami. Cała sprawa 
wydarzyła się w Zarębach (gm. Ża-
bia Wola), skąd 7 sierpnia karetka 
zabrała ciężko rannego mężczyznę. 

Jak się okazało, 43-latek odwoził 
pracownika do domu. W pewnym 
momencie Błażej S. poprosił o za-
trzymanie auta, po czym zaatakował 
nożem. Rannego zostawił w le-
sie, a sam odjechał jego samocho-
dem, zabierając też pieniądze i karty 
do bankomatu. Niedoszły zabójca 

Swojemu pracodawcy zadał
kilkanaście ciosów nożem

wpadł w ręce policjantów, kiedy zja-
wił się w domu ofi ary. Przyszedł 
tam, mając nadzieję, że znajdzie ko-
dy PIN do skradzionych kart. 21-latek 
wskazał miejsce, w którym popełnił 
przestępstwo. Potwierdził też, że to 
właśnie odnalezionym tam nożem 
zaatakował pracodawcę. (TK)
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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

W niedzielę 17 sierpnia 2014 roku na terenie OSP w Żółwinie odbyły się dożynki gminne. Tradycyjne święto 
plonów obfi towało w wiele atrakcji dla młodszych i starszych mieszkańców gminy Brwinów. 

C zęść uroczystą święta 
symbolizującego zakoń-
czenie prac polowych 

i żniw rozpoczęła msza św. kon-
celebrowana za plony i w intencji 
rolników przez ks. kanonika Woj-
ciecha Osiala, proboszcza parafi i 
pw. św. Krzysztofa w Podkowie 
Leśnej oraz ks. Ryszarda Pieku-
ta z Zakonu Sióstr Klarysek-Ka-
pucynek w Brwinowie. 

Gospodarzem tegorocznego 
święta plonów był burmistrz 
Arkadiusz Kosiński. W swym 
przemówieniu mówił o dumie 
i wdzięczności, które czuje trzy-
mając w rękach chleb upie-
czony z tegorocznego ziarna. 
Podziękował za wspaniały dar 
rąk i owoce ciężkiej, codzien-
nej i mozolnej  pracy rolników 
z gminy Brwinów. – Życzę rolni-
kom i wszystkim mieszkańcom 
wsi dużo zdrowia i pomyślności, 
zawsze udanych plonów oraz 
siły i wytrwałości. By w ich do-
mach nigdy nie zabrakło chle-
ba – mówił. 

Wśród zaproszonych gości 
w Żółwinie była obecna wice-
starosta Agnieszka Kuźmińska, 
radni powiatu pruszkowskiego 
oraz radni i sołtysi gminy Brwi-
nów. Starostowie dożynek – w tym 
roku – Małgorzata Szewczyk 
z Milęcina i Jan Wojciechowicz 
z Moszny – tradycyjnie przeka-
zali burmistrzowi bochen chleba. 
Ten wspólnie z sołtysami rozda-
wał nieduże, pachnące dożynkowe 
bochenki uczestnikom mszy. 

Dla najmłodszych Gminny 
Ośrodek Kultury przygotował edu-
kacyjne zabawy, które uświada-
miały, dlaczego ważna jest w przy-
rodzie dbałość o pszczoły. Róż-
nokolorowe stoiska z zabawkami 
i dmuchane zjeżdżalnie cieszyły 
się dużą popularnością. Dorosłym 
smakowała grochówka z kuchni po-
lowej i świeży chleb ze smalcem 
i ogórkiem. Na żółwińskiej scenie 
do późnego wieczora królowały 
przeboje z 90. i nowe utwory zespo-
łu Fanatic oraz wywodzącego się 
z Brwinowa Sound Force. (PR)

Dożynki gminne w Żółwinie

Piątek, 22 Sierpnia 2014

Reklama
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BRWINÓW
Poszukiwania 15-letniej Aleksan-
dry Bartosiak, mieszkanki gminy 
Brwinów, zakończyły się sukcesem. 
2 sierpnia dziewczyna wyszła z do-
mu i słuch po niej zaginął. Szukali 
jej policjanci, informacja o zaginię-
ciu nastolatki trafiła do lokalnych 
i ogólnopolskich mediów. 20 sierpnia 

dowiedzieliśmy się, że Ola wróciła do 
domu. – Dziewczynka jest cała i zdro-
wa. Ola została odnaleziona na Pod-
karpaciu – mówi krótko kom. Dorota 
Nowak, rzecznik prasowy Komen-
dy Powiatowej Policji w Pruszkowie. 
Funkcjonariusze nie chcieli zdradzić 
szczegółów. – Trzeba pamiętać, że 

Poszukiwana 15-letnia Ola 
została odnaleziona 

zaginięcie danej osoby to dramat 
dla jej rodziny i bliskich znajomych. 
Jeszcze większe emocje budzi odna-
lezienie zaginionego. Często rodziny 
nie chcą, by okoliczności odnalezie-
nia były szerzej rozpowszechniane. 
Staramy się to uszanować 
 – dodaje kom. Nowak. (AS)

Piątek, 22 Sierpnia 2014

WIŚ-R.7840.21.27.2014.MK

OBWIESZCZENIE WOJEWODY 
MAZOWIECKIEGO 

Działając na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  
(Dz. U. z 2013, poz. 687), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z dnia 2013 r., poz. 267),

zawiadamiam
o wydaniu przez Wojewodę Mazowieckiego w dniu 11 sierpnia 2014 r., decyzji  
Nr 121/R/2014, znak: WIŚ-R.7840.21.27.2014.MK, uchylającej decyzję Starosty 
Pruszkowskiego Nr 4/2014 z dnia 5 czerwca 2014r. znak: WA.6731.2.2014 o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę 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) na 
działkach nr ew.: 12/5, 12/11, 21/2, 21/9, 21/14, 21/17, 21/20, 23/8, 24/3, 24/4, 25 
(25/1, 25/2), 26/2, 26/7, 27/1, 27/2, 28/2 ( 28/3, 28/4, 28/5), 30/2, 30/4, 64/21 (64/22, 
64/23), 103/2, 177/3, 202 - obręb 7 – w części dotyczącej działki nr ewid. 28/2 (28/3, 
28/4, 28/5) i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji, 
a w pozostałej części utrzymującej w mocy ww. decyzję Starosty Pruszkowskiego  
Nr 4/2014 z dnia 5 czerwca 2014 r. znak: WA.6731.2.2014,

oraz informuję
o możliwości zapoznania się przez strony postępowania z treścią decyzji w Mazowieckim 
Urzędzie Wojewódzkim Wydziale Infrastruktury Oddział w Delegaturze – Placówce 
Zamiejscowej w Radomiu, ul. Żeromskiego 53, 26-600 Radom, pok. 204.  

Pouczenie
Ww. decyzja organu  odwoławczego jest  ostateczna. Na decyzje stronom służy prawo 
wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za 
pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego (Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Wydział 
Infrastruktury Delegatura Placówka Zamiejscowa w Radomiu, ul. Żeromskiego 53, 26 
– 600 Radom), w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia. Stosownie do art. 49 Kodeksu 
Postępowania Administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie  
14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

WOJEWODA  MAZOWIECKI

Warszawa, dnia 12 sierpnia 2014 r.

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego 
uprzejmie informuje, 

że na urzędowej tablicy ogłoszeń oraz na 
stronie internetowej Starostwa Powiatowego  
w Pruszkowie został wywieszony wykaz nie-
ruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY 
MAZOWIECKIEGO 

Działając na podstawie art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 
267, ze zm.), dalej K.p.a, w związku z art. 9ac ust. 1 ustawy 
z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (Dz. U.  
z 2013 r., poz. 1594, z późn. zm.) informuję, że w dniu 30 lipca 
2014 roku wpłynęło do tutejszego organu odwołanie od decyzji 
Wojewody Mazowieckiego Nr 144/2014, z dnia 27 maja  
2014 roku, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej 
spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74,  
03-734 Warszawa, pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.:

„budowa i przebudowa linii kolejowej nr 1 od km 31,400 
do km 41,400 wraz z budową i  przebudową infrastruktury 
drogowej oraz obiektów służących ochronie środowiska,  
w związku z  modernizacją linii kolejowej Warszawa – Łódź, 
etap II LOT A – odcinek Warszawa Zachodnia – Miedniewice 
(Skierniewice), na terenie powiatu grodziskiego – etap III 
oraz powiatu żyrardowskiego – etap I – szlak Grodzisk 
Mazowiecki – Żyrardów””.
Akta przedmiotowej sprawy, zgodnie z wymaganiami art. 
133 K.p.a., zostały przy piśmie z dnia 5 sierpnia 2014 roku 
przekazane Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, 
ul. Krucza 38/42, 00-296 Warszawa.
Doręczenie niniejszego obwieszczenia, zgodnie z art. 49 
K.p.a., uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego 
publicznego ogłoszenia. 

WIŚ-III.7840.2.182.2013.MN

OGŁOSZENIE
 „Burmistrz Miasta Piastowa informuje, że w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Piastowie przy ul. 11 Li-
stopada 8, na tablicy ogłoszeń na I piętrze w okresie 
od 07.08.2014 r. do 28.08.2014 r. zostały wywieszo-
ne wykazy nieruchomości gruntowych i lokalowych 
stanowiących własność Miasta Piastów przeznaczo-
nych do zbycia.”

Dnia 9 sierpnia 2014 r. 

zmarła 

Helena Ziółkowska 
długoletni pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej a w latach 
1990-1998r Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Pruszkowie.

W pracy i w życiu codziennym Pani Ziółkowska była osobą 
otwartą na drugiego człowieka i jego problemy. Postawę 
te przekazywała pracownikom, ucząc empatii i szacunku 
do innych. Jej odejście przyjęliśmy z ogromnym smutkiem  

i niedowierzaniem.

Pani Helena pozostanie z nami, bo „ umiera się nie po to 
żeby przestać żyć, lecz po to by żyć inaczej” 

– Dyrekcja z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Pruszkowie.

Kampanie z limitami
REGION
Komitet wystawiający 
kandydata na 
prezydenta Pruszkowa 
nie będzie mógł wydać 
na agitację wyborczą 
więcej niż 33 tys. 909 zł. 
Natomiast w Grodzisku 
kampania kandydata  
na burmistrza musi 
się zamknąć w kwocie 
25 tys. 129 zł.

Państwowa Komisja Wyborcza 
wyliczyła właśnie limity wydat-
ków jakie będą obowiązywać 
wszystkie gminy w jesiennych 
wyborach samorządowych. 
Przypomnijmy, że głosowa-
nie odbędzie się 16 listopada.   

Limit wydatków związa-
nych z prowadzeniem kampanii 
wyborczej kandydata na wój-
ta, burmistrza czy prezydenta 
miasta ustala się mnożąc licz-
bę mieszkańców danej gminy 
przez kwotę 60 groszy. Wyją-
tek stanowią gminny powyżej 
500 tys. mieszkańców.

Zgodnie z wyliczeniami 
PKW, komitet wystawiają-
cy kandydata na prezydenta 
Pruszkowa nie będzie mógł 

wydać na agitację więcej niż 
33 tys. 909 zł. Z  kolei w Pia-
stowie budżet przeznaczony 
na kampanię wyborczą kan-
dydata na burmistrza miasta 
nie może przekroczyć 13 tys. 
293 zł. Na więcej mogą sobie 
pozwolić komitety w Brwino-
wie, których obowiązywać 
będzie limit w kwocie 14 tys. 
430 zł. Jak sprawa przedsta-
wia się w gminach? Sporo 
środków na kampanię mogą 
przeznaczyć komitety wysta-
wiające kandydatów na wójta 
w Raszynie – 12 tys. 409 zł. 
W Michałowicach limit wy-
nosi 9 tys. 985 zł, a w Nada-
rzynie 7 tys. 204 zł.

W Grodzisku każdy z ko-
mitetów na agitację swojego 
kandydata walczącego o fotel 
burmistrza będzie mógł wy-
dać maksymalnie po 25 tys. 
129 zł. W Milanówku pro-
mowanie osoby ubiegającej 
się o stanowisko burmistrza 
musi zamknąć się w kwocie 
9 tys. 541 zł. „Nie zaszaleją” 
natomiast komitety w Pod-
kowie Leśnej, gdzie PKW li-
mit wyznaczyła na poziomie  
2 tys. 323 zł.   (MAP)

Ściany „płótnem” dla murali 

GRODZISK MAZOWIECKI
W kilku miejscach 
Grodziska zakończyły 
się prace związane 
z remontem ścian. Teraz 
powstają na nich murale.

W kwietniu ubiegłego roku zor-
ganizowano konkurs „Grodzi-
skie murale”. Jego celem było 
stworzenie projektów graficz-
nych, które miały pojawić się 
w niektórych punktach na te-
renie miasta. Sprawa murali na 
pewien czas jednak przycichła 
i mieszkańcy zastanawiali się 
czy malunki się pojawią. Pra-
ce jednak ruszyły.

„Płótnem” pod kolorowe ma-
lowidła stały się, wcześniej odno-
wione, ściany budynków i garaży. 
– Pierwszy mural przy ul. Teli-
gi i 3 Maja jest już praktycznie 
gotowy. Reszta zostanie nama-
lowana do końca sierpnia – mó-
wiła niedawno Monika Kwiczak 
z Wydziału Wspierania Przed-
siębiorczości i Innowacji Urzę-
du Gminy Grodzisk Mazowiecki.  
– Lokalizacje są już przygoto-
wane. Remontowaliśmy elewa-
cje, tak by murale zdobiły miasto 
przez kilka lat – dodawała. 

Autorzy projektów mogli sa-
modzielnie namalować swoje 
dzieła. Niestety, ich ceny  okazały 

się za wysokie. – Proponowaliśmy 
autorom wykonanie murali. Ich 
oferty nie przeszły jednak proce-
dur. Oczywiście każdy z nich mo-
że się podpisać na swoim muralu 
– zaznacza Kwiczak.

Co ciekawe, w Grodzisku jest 
wiele miejsc, które mogą zostać 
przeznaczone właśnie na murale 
czy graffiti. – Chcemy sprawdzić 
jak malowidła zostaną przyjęte 
przez mieszkańców i czy nie zo-
staną zniszczone. Jeśli odzew bę-
dzie pozytywny i grodziszczanie 
będą chcieli by w mieście pojawi-
ło się więcej murali, to powstaną. 
Zwłaszcza, że miejsca jest dużo – 
podkreśla Monika Kwiczak.  (AS)

Bilet kupisz 
przez kliknięcie
REGION
Wiele wskazuje,  
że jeszcze w tym  
roku będzie 
można kupić przez 
Internet bilet na 
Koleje Mazowieckie.

KM są już po rozstrzygnię-
ciu przetargu na wykonawcę 
zamówienia. A zrealizuje je 
warszawska firma IT-Trans. 
W postępowaniu konkurso-
wym okazała się lepsza od 
ASEC z Krakowa. Zwycięz-
ca otrzymał maksymalną ilość 
punktów, a jedynym kryterium 
była cena. 

Podkreślić należy, że firma 
IT-Trans oprócz uruchomie-
nia systemu informatyczne-
go będzie musiała również 
go utrzymywać i obsługiwać. 
Oczywiście zamówienie obej-
muje także sprzedaż biletów 
Kolei Mazowieckich.

System ma obowiązywać 
przez dwa lata, a jego uru-
chomienie powinno ruszyć 
w ciągu czterech miesięcy 
od daty podpisania stosow- 
nej umowy.  (MAP)

Reklama
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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

FRYZJERÓW Z DOŚWIADCZENIEM 
607 052 845 

Kelnerów na etat lub na bankiety 
do Hotelu, info@palacykotrebusy.pl, 
503 164 828 

Kucharza / Pomoc Kuchenna do Hotelu 
w Otrębusach, 503 164 828 

Masażystę / Masażystkę do Hotelu SPA, 
info@palacykotrebusy.pl, 503 164 828 

 ► Pomocnik technika serwisu Janki k. 
W-wy, wykształcenie kierunkowe, 
mile widziane doświadczenie. 
Kontakt: 506-047-950, 516-175-697.

 ► PRACA OD ZARAZ okolice Nadarzyna, 
Proste prace na produkcji. kontakt 
ewelina.malkowska@partnerpraca.pl 
lub tel 227138197

 ► Zatrudnię do sprzątania 608 529 953 

 ► Zatrudnię energiczna panią na rencie 
lub emeryturze w charakterze pomocy 
kuchennej (szkoła) okolice Pruszkowa. 
Tel. 501 465 962

 ► 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

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

Nieruchomości – sprzedam

 ► Działka budowlana (plan miejscowy)  
w Grodzisku Mazowieckim  ul. Malinowa 
15- 836m2 media(gaz wod Kan), 
Tel. 605338255 

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

 ► Mieszkanie Pruszków Zgoda 7 
II piętro 60m2, Tel. 605338255 

Mieszkania w Milanówku 80-117 m2, 
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

 ► Serwis motocykli i skuterów 509 424 320 

 ► Sprzedam działkę budowlaną  
517m2 ul. Murarska,  Pruszków 
tel. 507 845 166 

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

 ► Sprzedam mieszkanie, Pruszków, 
Prusa 84, 70m, 4pok 2p, Winda, 
spódz.–własnosc. 

 ► Super  Okazja 239  000.- 600 200. 702 

 ► 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

 ► Lokal usługowo-handlowy 
Pruszków, Kraszewskiego; 
powierzchnia 42 m2, 
dwupoziomowy, 603978486 

 ► 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 

 ► Do wynajęcia lokale usługowe 
w centrum Komorowa 
tel. 501 012 555

Automoto – kupię

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

Automoto – sprzedam

Nissan X-Trail, SUV rocznik 2006, 
benzyna, przebieg 224 000 km, kolor 
zielony metalic. Alufelgi, światła 
przeciwmgłowe, ABS, poduszki 
powietrzne, el. szyby, el. lusterka, 
klimatyzacja, centralny zamek, radio, 
wspomaganie kierownicy, komputer, 
tapicerka welurowa, kierownica 
wielofunkcyjna, czujnik parkowania, 
serwisowany w ASO, bezwypadkowy 
Cena 26 500 do negocjacji. Kontakt 
501 586 482 (Książnice)   

BURMISTRZ
GRODZISKA MAZOWIECKIEGO

INFORMUJE,
że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku 
Maz. przy ul. Kościuszki 32a oraz na stronie internetowej www.grodzis.
pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.grodzisk.pl zostało 
podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o II przetargu ustnym 
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudo-
wanej, położonej w Grodzisku Maz. przy ul. Słonecznikowej, stano-
wiącej własność Gminy Grodzisk Mazowiecki, uregulowanej w KW 
WA1G/00037061/1, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 37/5  
o pow. 599 m2 w obrębie nr 21, przeznaczona pod zabudowę jednoro-
dzinną w układzie bliźniaczym.

Cena wywoławcza – 90.000 zł + 23% VAT;
Wadium - 9.000 zł – wpłata do dn. 24.09.2014 r.;

Postąpienie min.– 900 zł;

Przetarg odbędzie się 30.09.2014 o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Grodzisku Maz. ul. T. Kościuszki 32 w średniej sali kon-
ferencyjnej (I piętro)

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

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
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA  
O VI PRZETARGU USTNYM  

NIEOGRANICZONYM
na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości 

gruntowych położonych  
w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Jordanowickiej

Lp.
Ozna- 
czenie  

nierucho- 
mości

Pow.  
w m2

Cena  
wywo- 
ławcza  
w zł.

Wa- 
dium  
w zł.

Postą- 
pienie  
min.  
w zł.

Sposób  
zagos- 

podaro- 
wania

1. Dz. 7/139 372 65 500 6 600 655 zabudowa  
bliźniacza2. Dz. 7/141 401 70 600 7 100 710

Nieruchomości posiadają regularny kształt, są niezagospodarowane 
i nieuzbrojone, porośnięte roślinnością łąkową, uregulowane w KW 
WA1G/00050955/2. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowa-
nia przestrzennego nieruchomości położone są na terenie oznaczonym 
jako D311-MN tj. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  
w układzie bliźniaczym. Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie do-
liczony podatek od towarów i usług (VAT) w wys. 23%. Przetarg od-
będzie się w dniu 23.09.2014 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Grodzisku Maz. przy ul. Kościuszki 32a w Sali Kon-
ferencyjnej (I piętro). Wadium należy wpłacić do kasy lub na konto 
Urzędu Miejskiego nr 88 1240 6348 1111 0010 4058 8554 Bank 
Pekao S.A ul. Grzybowska 53/57 Warszawa do dnia 18.09.2014 r.  
Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez 
wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Maz. przy  
ul. T. Kościuszki 32a oraz opublikowanie na stronie www.grodzisk.pl oraz 
www.bip.grodzisk.pl. Dodatkowe informacje o nieruchomości można 
uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Grodzisku Maz. przy ul. T. Kościuszki 32a, pok. 212, tel. (22) 463-46-31.

WYPOŻYCZALNIA:
• Boxy dachowe
• Bagażniki rowerowe
• Bagażniki bazowe
• Kamerki Go Pro
• Wiatrówki
 
Zenona 10, Pruszków
tel. 605 670 604
www.happy-rent.pl
biuro@happy-rent.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

JAZD

AKCJA JESIEŃ  
NAJWIĘKSZY WYBÓR CEBUL

(TULIPANY, KROKUSY,  
HIACYNTY, NARCYZE I INNE 
ORAZ NAWOZY JESIENNE)

SKLEP OGRODNICZY  
W PRUSZKOWIE, ul. Pogodna 7

www.hurtownia-ogrodnicza.pl

SUBWAY
PRACA DLA STUDENTÓW  

W NOWEJ RESTAURACJI SUBWAY  
W GALERII PODKOWA  

NA STANOWISKU  

ARTYSTY  
KANAPKOWEGO 

PRZEŚLIJ CV NA ADRES: 
subway.podkowa@wp.pl

Sprzedam

 ► Zboża ozime – kwalifi kowane, trawy 
i inne nasiona rolnicze oferuje: Firma 
Nasienna GRANUM Sp.j. Łowicz 
ul. Katarzynów 46 tel. 046/837-23-05. 
Dostawa powyżej 1 tony. Dopłaty de 
minimis z ARR – 100zł/ha. 

Kupię

 ► Kupię Medale Odznaki Odznaczenia 
tel. 501 591 903 

Usługi

 ► Anteny nowocześnie solidnie montaż 
serwis 603 375 875 

 ► ANTENY TV-SAT Montaż Serwis 
Ustawianie Gwarancja 24m-ce. 
600 309 424 anteny@rafsat.pl 

Brukarstwo solidnie, 696 437 501 

 ► Cyklinowanie, 602 262 144 

 ► Czyszczenie skórzanej tapicerki 
samochodowej, 505 076 331 

 ► Dachy papą, 725 229 079 

 ► Domofony, videodomofony, 603 375 875 

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

 ► Dźwigi usługi 501 299 778 

 ► Firma remontowo-budowlana 
JARPUT, wykończenia, remonty. 
Tel. 604 825 148, 695 145 634

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

 ► POMIARY, naprawa, konserwacja. 
Solidnie, szybko i tanio. Firma posiada 
certyfi kat " Lider Usług Roku 2014" 
TELEFON 604 191 773 

Kompleksowe usługi hydrauliczne, 
601 818 310 

 ► Malowanie od 7 zł/mkw, szybko 
i solidnie, 788 882 780 

 ► Ogrodnictwo, koszenie trawników, 
żywopłotów, porządkowanie posesji 
tel. 889-481-458

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

 ► PRANIE DYWANÓW TAPICERKI 
22 798 20 00 

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

Studnie, 601 231 836 

 ► Szybka  pożyczka od 300 zł 
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 

 ► 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 

 ► Usługi remontowe elektryka , ścianki 
gk, sufi ty podwieszane i amstrong ,gipsy 
malowania, terakota glazura ,mieszkania 
domy biura sklepy profesjonalnie 
i pod klucz tel.537 513 297 

Videofi lmowanie 600 229 599 

 ► WYMIANA OPON, 795 569 659 

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

 ► ZŁOTA RĄCZKA 888 371 245 
zlotaraczka@rafsat.pl 

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

Zdrowie

 ► Protezy zębowe 350 zł, szyny 
wybielające 150 zł, 508 357 334 

Różne

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

PROMOCJA
ROLL-UPY OD 
190 ZŁ NETTO

22 753 79 90
690 244 774
www.alsprint.pl
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Pruszkowskie
  Kino Letnie
29 czerwca – 31 sierpnia

www.kino.wpr24.pl

W każdą niedzielę o 21.30

Plac Jana Pawła II
O B O K  PA Ł A C U  Ś L U B Ó W

O R G A N I Z AT O R Z Y S P O N S O R  G Ł Ó W N Y PA R T N E R  PAT R O N I  M E D I A L N I

Auto Service Zalewscy
Al. Krakowska 52; 05-090 Janki

Piątek, 22 Sierpnia 2014


