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MARCIN 
PRAŻMOWSKI

REGION
Jednego czego można 
być pewnym przed 
listopadowymi wyborami 
samorządowymi to 
tego, że w komitetach 
wyborczych można 
przebierać jak 
w ulęgałkach.

W ybory odbędą się 
16 listopada. Miesz-
kańcy będą głosować 

nie tylko na wójtów, burmistrzów 
czy prezydentów miast, ale wy-
biorą również swoich przedsta-
wicieli w radach gmin, powiatów 
oraz sejmików wojewódzkich. 

W tym roku radni zostaną 
wybrani w okręgach jednoman-
datowych. I to jest zasadnicza 
różnica w porównaniu do wcze-
śniejszych głosowań, kiedy wy-
bory odbywały się w okręgach 

wielomandatowych. Pozwoli to 
uniknąć sytuacji, w której wy-
brany radny nie jest powiązany 
z okręgiem z którego pochodzi, 
a zdobyty mandat zawdzięcza 
choćby dobremu wynikowi ca-
łego komitetu. Teraz mieszkań-
cy faktycznie będą głosować na 
osobę, zwycięzca w okręgu „weź-
mie wszystko”.

Państwowa Komisja Wybor-
cza zakończyła już przyjmowanie 
zgłoszeń komitetów chcących wy-
stawić swoich kandydatów w wy-
borach. Jako pierwsza światło 
dzienne ujrzała lista komitetów 
utworzonych przez partie poli-
tyczne, koalicje partii politycz-
nych, wyborców oraz organizacje. 
Łącznie znalazło się na niej 30 ko-
mitetów. Poza m.in. PO, PiS czy 
PSL wśród zgłoszonych znaleźć 
można Komitet Wyborczy Obu-
rzeni czy Komitet Wyborczy Ry-
cerze Maryi.

Ale równie ciekawych przykła-
dów nie brakuje wśród lokalnych 
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16 listopada wybory samorządowe. W naszym regionie do PKW zgłoszono wiele komitetów

komitetów. Na terenie powiatu 
pruszkowskiego zgłoszono ich 54, 
natomiast w powiecie grodziskim 
ponad 30. O dziwo, stosunkowo 
niewiele komitetów wyborczych 
wyborców zawiązało się w Prusz-
kowie. Bo tylko 6. Mieszkańcy nie 
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7 nowych inwestycji
deweloperzy, samorządy, banki, 
firmy z branży wyposażenia wnętrz

bezpłatne porady prawne

program Mieszkanie dla Młodych

kawiarnia targowa

targowy klub malucha

bezpłatna możliwość dodania 
ogłoszenia w Gazecie WPR

bezpłatna tablica ogłoszeń

specjalne rabaty targowe!

6. edycja targów to:

Premiera nowej inwestycji IMPERIA w Pruszkowie ul. Staszica!

cie WPR

głogłogł szeń

 targowe!

a!

mają się jednak czego „obawiać”, 
bo stawkę uzupełnią chociażby 
wspomniane wcześniej partie. 

Gęsto natomiast jest np. w Brwi-
nowie, gdzie powstało aż czter-
naście lokalnych komitetów. Nie-
które mają charakter wyjątkowo 

lokalny, jak KWW Tylko Ka-
nie czy KWW Osiedle Socha-
czewska, natomiast większość 
w swojej nazwie promuje lide-
ra komitetu.
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GRODZISK MAZOWIECKI
Wiele kobiet nie zdaje sobie spra-
wy jak ważne są regularne badania 
pozwalające na wczesne wykrycie 
zmian nowotworowych. A profi lak-
tyka w przypadku raka piersi jest 
bardzo ważna. Wczesne wykrycie no-
wotworu pozwala na podjęcie odpo-
wiednich działań. Teraz możliwość 

przeprowadzenia bezpłatnej mam-
mografi i jest na wyciągnięcie ręki. 
Mammobus odwiedzi Grodzisk Ma-
zowiecki. W dniach 23 – 25 wrześ-
nia bezpłatne badania będą wyko-
nywane przy Centrum Kultury 
(ul. Spółdzielcza 9). Na badania 
mogą zgłaszać się kobiety w wieku 

W mammobusie będzie można 
zrobić bezpłatne badania

50–69 lat, które w ciągu ostatnich 
dwóch lat nie robiły mammografi i. 
Co ważniejsze, nie potrzebne
jest tu skierowanie. Wystarczy 
tylko zapisać się na wizytę pod 
nr tel. 58 666 24 44. Badania 
będą wykonywane w ramach „Pro-
gramu profi laktyki raka piersi”. (AS)
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Umorzone 
postępowania 
PIASTÓW
Prokuratura Rejonowa 
w Pruszkowie umorzyła 
dwa postępowania 
w sprawie ewentualnych 
nieprawidłowości przy 
budowie przedszkola 
przy ul. Godebskiego 
w Piastowie.

O tym, że prokuratorzy od kil-
ku miesięcy prześwietlają etapy 
powstawania obiektu, pisali-
śmy przed kilkoma tygodniami. 
Postępowania wszczęto w sku-
tek doniesień osób prywatnych.

Do Prokuratury Rejonowej 
w Pruszkowie wpłynęły łącz-
nie trzy doniesienia na miasto. 
W przypadku dwóch z nich 
dochodzenia zostały umorzo-
ne. – Mamy już decyzję Sądu 
Okręgowego, który odrzucił za-
żalenie w pierwszej ze spraw. 
Czekamy natomiast na upra-
womocnienie drugiego postępo-
wania, które umorzone zostało 
29 sierpnia – informuje Iwona 
Ilcewicz – Kołodziejczyk, sze-
fowa pruszkowskiej prokura-
tury. A czego konkretnie doty-
czyły doniesienia? – Nieprawi-
dłowości przy organizowaniu 
przetargu – dodaje prokurator 
Ilcewicz – Kołodziejczyk.

Nie wiadomo jeszcze, kie-
dy zakończy się trzecie z po-
stępowań. Doniesienie zostało 

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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Tłum klientów i wielkie korki
MILANÓWEK
Dla jednych dantejskie 
sceny, dla innych 
normalna sprawa 
w tego typu sytuacjach. 
W Milanówku otwarto 
2500 sklep sieci 
Biedronka. Tysiące 
klientów, ulica 
Królewska zakorkowana.

Takiego paraliżu drogi 719 
nikt się chyba nie spodziewał. 
15 września trasa z Grodziska do 
Pruszkowa była kompletnie za-
blokowana. Auta stały również 
na odcinku z Otrębus do Mila-
nówka. Na nic zdało się wysła-
nie patrolu policji w rejon sklepu, 
gdzie funkcjonariusze mieli kie-
rować ruchem. Przejechanie Mi-
lanówka w 40 minut graniczyło 
z cudem. Problem mieli nie tylko 
ci, którzy w porannym szczycie 
jechali do pracy, ale przez cały 
dzień z utrudnieniami musie-
li „walczyć” ratownicy pogoto-
wia. – Nie można było w ogóle 
przejechać. To był dramat. Od 
lat nie było takiej sytuacji na 
719 jak dziś – przyznaje Alek-
sander Hepner z Ratownictwa 
Medycznego „Falck”.

Co ciekawe, ratownicy z Falc-
ka do wieczora tylko raz wzywani 
byli na teren Biedronki. Chociaż 
w komentarzach internetowych 
przeczytać można o wielu osobach 
mdlejących, czy wymagających 
pomocy lekarskiej. – Wezwanie 
dotyczyło zasłabnięcia ciężarnej 

pojawiające się informacje o prze-
pychankach wśród klientów, to 
faktycznie nie tylko na drogach, 
ale i parkingu było „gorąco”.

Otwarta przy ul. Królewskiej 
Biedronka to już 2500 sklep tej 
sieci w kraju. Obiekt ma 752 
mkw. powierzchni handlowej 
i zatrudnia 25 osób. Został zbu-
dowany zgodnie z najnowszymi 
standardami sieci Biedronka. 
– Jest to jeden z pierwszych 
sklepów w Polsce w nowej bry-
le architektonicznej – z dużymi 
witrynami okiennymi z zasto-
sowanym szkłem selektywnym. 
W sklepie wykorzystano wiele 
proekologicznych rozwiązań 
– czytamy w informacji przesła-
nej przez biuro prasowe Grupy 
Jeronimo Martins, właściciela 
sieci Biedronka.  (MAP)

kobiety. Innych wezwań pod 
t e n  a d re s  d y s p oz y t o r  n i e 
przyjął – dodaje Hepner.

Parking powstanie 
jeszcze w tym roku
GRODZISK MAZOWIECKI
Władze Grodziska 
starają się rozwiązać 
problem braku miejsc 
do parkowania. 
Jak? Przy ul.Bartniaka 
chcą wybudować 
nowy parking.

Obecny parking przy ul. Bart-
niaka jest chętnie wykorzy-
stywany przez grodziszczan. 
I trudno się dziwić. Miejsca 
postojowe znajdują się blisko 
poczty, parku, stacji PKP. Ma-
ło tego, tu można auto zosta-
wić bezpłatnie. Kierowcy mają 
jednak kłopot ze znalezieniem 
miejsca, bo parking jest mały.

Już w lutym informowa-
liśmy, że przy Bartniaka 
powstanie nowy parking. – 
Chcemy zrealizować inwe-
stycję jeszcze w tym roku. Na 
dodatkowe miejsca postojowe 
zostanie przeznaczony cały 

dostępny w tym miejscu te-
ren, od istniejącego parkingu 
aż do prywatnej działki – mó-
wił wtedy Piotr Galiński, wi-
ceburmistrz Grodziska. Teraz 
plany włodarzy zostaną wcie-
lone w życie: dokumentacja 
projektowa dla parkingu jest 
gotowa, pozostaje znaleźć wy-
konawcę prac.

Przetarg ogłoszono i jeśli 
uda się go pomyślnie rozstrzy-
gnąć to robotnicy na Bartnia-
ka pojawią się w październiku. 
Prace mają się zakończyć 
do 28 listopada, a ewentual-
ne odbiory i rozliczenia do 
30 grudnia.

Parking zostanie wyłożo-
ny kostką betonową. Będzie 
można zostawiać na nim po-
jazdy o wadze do 3,5 t. Kie-
rowcy do dyspozycji będą mie-
li 59 miejsc parkingowych, 
w tym jedno dla pojazdu oso-
by niepełnosprawnej.  (AS)

Zdecydowana większość zareje-
strowanych komitetów w naszym 
regionie wystawi kandydatów na 
wójtów, burmistrzów czy prezy-
denta Pruszkowa. Za wcześnie 
jeszcze o mówić o nazwiskach. 
Zresztą, sporo komitetów dopiero 
dopina na ostatni guzik listy kan-
dydatów na radnych w poszcze-
gólnych okręgach. 

W Pruszkowie o względy wybor-
ców walczyć będą lokalne komitety: 
KWW Samorządowe Porozumie-
nie Pruszkowa, KWW Lepsze 
Jutro Pruszkowa, KWW Miesz-
kańców Osiedla Malichy w Prusz-
kowie, KWW Nowy Pruszków, 
KWW Piotr Kamiński, KWW 
Pruszków 2.0 oraz KW Przyszłość, 
Pruszków, Porozumienie i KWW 
Stowarzyszenie Niezależne Poro-
zumienie Mieszkańców.

A jak sytuacja przedstawia 
się w Piastowie? Tu pojawiło się 
dziewięć lokalnych komitetów: 
KWW Nasz Piastów – Wspól-
nota Samorządowa, KWW Tyl-
ko Piastów, KWW Ewy Łęckiej, 
KWW Piastów – Nasza Ojczyzna, 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

zarejestrowało się tylko sześć lo-
kalnych komitetów: KWW Celiny 
Szarek Samorząd dla mieszkań-
ców, KWW Praworządność 
i Samorządność, KWW Dobry 
Samorząd, KWW Mój Raszyn, 
KWW Raszyn Razem i Komitet 
Wyborczy Stowarzyszenia My 
z Jaworowej.

Jak grzyby po deszczu „wyro-
sły” lokalne komitety w Brwi-
nowie. Listę otwiera KWW 
Arkadiusza Kosińskiego Do-
bro Wspólne, które rywalizo-
wać będzie z: KWW Marka 

KWW Hanny Kuran, KWW Pia-
stów – Nasz Powiat, KWW Jac-
ka Zaleśnego, KWW Rafała 
Nowakowskiego oraz KWW No-
wy Piastów, który w poprzednich 
wyborach startował pod szyldem 
Porozumienie dla Piastowa.

W gminie Michałowice rywa-
lizować będą: KWW Wspólna 
Gmina – Wspólne Dobro, KWW 
My – Mieszkańcy!, KWW Wierni 
Mieszkańcom, KWW Stanisława 
Jana Jarzyny gmina Michałowice 
Wspólne Dobro, KWW Solidar-
na Gmina Gminy Michałowice, 
KWW Nasze – Reguły, KWW 
Przyszłość Gminy oraz KWW 
Reformatorzy.eu.

Mieszkańcy Nadarzyna również 
będą mieli w kim wybierać. Do wy-
borów szykują się Komitety Wy-
borce Wyborców: Zielona Gmina 
– Nasz Dom, Osiedle NSM, Ponad 
Podziałami, Niezależni Nadarzyn, 
Dobro Wspólne – Powiat Prusz-
kowski oraz komitety Krzysztofa 
Brańskiego, Pawła Ostaszewskie-
go, Ryszarda Kocota i Arkadiusza 
Koper – Platforma dla Nadarzyna.

W zestawieniu ubogo może wy-
glądać Raszyn, bowiem w PWK 

Winiarskiego, KWW Wspólno-
ta Samorządowa Gminy Brwinów, 
KWW Marzeny Sobieraj Aktywna 
Gmina, KWW Henryka Tybusia, 
KWW Marka Olenderka, KWW 
Moje Miasto Brwinów, KWW 
Brwinów w Naszych Rękach, 
KWW Razem Dla Kań i Otrę-
bus, KWW Osiedle Sochaczew-
ska, KWW Barbary Koralewskiej, 
KWW Macieja Żukowskiego, 
KWW Tylko Kanie, KWW An-
ny Łukawskiej – Adamczyk.

W Grodzisku Mazowieckim za-
rejestrowanych zostało dziesięć 

złożone stosunkowo niedaw-
no, więc śledztwo trwa. Nie-
ofi cjalnie dowiedzieliśmy się, 
iż prokuratura i w tym przy-
padku pod lupę wzięła kwe-
stie przetargowe.

Niezależnie od wyniku te-
go postępowania, zadowole-
nia z faktu dwóch pierwszych 
decyzji prokuratury rejono-
wej nie ukrywają w piastow-
skim magistracie. – Mamy na 
tyle fachowych pracowników, 
którzy wiedzą jak pracować, że 
nie spodziewałem się innych 
decyzji prokuratury. Byłem 
pewny, że żadnych nieprawi-
dłowości nie było. Robiliśmy 
wszystko na co pozwalało pra-
wo – komentuje Marek Kubic-
ki, burmistrz miasta.  (MAP)

– Byłem pewny, że żadnych 
nieprawidłowości nie
było – mówi burmistrz 
Marek Kubicki
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 „Biedronka” przeżyła najazd klientów

Na brak pracy nie mogli narze-
kać pracownicy ochrony. Liczba 
kilku tysięcy klientów robi wra-
żenie, a jeśli dodamy do tego 

Trasa z Grodziska 
do Pruszkowa 
była kompletnie 
zablokowana. Auta 
stały również na 
odcinku z Otrębus 
do Milanówka
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lokalnych komitetów: KWW 
We Wsi Siła, KWW Niezależ-
nych Kandydatów Nasz Grodzisk, 
KWW Prawy Grodzisk, KWW 
Dom Wszystkich Grodzisk Mazo-
wiecki, KW Sprawiedliwy Powiat, 
KW Stowarzyszenie Samorządo-
we Grodziszczanie, KWW Ziemia 
Grodziska, KWW Wspólny Po-
wiat Grodziski, KWW Ruch Ludzi 
Pracy oraz KWW Tylko Prawda. 

W Podkowie Leśnej swo-
je listy wystawią: KWW Mia-
sta Ogrodu, KWW Niezależnej 
Kandydatki Ewy Marii Cieślik, 
KWW Mieszkańcy dla Podkowy 
i KWW Autentycznie Niezależni 
2014. Natomiast w Milanówku: 
KWW Milanówek – Obywatel-
ski i Gospodarny, KWW Prawo-
rządny Milanówek, KWW Ewy 
Galińskiej, KWW Razem dla Mi-
lanówka, KWW Wiesławy Kwiat-
kowskiej – Decydujmy Razem, 
KWW Nowoczesny Milanówek, 
KWW Milanowska Wspólnota 
Samorządowa, KWW Czas na 
Zmiany, KWW Waldemar Parol 
oraz KW Stowarzyszenia Porozu-
mienie Samorządowe Milanówek 
– Dziś i Jutro. 
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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

WYBORY 2014

Reklama w pakiecie WYBORY 2014 W GAZECIE WPR  
dla kandydatów na radnych, wójtów, burmistrzów i prezydenta.
• Atrakcyjne ceny • Szeroki zasięg • Skuteczna kampania • 200 punktów dystrybucyjnych
Zapytaj także o reklamę internetową, druk ulotek, plakatów, banerów oraz profesjonalne sesje fotograficzne.

Zadzwoń i dowiedz się więcej!

Małgorzata Pasenik 881 91 88 88, Agnieszka Wysocka 882 062 932
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GRODZISK MAZOWIECKI
W dwóch domach na terenie Grodzi-
ska Mazowieckiego policjanci zabez-
pieczyli 21 kg marihuany. Zatrzymano 
trzy osoby. Grodziscy kryminal-
ni przeszukali posesję 66-letnie-
go Jana S. Tłumaczył, że nie wie co 
rośnie na jego działce. Był zdziwio-
ny, że rośliny są wykorzystywane 

do wytwarzania narkotyków. Poli-
cjanci przeszukali dom mężczyzny. 
Okazało się, że 66-latek na strychu 
urządził nawet suszarnię, gdzie po-
rozwieszał krzaki konopii indyjskich. 
Kryminalni znaleźli także pudełko 
z gotową do sprzedaży marihuaną. 
Jana S. zatrzymano. To nie koniec. 

Policjanci skonfi skowali 
21 kilogramów marihuany

Zatrzymano też 35-letniego Rafał 
K. i 44-letnią Agnieszkę K. W należą-
cym do nich budynku znaleziono 
kolejne opakowania z gotowym 
suszem, a w garażu m.in. sadzonki 
konopi. Cała trójka usłyszała 
zarzuty wytworzenia znacznej 
ilości środków odurzających. (AS)
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Za mała częstotliwość 
kursów zastępczej linii ZS1?
REGION
Zastępcza linia 
autobusowa ZS1 nie 
spełnia swojej roli, bo 
kursów jest za mało i 
są zbyt długie przerwy 
między połączeniami, 
zwłaszcza w południe i w 
godzinach wieczornych – 
skarżą się mieszkańcy.

– To śmiech na sali i lekcewa-
żenie mieszkańców – pisze do 
nas jeden z nich. – Rozumiem, że 
są remonty. Ale czy zwiększenie 
częstotliwości na linii ZS1 to jakiś 
wielki problem? Skoro to komu-
nikacja zastępcza, to niech na-
prawdę zastąpi, a nie tylko udaje 
– dodaje.

Szczególnie krytykowane są 
dwie przerwy: jedna w południe 
– o godz. 11.10 odjeżdża spod 
pruszkowskiego dworca auto-
bus, a potem na SKM-kę trzeba 
czekać do 13.13. Podobnie jest we 
wczesnych godzinach wieczor-
nych: ostatni autobus odjeż-
dża do Warszawy o godz. 18.35, 
a pociąg dopiero o 20.43. W obu 
przypadkach przerwa trwa po-
nad dwie godziny.

Jeszcze trudniej jest wrócić. 
Na dworcu Warszawa Zachod-
nia nie przewidziano żadnego 
połączenia między godz. 12.04 
a 15.04, a wieczorem między 
18.50 a 21.09.

Co na to Zarząd Transpor-
tu Miejskiego? – Linia autobu-
sowa jest jedynie komunikacją 
zastępczą i ma zniwelować nie-
uniknione utrudnienia. Połą-
czenia zostały wprowadzone 
w godzinach szczytu, kiedy 
jest największe zapotrzebowa-
nie, a jednocześnie występują 

największe utrudnienia w kur-
sowaniu pociągów. Ponadto obo-
wiązuje wzajemne honorowanie 
biletów, więc poza SKM-ką i linią 
ZS1 jest możliwość korzystania 
z Kolei Mazowieckich – twier-
dzi Magdalena Potocka, rzecz-
nik ZTM.

A czy miasto miało wpływ na 
wprowadzenie ustalonej licz-
by kursów? Zarząd Transpor-
tu Miejskiego twierdzi, że tak. 
Z kolei pruszkowscy urzędni-
cy zaznaczają, że ZTM, jako 
monopolista, nie konsultuje 

ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
Na pruszkowskich ulicach 
staną parkometry. 
Finalny projekt Strefy 
Płatnego Parkowania 
Niestrzeżonego 
trafi  niebawem pod 
konsultacje społeczne.
 

P omysł Strefy Płatnego Par-
kowania Niestrzeżonego 
w Pruszkowie powstał kil-

ka lat temu. Jednak do tej pory nie 
wcielono go w życie. Powód? Dłu-
gotrwałe uzgodnienia pomiędzy 
zarządcami dróg (miasto – po-
wiat) oraz liczne remonty waż-
nych arterii komunikacyjnych. 
W tym drugim przypadku cho-
dzi m.in. o ubiegłoroczną prze-
budowę ul. Bolesława Prusa, czy 
trwające prace na ulicach Przy-
szłości i Przejazdowej. Roboty na 
tych drogach mają się zakończyć 
w 2015 r. dlatego pruszkowscy 
włodarze postanowili powrócić 
do pomysłu parkometrów. – Koń-
czymy obecnie prace nad Strefą 
Płatnego Parkowania Niestrze-
żonego. Na przełomie września 
i października będziemy prezen-
tować koncepcję, a później podda-
my ją pod konsultacje społeczne 

Strefa trafi  pod konsultacje
Parkometry pojawią się na głównych ulicach w centrum Pruszkowa, przy stacjach WKD i PKP

– mówi Andrzej Kurzela, wicepre-
zydent Pruszkowa. – Mieszkańcy 
swoje uwagi będą mogli składać 
do końca roku – dodaje.

Nowości nie należy się raczej 
spodziewać, bo założenia stre-
fy się nie zmieniły. Parkometry 

pojawią się na głównych ulicach 
w centrum miasta –  m.in. przy 
Bolesława Prusa, Chopina, Ko-
ściuszki, Sienkiewicza, Kraszew-
skiego, Sprawiedliwości, Niecałej, 
Drzymały, a na Komorowskiej za 
zostawienie samochodu trzeba bę-
dzie płacić w dni targowe. Zapłacić 
trzeba będzie też za postawie-
nie auta na parkingach przy sta-
cjach WKD i PKP. Od początku 
władze Pruszkowa podkreślają, 
że strefa ma wymusić rotacje na 
miejscach parkingowych i uła-
twić dostęp nie tylko do skle-
pów czy punktów usługowych, 
ale także urzędów, przychodni.

Pojawia się jednak pytanie: 
na co pójdą pieniądze z par-
kometrów? Okazuje się, że na 
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finansowanie ich obsługi oraz 
komunikację miejską. – Nie mo-
że być tak, że będziemy kazali 
płacić kierowcom w zamian nie 
dając im nic. Dlatego równole-
gle z wprowadzeniem strefy chce-
my uruchomić nowe połączenia 
komunikacyjne. Zależy nam na 
skomunikowaniu północy miasta 
z jego południową częścią. Dogod-
nym połączeniem byłaby również 
linia kursująca ze stacji WKD do 
cmentarza na Żbikowie. Tu bę-
dziemy się zastanawiać czy nie za-
wrzeć porozumienia z Ożarowem 
– twierdzi Andrzej Kurzela. 

Kiedy możemy spodziewać się 
uruchomienia SPPN? Kurzela: 
– Realnym terminem jest lipiec 
przyszłego roku. 

– Na przełomie września 
i października będziemy 
prezentować koncepcję, 
a później poddamy ją pod 
konsultacje społeczne 
– mówi Andrzej Kurzela, 
wiceprezydent Pruszkowa

KM (również) bez biletu
REGION
Koleje Mazowieckie 
przyłączają się do 
inicjatywy promującej 
korzystanie z komunikacji 
publicznej i w ramach 
Dnia Bez Samochodu 
pociągami KM będzie 
można jeździć za darmo.

Dzień Bez Samochodu przypada 
22 września. Uświetni obchody 
Europejskiego Tygodnia Zrów-
noważonego Transportu, które-
mu w tym roku przyświeca hasło 
„Podróż samochodem = straco-
ny czas i pieniądze, stres, korki, 
hałas oraz spaliny”.

Do inicjatywy włączyły się 
Koleje Mazowieckie i 22 wrze-
śnia każdy może podróżować 
w pociągach tego przewoźnika 
za darmo. – Wystarczy mieć przy 
sobie specjalny kupon: Dzień 
bez Samochodu w Kolejach 

Mazowieckich. Można go po-
brać w kasach biletowych, ze 
strony przewoźnika (www.ma-
zowieckie.com.pl) lub na urzą-
dzenia mobilne jako kod 2D, 
znajdujący się na plakatach za-
mieszczonych w gablotach in-
formacyjnych w okienkach kas 
biletowych oraz na biletomatach 
– informuje Donata Nowakow-
ska, rzecznik prasowy KM.

Oprócz tego 22 września bez 
kuponu będzie można podróżo-
wać pociągami osobowymi Ko-
lei Mazowieckich w obszarze 
obowiązywania oferty „Wspól-
ny Bilet ZTM-KM-WKD”. Do 
akcji włączył się również sto-
łeczny Zarząd Transportu Miej-
skiego. W autobusie, metrze, 
tramwaju czy pociągach SKM 
także będzie można jeździć bez 
biletu. Nieodpłatne będzie tak-
że pozostawienie samochodu na 
parkingach P+R.  (MAP) 

Wydawanie kart niebawem
GRODZISK MAZOWIECKI
Według szacunków 
magistratu Grodziską 
Kartę Mieszkańca 
może odebrać 
nawet 20 tys. osób. 
Wydawanie karty 
ruszy 27 września.

Po trwających od miesięcy 
przygotowaniach nadszedł 
czas, aby wcielić projekt w ży-
cie. – Wszystko jest praktycz-
nie dopięte na ostatni guzik 
– mówi Grzegorz Benedykciń-
ski, burmistrz. Lada dzień mia-
sto wypuści w obieg Grodziską 
Kartę Mieszkańca, która będzie 
uprawniała do szeregu zniżek.

Termin startu wydawania 
karty zaplanowano na 27 wrze-
śnia. Będzie ją można uzyskać 
w urzędzie miejskim, na basenie 
Wodnik 2000, hallu Centrum 
Kultury, a także na deptaku (ul. 

11 Listopada). Burmistrz Be-
nedykciński: – Uruchomimy 
łącznie dziesięć stanowisk. Spo-
dziewamy się, że karta trafi  do 
20 tys. mieszkańców. Może na-
wet będzie ich więcej. Karta wy-
dawana będzie przez pół roku.

Grodziska Karta Mieszkań-
ca oferuje zniżki dla wszystkich 
mieszkańców gminy. O kartę 
ubiegać się mogą też osoby nie-
zameldowane w gminie, pod wa-
runkiem, że podatek dochodowy 
rozliczają w grodziskim urzę-
dzie skarbowym.

Na jakie profi ty mogą liczyć 
posiadacze karty? Uprawnia do 
50 proc. zniżki na bilety komu-
nikacji miejskiej oraz do zaku-
pu tańszych o 10 proc. biletów 
do kina czy na basen. Dzieci 
osób posiadających kartę ma-
ją zapewnione pierwszeństwo 
przy zapisach do przedszko-
li publicznych.  (MAP) 
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Parkometry pojawią się na głównych ulicach w centrum Pruszkowa, przy stacjach WKD i PKP

swoich rozwiązań, tylko je na-
rzuca. – Co więcej, ZTM zwró-
cił się do nas z propozycją, by 
w związku z wprowadzeniem ko-
munikacji zastępczej odwrócić 
proporcje ponoszonych kosztów 
za SKM-kę – mówi Elżbieta Ko-
rach z pruszkowskiego magistra-
tu. – Normalnie wynosi ona 60 
proc. dla ZTM-u i 40 proc. dla 
miasta. Uznaliśmy to za pomysł 
wyjątkowo niesprawiedliwy, bo 
dlaczego mielibyśmy płacić wię-
cej za mniej atrakcyjną dla pa-
sażerów ofertę. To po prostu 
nielogiczne – dodaje.

Obecnie obowiązujący roz-
kład jazdy ZS1 będzie ważny 
do 11 października.  (TK) 

Linia autobusowa jest 
jedynie komunikacją 
zastępczą i ma 
zniwelować nieuniknione 
utrudnienia 
– twierdzi ZTM

 Pieniądze z parkometrów pójdą na finansowanie ich obsługi oraz komunikację miejską
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Promocja „Wróć do mnie – edycja 2” nie jest dostępna dla Klientów, którzy zakwalifikowali się do poprzedniej edycji promocji „Wróć do mnie”. Promocja „Wróć do mnie – edycja 2” 
dotyczy umów na co najmniej 36 miesięcy i trwa od 1.09 do 30.11.2014 r. Nagrodą jest równowartość dwóch najniższych spłaconych rat. Nagroda jest wypłacana po 12. i po 24. miesiącu 
spłaty kredytu. Regulamin promocji, Taryfa Opłat i Prowizji są dostępne w placówkach Banku oraz na bph.pl. Bank BPH SA, ul. płk. J. Pałubickiego 2, 80-175 Gdańsk.

Kredyt gotówkowy
Jeśli nie wziąłeś udziału w promocji 
„Wróć do mnie”, skorzystaj z drugiej 
edycji. Spełnij warunki Regulaminu 
i odbierz nagrodę o wartości 2 rat!

Zapraszamy do Oddziału Banku BPH: 
Pruszków, ul. Kościelna 17, 22 739 25 80

Promocja „Wróć do mnie – edycja 2” nie jest dostępna dla Klientów, którzy zakwalifikowali się do poprzedniej edycji promocji „Wróć do mnie”. Promocja „Wróć do mnie – edycja 2” 

Reklama

Nie ruszą drzew, czyli pomnika przyrody
BRWINÓW
Brwinowscy radni 
określili warunki, 
jakie będzie musiał 
spełnić wykonawca 
sieci wodociągowej 
w Owczarni, by 
prowadząc prace nie 
uszkodzić szpaleru 
drzew będących 
pomnikiem przyrody.

Budowę wodociągu w jednej 
z bocznych dróg (bez nazwy) 
odchodzących od ul. Książe-
nickiej w Owczarni zaplano-
wano na przyszły rok. Problem 
w tym, że prace będą prowa-
dzone w sąsiedztwie szpaleru 

zabytkowych sosen. – Nie jest 
to najokazalszy z naszych po-
mników przyrody, ale drzewa 
są w dobrej kondycji i mamy je 
wpisane do rejestru, a w takiej 
sytuacji przepisy narzucają za-
chowanie szczególnej ostrożno-
ści w przypadku prowadzenia 
jakichkolwiek prac ziemnych – 
mówi Edyta Osmańska-Jakó-
bik, kierownik referatu ochrony 
środowiska i rolnictwa.

Oznacza to, że rada miejska 
musi wyrazić zgodę na realiza-
cję inwestycji, określając jed-
nocześnie warunki, do jakich 
będzie musiał się zastosować 
wykonawca. W tym przypadku 
prace będą prowadzone cztery 

metry od szpaleru drzew. Wy-
kop musi więc zostać wykona-
ny ręcznie, bez uszkadzania 
korzeni. Odkryte korzenie mają 
być zabezpieczone przed wy-
sychaniem, zimnem i uszko-
dzeniami mechanicznymi. 
Ponadto w razie suszy grunt 
wokół drzew musi być nawad-
niany a drzewa zamgławiane. 
Natomiast po wszystkim ko-
rzenie mają być zasypane ży-
zną ziemią. Prace ogrodnicze 
ma nadzorować uprawniony do 
tego inspektor.

Uchwałę zobowiązującą wy-
konawcę do zachowania wszyst-
kich zaleceń radni podjęli pod-
czas ostatniej sesji.  (TK) 

Rondo tak, ale termin budowy przesunięty
GRODZISK MAZOWIECKI
Na skrzyżowaniu ulic 
Orzeszkowej i 3 Maja 
w Grodzisku powstanie 
rondo. Inwestycja 
miała zostać 
zrealizowana w tym 
roku, ale nie będzie.

Pierwszy przetarg na przebudo-
wę tego ważnego dla grodzisz-
czan skrzyżowania ogłoszono 
w sierpniu. Jednak nie udało się 
znaleźć fi rmy, która wykonała-
by roboty drogowe, bo... nikt się 
nie zgłosił.

Burmistrz Grzegorz Bene-
dykciński zapowiadał wtedy, 
że przetarg zostanie ponownie 

ogłoszony tak szybko, jak to moż-
liwe. I faktycznie, poszukiwania 
fi rmy budowlanej wznowiono. 
Jednak zmieniono terminy reali-
zacji prac. Budowę ronda prze-
sunięto na przyszły rok. Zgodnie 
z dokumentacją ma być gotowe 
w połowie czerwca 2015 r. Ale 
nie tylko to rondo ma się pojawić 

na ul. 3 Maja. Kolejne powsta-
nie na krzyżówce z ul. Teligi.

Kierowcy nie są jednak za-
dowoleni z takiego rozwiązania 
drogowego. – Jeśli 3 Maja ma 
być alternatywną drogą do Mi-
lanówka to nie należy jej jesz-
cze spowalniać. I tak można po 
niej jeździć tylko 40 km/h. Ron-
da spowodują zwalnianie w tych 
miejscach do 20 km/h. Z drogi 
powiatowej zrobi się ścieżka 
rowerowa – napisał internauta 
o nicku WGM. 

Grodziscy włodarze podkre-
ślają, że ronda podniosą bez-
pieczeństwo na ul. 3 Maja, a ich 
budowa jest już praktycznie 
przesądzona.  (AS) 
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PRUSZKÓW
W Specjalistycznym Centrum Reha-
bilitacji Vita w Pruszkowie trwa mie-
siąc bezpłatnych badań dla dzieci 
i młodzieży. Przeprowadzane będą 
do 15 października. Oferta jest szero-
ka i dotyczy dzieci i młodzieży w wie-
ku od urodzenia do ostatniej klasy 
szkoły średniej. Z badania skorzystać 

mogą noworodki i niemowlęta, dzie-
ci z asymetrią ułożeniową, zaburze-
niem napięcia mięśniowego, wadami 
postawy (np. skolioza), płaskosto-
piem, koślawymi kolanami a także 
dzieci, których rozwój rodzice chcieli-
by skonsultować. Do centrum można 
się zgłosić z zaburzeniami rozwoju 

Szeroka oferta w ramach 
miesiąca bezpłatnych badań

psychoruchowego, takimi jak 
trudności z koncentracją i uwagą, 
nadpobudliwość, ADHD, zespół 
Downa czy MPD. Na badania 
zapisać się można pod nr. tel. 
(22) 730 14 08 lub kom. 601 616 185, 
a także w siedzibie placówki przy 
ul. Przeskok 3, w lokalu nr 20. (TK)

Piątek, 19 Września 2014

Reklama

Oświadczenie
Dyrektor Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowych oświadcza, 
że w dniu 20 września 2014 r. nie organizuje, ani też nie udostępnia 
obiektów żadnej organizacji lub osobom prywatnym w celu 
jakichkolwiek spotkań lub zgromadzeń. 
Nie została też wyrażona zgoda na używanie nazwy instytucji do 
określenia miejsca zgromadzenia.

inż. Józef Stanisław Binda 
Dyrektor MZOS w Pruszkowie  

Młodzież wypływa     żaglowcem w morze
TOMASZ 
KUŹMICZ

PRUSZKÓW
Ekipa 30 uczniów 
ze szkół powiatowych 
wyrusza w czterodniowy 
rejs Zawiszą 
Czarnym, największym 
żaglowcem 
skautowym na świecie.
 

S kąd pomysł na wypra-
wę? – Spadł nam z nie-
ba. Po prostu kapitan 

zwrócił się do powiatu prusz-
kowskiego z pytaniem czy nie 
bylibyśmy zainteresowani zor-
ganizowaniem rejsu dla mło-
dzieży. Propozycja wydała mi 
się bardzo atrakcyjna i podję-
łam temat z pełną świadomo-
ścią, że nie jesteśmy w stanie 
sfi nansować takiego przedsię-
wzięcia z własnych środków. 
Na szczęście szybko się oka-
zało, że na naszym terenie jest 
wielu miłośników żeglarstwa, 
którzy zgodzili się sponsoro-
wać wyprawę – mówi Elżbieta 
Smolińska, starosta powia-
tu pruszkowskiego.

Młodzież wejdzie na po-
kład 19 września. Grupa zosta-
ła wyłoniona spośród uczniów 
wszystkich szkół podlegają-
cych powiatowi. – Mieli to 
być uczniowie niekoniecznie 
z najlepszymi ocenami, ale za 
to zaangażowani w życie szkoły, 

koleżeńscy, kształtujący pozy-
tywny wizerunek szkół – twier-
dzi starosta.

Oczywiście rejs najwięk-
szym żaglowcem skautowym 
na świecie to nie zwykła wy-
cieczka. Młodzi „śmiałkowie” 
będą bowiem pełnoprawny-
mi członkami załogi. Z czym 
się to wiąże? – Będą stero-
wać statkiem, stawiać i zrzu-
cać żagle, oczywiście z naszą 
pomocą. Będą też przyrządzać 
posiłki, zmywać i szorować po-
kład, ale to już zdecydowanie 
bez naszej pomocy – wyjaśnia 
kapitan Mariusz Chmielewski.

W ciągu doby będą dwie czte-
rogodzinne wachty. Pozostaje 
więc 16 godzin czasu wolnego. 
– Jest to wystarczająco dużo, by 

Kto odśnieży 
drogi?

MARCIN 
PRAŻMOWSKI

OTRĘBUSY 
W perspektywie 
najbliższych kilku 
lat Otrębusy mają się 
zmienić nie do poznania. 
Na blisko siedmiu 
hektarach terenów 
wzdłuż kolejki WKD ma 
powstać osiedle domów 
jednorodzinnych.
 

D ziałka o której mowa leży 
obecnie odłogiem. Nie-
wielka jej część – na rogu 

stacji Warszawskiej Kolei Dojaz-
dowej i ulicy Natalińskiej – zago-
spodarowana jest obecnie pod 
parking. A w zasadzie klepisko, 
z którego korzystają właściciele 
aut przesiadający się do pociągów 
WKD. Od długiego czasu marzy 
im się powstanie miejsc parkin-
gowych z prawdziwego zdarzenia. 
– Dla miasta jest to niewykonalne, 
bo ten teren jest własnością pry-
watną – mówi Arkadiusz Kosiń-
ski, burmistrz Brwinowa. Dodaje 
przy tym, że mieszkańcy mogą tam 
parkować dopóty, dopóki właści-
ciel będzie sobie tego życzył. A do-
kładniej mówiąc do czasu, kiedy 
nie rozpocznie tam inwestycji.

A właścicielem gruntu jest fi r-
ma deweloperska Holly Brook. 
I wobec Otrębus ma ambitne pla-
ny. Na blisko siedmiu hektarach 

Wybudują duże osiedle

informacji zamieszczonej na 
stronie internetowej dewelope-
ra inwestycja miałaby zostać zre-
alizowana do końca 2017 r. Jednak 
już teraz wiadomo, że termin ten 
ulegnie przesunięciu.  

Co ciekawe, władzom Brwino-
wa udało się nabyć od dewelopera 
półkilometrowy odcinek wzdłuż 
torów WKD. W jakim celu? – Po-
mysł jest taki, aby wybudować tam 
ścieżkę rowerową, która połączy 
Otrębusy z Podkową Leśną – wy-
jaśnia burmistrz Kosiński. O ile 
na wysokości planowanego osie-
dla problemów z inwestycją nie 
będzie, tak kłopoty pojawiają się 
na dalszym odcinku. – Jest tam 
szereg prywatnych działek oraz 
tereny bagniste. Chcemy więc, 
aby ścieżka biegła przy samych 
torach po terenie WKD. Na to 
jednak zgodę musi wyrazić mi-
nisterstwo infrastruktury – do-
daje burmistrz. 

chce wybudować osiedle domów 
jednorodzinnych. – Decyzja o tym, 
kiedy rozpoczniemy budowę za-
padnie do końca tego roku – infor-
muje Zbigniew Szczerba z biura 
Holly Brook. Deweloper przed 
kilkoma dniami uzyskał pozwo-
lenie na budowę. – Przedmiotem 
inwestycji jest osiedle mieszkanio-
we. W skład kompleksu wejdzie 
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W skład kompleksu wejdzie m.in. 78 domów jednorodzinnych „Zawisza Czarny” będzie miał na pokładzie         uczniów ze szkół powiatu pruszkowskiego„Zawisza Czarny” będzie miał na pokładzie         uczniów ze szkół powiatu pruszkowskiego

Ofi cjalne otwarcie 
skweru odbędzie 
się w sobotę, 
20 września 

Randstad Polska dla swojego klienta  
poszukuje osób na stanowisko:

OPERATOR MONTAŻYSTA
(KOBIETY I MĘŻCZYŹNI)

Oferujemy:
•  umowę o pracę tymczasową
•  pracę na pełen etat w 3 zmianach
•  stabilne zatrudnienie
•  12 zł/h brutto
•  oferujemy również pracę dla osób z 

ORZECZONYM STOPNIEM NIEPEŁNOS-
PRAWNOŚCI

Miejsce zatrudnienia: Pruszków 
Kontakt: ris.pruszkow@randstad.pl 
Telefon: (22) 456- 74-32

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się 
z wybranymi kandydatami.

Agencja zatrudnienia nr 47.

PRUSZKÓW
Do grona samorządów 
rozpoczynających 
już przygotowania do 
walki z zimą dołączył 
Pruszków. Miasto 
szuka fi rmy, która 
odpowie za odśnieżanie 
miejskich ulic. 

Do jej zadań będzie należeć 
płużenie dróg wraz z zatoka-
mi postojowymi i przystanka-
mi, sypanie dróg solą i piaskiem, 
ręczne odśnieżanie miejsc do 
których nie może się dostać 
pług, a w sytuacjach wyjątko-
wych załadunek i wywóz śniegu.

Łącznie zimowym utrzyma-
niem objęte zostaną 192 drogi 
miejskie na terenie Pruszko-
wa. W centrum – 53 ulice, na 
Ostoi – 23, Żbikowie – 45, Gą-
sinie – 26, w Tworkach i Ma-
lichach łącznie 45. Tu warto 
wspomnieć, że większość 
głównych dróg w Pruszko-
wie nie należy do miasta, lecz 
do województwa.

A co z chodnikami? – W za-
leżności od ich położenia, za 
odśnieżanie lub posypywanie 
chodników odpowiadają wła-
ściciele przyległych posesji, ad-
ministratorzy budynków lub 
zarządca drogi – podkreśla Elż-
bieta Jakubczak-Garczyńska, 
naczelnik Wydziału Ochrony 
Środowiska Urzędu Miejskie-
go w Pruszkowie.  (AS)

Skończyli skwer przy Lipowej
NADARZYN
Mieszkańcy Nadarzyna 
mogą już w pełni 
korzystać ze skweru 
przy ul. Lipowej, gdzie 
11 września zakończono 
II etap inwestycji. W jego 
ramach powstała część 
rekreacyjna z placem 
zabaw. Koszt całości to 
nieco ponad 1,4 mln zł.

Boisko do koszykówki, stoły do 
tenisa i oświetlenie – to wszyst-
ko zostało oddane do dyspozycji 
mieszkańców już jesienią ze-
szłego roku.

W II etapie prac zaplanowa-
no zagospodarowanie części 
rekreacyjnej z placem zabaw 
dostosowanym do potrzeb naj-
młodszych, jak i nieco starszych 
dzieci. Powstała też wyprofi lo-
wana górka saneczkowa, po-
jawiły się ławeczki, stoły do 
rozgrywek szachowych i kom-
pozycja zieleni, która zdecydo-
wanie dominuje pod względem 
obszaru. Teren utwardzony wy-
nosi bowiem zaledwie 2,7 tys. 
mkw. przy ponad 7,2 tys. mkw. 
terenów zielonych.

Przewidziano też sposób na 
„nieproszonych gości”, którzy 

w letnie weekendy okupowali 
skwer, pozostawiając po sobie 
śmietnisko i zakłócając spokój 
okolicznych mieszkańców. Te-
raz teren jest ogrodzony, oświe-
tlony i pozostaje pod czujnym 
okiem kamer. 

Tegoroczną część prac uko-
ronował odbiór, który odbył się 
11 września. Jednak oficjalne 
otwarcie skweru odbędzie się 
w sobotę, 20 września o godz. 
12.00. – Zapraszamy oczywiście 

z dziećmi, bo mamy dla nich za-
pewnione niespodzianki – za-
chęca Janusz Grzyb, wójt gmi-
ny Nadarzyn.

Inwestycja pochłonęła ponad 
1,4 mln zł, zdecydowaną więk-
szość tej kwoty pokryły środki 
własne gminy. Dotacja z mini-
sterstwa sportu i turystyki wy-
niosła 90 tys. zł.  (TK) 

78 domów jednorodzinnych wol-
nostojących oraz cztery budynki 
trzykondygnacyjne z 27 miesz-
kaniami i funkcją usługowo – 
handlową w parterze. Budowa 
będzie realizowana etapami – do-
daje Zbigniew Szczerba. Według 

Deweloper, fi rma Holly 
Brook, uzyskał już 
pozwolenie na budowę

 W tych okolicach ma powstać osiedle
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GRODZISK MAZOWIECKI
Grodzisk Mazowiecki został spon-
sorem wicemistrzyni olimpijskiej 
Luizy Złotkowskiej. Najlepsza 
panczenistka w kraju będzie re-
prezentowała barwy UKS Spar-
ty Grodzisk. O tym, że grodziski 
samorząd zainteresowany jest 
sponsorowaniem Złotkowskiej 

informowaliśmy na początku 
sierpnia. Wówczas radni rozpo-
częli procedury pozwalające pod-
pisać miastu stosowną umowę. 
Niedawno ją parafowano. Zakła-
da, że Grodzisk obejmie zawod-
niczkę częściowym sponsoringiem 
na okres dwóch lat, z możliwością 

Grodzisk sponsorem  
Luizy Złotkowskiej

przedłużenia na kolejne dwa. 
Zgodnie z umową przekaże pan-
czenistce 100 tys. zł. Złotkowska 
mieszka w podgrodziskim Chrza-
nowie. Jej największe sukcesy to 
wywalczenie dwóch medali Igrzysk 
Olimpijskich: brązowego w Vanco-
uver oraz srebrnego w Soczi. (MAP)
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Piątek, 19 Września 2014

Młodzież wypływa     żaglowcem w morze

się wyspać, odpocząć, pośmiać, 
pośpiewać i co tylko dusza za-
pragnie, byleby nie wychodzić 
za ogrodzenie – twierdzi kapitan.

Tuż po wejściu na pokład 
wszyscy zapoznają się z zasada-
mi bezpieczeństwa. Dowiedzą się 
również, co robić w przypadku 

przymusowego opuszczania ża-
glowca w sytuacji awaryjnej. – Na 
żadnym ze statków, na którym 
dowodziłem lub byłem zastęp-
cą, nigdy, czyli od kilkudziesięciu 
lat, nie doszło do takiej sytuacji. 
I myślę, że teraz też nic takiego 
się nie zdarzy – uspokaja kapi-
tan Chmielewski.

Rejs potrwa cztery dni z prze-
rwą w jednym z portów – w Visbie 
na Gotlandii, w Kalmar w połu-
dniowo-wschodniej Szwecji lub 
w Lepai na Łotwie. Od czego za-
leży wybór? Od tego jak zawieje 
wiatr, czyli od pogody. Jeśli nic 
nie stanie na przeszkodzie sta-
tek zawinie do Visby, skąd, jak 
zaznacza kapitan, niedaleko do 
muzeum Pippi Langstrump.

A jak nastroje młodych żegla-
rzy przed wyprawą? – Dobrze, 
może poza perspektywą mycia 
pokładu – mówi jeden z ucz- 
niów z pruszkowskiego Techni-
kum Pojazdów Samochodowych.  
– Dotąd nie mieliśmy nic wspól-
nego z żeglarstwem, ale zoba-
czymy, może nam się spodoba 
i będziemy chcieli wrócić na po-
kład – dodaje drugi.

Na lądzie młodzież będzie 
pod opieką nauczycielek, na-
tomiast na zaglowcu trafi pod 
skrzydła kapitana, który deklaru-
je swoją pomoc także poza stat- 
kiem. – Pełna współpraca. Poka-
żę co warto zwiedzić, gdzie pójść 
i którędy – kwituje niepokoje ka- 
pitan wyprawy. 

Reklama

„Zawisza Czarny” będzie miał na pokładzie         uczniów ze szkół powiatu pruszkowskiego

Rejs potrwa cztery dni  
z przerwą w jednym  
z portów – w Visbie na 
Gotlandii, w Kalmar  
w południowo- 
-wschodniej Szwecji  
lub w Lepai na Łotwie
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Reklama

Zapraszamy na Dni Otwarte
21.09.2014r.godz. 10:00-15:00

ANNA 
SOŁTYSIAK

REGION
W połowie października 
ruszy remont na torach 
Warszawskiej Kolei 
Dojazdowej. Szykują 
się duże utrudnienia
dla pasażerów.
 

P lanowo prace miały zostać 
wykonane w wakacje, ale 
przewoźnik będący też za-

rządcą infrastruktury nie znalazł 
fi rmy, która zajęłaby się robotami 
(wykonawca wyłoniony w pierw-
szym przetargu zrezygnował).

W drugim przetargu przewoź-
nik wyłonił fi rmę i choć ta cenę 
zaproponowała wyższą niż zakła-
dano to umowę podpisano. Trakcja 
PRKiI zgodnie z umową remont 
wykona na raty – część prac prze-
prowadzi w tym roku, a kolejne 
w przyszłoroczne wakacje.

Pierwszy etap remontu obej-
mujący odcinek Warszawa Śród-

Ruch wahadłowy i przesiadki
13 października Warszawska Kolej Dojazdowa rusza z pierwszym etapem remontu

mieście WKD – Warszawa Za-
chodnia WKD ruszy 13 paź-
dziernika. Termin zakończenia 
tych robót wyznaczono na 16 li-
stopada. Choć prace remonto-
we dotyczą tylko toru nr 1, to na 
wspomnianym fragmencie robo-
ty są dość skomplikowane. Nie-
sie to konieczność wyłączenia 
z ruchu również toru nr 2.

Wydawać by się mogło, że za-
mknięcie tego odcinka nie wpły-
nie generalnie (na całej trasie) na 
ruch wukadek. Niestety, nie mamy 

dobrych wiadomości. Pociągi na 
odcinku Komorów – Warszawa 
Zachodnia WKD będą kursować 
po dwóch torach, ale wahadłowo. 
Takie rozwiązanie jest koniecz-
ne, bo na tym odcinku szlaku ko-
lejowego nie ma dodatkowych 
rozjazdów, umożliwiających 
składom zmianę kierunku.

To nie koniec. W godzinach 
szczytu w dogodniejszej sytuacji 
znajdą się pasażerowie z Grodzi-
ska, bo to ich pociągi będą kur-
sować „normalnie”. Natomiast 
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s podróżni z Milanówka będą mu-
sieli dojechać do Podkowy Leśnej 
Zachodniej i tam przesiąść się 
w skład jadący z Grodziska. Jak 
zapewnia WKD, kursy pociągów 
zostaną skomunikowane.

Poza godzinami szczytu oraz 
w weekendy pociągi będą kurso-
wać w relacjach Grodzisk Ma-
zowiecki Radońska – Warszawa 
Zachodnia WKD oraz Milanó-
wek Grudów – Warszawa Zachod-
nia WKD (bez przesiadek w Pod-
kowie). Ze względu na obłożenie 
linii Warszawska Kolej Dojazdo-
wa zdecydowała, że częściej będą 
się odbywać kursy do Grodziska.

Na odcinku Pruszków WKD 
– Warszawa Zachodnia WKD 
w godzinach szczytu zostanie uru-
chomiona autobusowa komuni-
kacja zastępcza.

Warszawska Kolej Dojazdowa 
podkreśla, że ostateczny kształt 
organizacji ruchu na WKD, kwe-
stie honorowania biletów i roz-
kłady jazdy będą opublikowane 
najpóźniej 20 września. 

13 października Warszawska Kolej Dojazdowa rusza z pierwszym etapem remontu

Partycypacja mile widziana
REGION
Zgodnie z zapowiedzią 
władze Raszyna 
chcą zaangażować 
w utrzymanie linii L23 
samorządy Michałowic 
i Pruszkowa.

Połączenie autobusowe pomię-
dzy Raszynem a Pruszkowem 
uruchomiono z początkiem 
września. Linia dowozi miesz-
kańców gminy Raszyn do 
najważniejszych instytucji 
w Pruszkowie ze szpitalami 
i urzędem pracy na czele. L23 
na pewno będzie funkcjonował 
do końca tego roku.

Oczywiście władze Raszyna 
myślą o utrzymaniu połączenia 
na kolejny rok, jednak chcia-
łyby zaangażować w to rów-
nież samorządy Michałowic 
i Pruszkowa. Tym bardziej, że 
przez ich tereny kursują busy 
z których korzystają, bądź mo-
gliby korzystać, niekoniecznie 
sami raszynianie. 

Zaproponowano więc za-
warcie porozumienia. Krótko 
mówiąc: zarówno Michałowi-

ce, jak i Pruszków miałyby par-
tycypować w kosztach utrzy-
mania L23. 

– Trudno dziś decydować czy 
podpiszemy porozumienie. Bę-
dziemy bacznie obserwowali jak 
przyjęła się linia – mówi Krzysz-
tof Grabka, wójt Michałowic. 
Jak podkreśla, wszelkie decyzje 
w tej sprawie zapadną w prze-
ciągu miesiąca. Jest jednak 
szansa, że Michałowice podpi-
szą porozumienie, tym bardziej, 
iż już wcześniej były skłonne do 
tego, aby L23 zatrzymywała się 
na przystankach choćby w Pęci-
cach. – Z przyczyn formalnych 
nie udało się – dodaje wójt.

Jak na ewentualne porozu-
mienie zapatrują się władze 
Pruszkowa? – Jesteśmy skłonni 
zawrzeć porozumienie pod wa-
runkiem, że Raszyn zadeklaruje 
wsparcie w ramach wspólnego 
biletu. Skrajną nieuczciwością 
byłoby gdybyśmy partycypowa-
li w kosztach linii L23, która do 
stacji PKP dowozi niekoniecz-
nie mieszkańców Pruszkowa 
– mówi Andrzej Kurzela, wi-
ceprezydent miasta.  (MAP) 

PRUSZKÓW
Na skrzyżowaniu ulic Wojska Pol-
skiego i Niepodległości w Pruszko-
wie 17 września doszło do kolizji. 
Mężczyzna, który ją spowodował 
odjechał z miejsca zdarzenia. We-
dług relacji świadków zmierzający 
od strony Grodziska kierowca te-
renowego opla jechał zbyt szybko 

i skręcając w Niepodległości ude-
rzył w mazdę. – Wysiadł i zapytał 
czy nic mi się nie stało. Powiedzia-
łem, że nie, to wsiadł z powrotem do 
auta, cofnął i zanim się zorientowa-
łem, odjechał – opowiadał kierowca 
mazdy. – Kierowca, który uciekł, zo-
stał zatrzymany przez brwinowskich 

Kierowca opla spowodował 
kolizję i odjechał

policjantów. Okazało się, że nie po-
siada prawa jazdy. Tym właśnie tłu-
maczy swoje zachowanie. Badanie 
wykazało, że był trzeźwy. Przyjął dwa 
mandaty: za spowodowanie kolizji 
i za prowadzenie pojazdu bez upraw-
nień – powiedziała Iwona Ostrowska 
z pruszkowskiej komendy policji. (TK)
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Zapraszamy do Hali Znicz. Już w ten weekend WPR Targi Nieruchomości i Wnętrz
IMPREZA
Rozważasz zakup domu,  
mieszkania lub działki? 
Szukasz inspiracji 
i materiałów do 
wykończenia swojej 
nieruchomości? Chcesz 
uzyskać poradę w zakresie 
doradztwa prawnego lub 
kredytowego? Przyjdź 
na 6. edycję WPR Targów 
Nieruchomości i Wnętrz, 
która odbędzie się 
 już w ten weekend  
(20 i 21 września)  
w Pruszkowie.  
Wstęp bezpłatny.

W PR Targi Nieruchomo-
ści i Wnętrz to pierw-
sza regionalna giełda 

nieruchomości na Mazowszu. 
Podczas obecnej, szóstej edycji 
swoją ofertę zaprezentuje kil-
kudziesięciu wystawców: dewe-
loperów, samorządów, banków, 

Targi pełne atrakcyjnych ofert
doradców finansowych, pośred-
ników w obrocie nieruchomościa-
mi oraz firm z branż związanych 
z aranżacją wnętrz.

Na targach zobaczyć można bę-
dzie zarówno inwestycje z rynku 
pierwotnego, jak i wtórnego. 
Większość wystawców przygo-
tuje promocyjne oferty, obowią-
zujące tylko w czasie imprezy. 

finansowego. W specjalnej stre-
fie znajdą się również stoiska sa-
morządowe.

Dla gości imprezy przygoto-
wano wiele atrakcji, m.in. targo-
wy klub malucha prowadzony 
przez brwinowskie przedszkole 
„Tuptuś” i kawiarnia targowa przy-
gotowana przez Cukiernię Sowa. 
Podczas imprezy będzie można 
skorzystać z bezpłatnej tablicy 

ogłoszeń. Wszyscy goście otrzy-
mają katalog targowy prezentu- 
jący regionalne oferty mieszka- 
niowe z rynku pierwotnego i wtór- 

20 i 21 września 2014 r. w godz. 10.00-16.00
Hala Znicz, ul. Bohaterów Warszawy 4, 05-800 Pruszków

Wstęp wolny,  www.targi.pruszkow.pl

nego oraz mapę inwestycji miesz-
kaniowych warszawskiego pas- 
ma zachodniego. Nie zabraknie 
stoiska z bezpłatnymi poradami 
kredytowymi i prawnymi oraz 
centrum informacji o programie 
„Mieszkanie dla Młodych”.

Targi są imprezą ogólnodos- 
tępną – wstęp jest wolny. Odby- 
wają się pod honorowym patro- 
natem Prezydenta Miasta Prusz- 
kowa Jana Starzyńskiego.

Partnerami strategiczny- 
mi targów są Longbridg e, 
Agroman i drukarnia Alsprint. 
Patronat medialny objęły:  
Gazeta DOM, Gazeta WPR, 
WPR24.pl, Obiektyw.info oraz  
Brwinow24.pl.  (Red) 

Ogłoś się 
za darmo! 
OFERTA
Redakcja Gazety WPR 
i portalu WPR.24 
podczas tej edycji 
Targów też będzie  
miała stoisko. 

Nasi dziennikarze będą cze-
kali na Czytelników, a zgłosić 
można każdy temat. Ale to nie 
wszystko. Odwiedzając stoisko 
WPR będzie można bezpłatnie 
zamówić ogłoszenie w Gazecie 
WPR. Jeśli więc np. wykonu-
jesz konkretne roboty budow-
lane, remontujesz mieszkania 
czy organizujesz przeprowadz-
ki, to ogłoszenie jest w sam raz 
dla Ciebie. Jedna osoba mo-
że zamówić jedno ogłoszenie. 
Emisja ogłoszeń – w rubryce 
drobne i składających się mak-
symalnie z 10 słów – zaplano-
wana jest na 26 września. 

Dla reklamodawców rów-
nież niespodzianka. W dniu 
Targów zakupiona rekla-
ma w Gazecie WPR i porta-
lu WPR24.pl objęta będzie  
rabatem 30%!  (Red) 
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Większość 
wystawców przygotuje 
promocyjne oferty, 
obowiązujące tylko  
w czasie imprezy

Goście będą mogli zapoznać się 
także z bogatą gamą usług do-
datkowych, m.in. wyposażenia 
i aranżacji wnętrz oraz doradztwa 
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PORADY
Nie wiesz czym kierować się przy 
wyborze kredytu na zakup miesz-
kania? Chcesz wiedzieć na co 
zwracać uwagę podczas podpi-
sywania umowy z deweloperem? 
Zastanawiasz się jak uzyskać do-
płatę z programu „Mieszkanie 
dla młodych”? Na te wszystkie 

pytania oraz wiele innych bę-
dzie można uzyskać odpowie-
dzi podczas imprezy WPR Targi 
Nieruchomości i Wnętrz. Dla go-
ści zostanie przygotowane sto-
isko, na którym będzie można 
porozmawiać z prawnikami i spe-
cjalistami z branży fi nansowej. 

Na Targach dowiesz się, jak uzyskać 
m.in. dopłatę z programu MDM

Eksperci udzielą również informa-
cji o wymogach programu MDM, 
zasadach uzyskiwania dofi nan-
sowań, wysokości dotacji oraz 
wszelkich procedurach. Wyjaśnią 
także jak uzyskać i zebrać wyma-
gane dokumenty, a wszystko cał-
kowicie za darmo. (AS)

Piątek, 19 Września 2014

TOALETY

SZATNIA

INFORMACJA

KAWIARNIA

BAWIALNIA DLA DZIECI

WYJŚCIE EWAKUACYJNE

1

WEJŚCIE

2 3 4 5 6

7

8

9
22

23

24

10
11

12
13

14

15 16 17 18 19
20

21

252627

28

36

29

35
34

30

31

32

33

45
44 43 42

41

40

37 38
39

TU
JESTEŚ

PLAN HALI
LISTA WYSTAWCÓW 6. EDYCJI WPR TARGÓW NIERUCHOMOŚCI I WNĘTRZ

1.  Gazeta WPR i portal WPR24.pl
2.  Miasto Pruszków
3.  LW Development
4.  P.P.B. „EKO-BUD” 
5.  Porady prawne
6.  Bezpłatna tablica ogłoszeń
7.  Keramic Dom 
8.  Budmax
9.  Inteligent House24
10.  Benedom
11. Agro-man 
12. Longbridge
13. Yuva Development
14. Makbud
15. Projekt Komorów 
16. Skarbiec TFI 
17. Reguły Development
18. FIB – J. Murawski 
19. ATKB
20. EBB Nieruchomości 
21. Golub Gethouse
22. Osiedle Szczęsne
23. BMR Baćko Nieruchomości
24. Centrum Budownictwa – Piotr Żukowski
25. Decoroom
26. Jankowski Pulchny
27. Glazomat
28. Milowicz Development
29. Kreator Dom Development
30. Portus Investment
31. Walencja Development
32. Dombud
33. Simme Design
34. Granitico Daniel Klepacz
35. SOWA BUD ZJ.
36. GRAST&MTB
37. Bank Pekao 
38. Deutsche Bank
39. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
40. Przedszkole i Żłobek Tuptuś
41. Cukiernia Sowa
42. Design4House
43. PPHU Solo
44. PPHU Dabi
45. Szklana Elegancja
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Reklama

SPÓŁDZIELNIA 
MIESZKANIOWA WOLA

Ul. Powstańców Śląskich 104 lok.227
01-466 Warszawa

sekretariat@smwola.com.pl
www.smwola.com.pl

WOLA APARTMENTS  
PRUSZKÓW

CENA M2 MIESZKANIA BRUTTO: od 4.950 zł

DOSTĘPNE METRAŻE LOKALI: od 32,22 do 89,84 m2

LICZBA PIĘTER: III / VII / VIII / XI

CENA MIEJSCA POSTOJOWEGO: Informacja w Spółdzielni

P   eiwokzsurP w wócńatswoP ycilu yzr
powstaje wielokondygnacyjny budy-

nek  mieszkalny wraz z częścią handlo-

Ul. Powstańców, Pruszków

wo-usługową. W pobliżu znajduje się Park 
Tadeusza Kościuszki, liczne sklepy, banki, 
szkoły, przedszkola, restauracja. Doskonałe 

położenie inwestycji zapewnia dogodne 
połączenie komunikacyjne ze wszystkimi 
punktami miasta i Warszawą.

 

 

Standard wykończenia: 
• Wykończenie ścian – w pokojach, kuchni 

i przedpokoju - tynki gipsowe, w łazien-
kach i wc tynk cementowo-wapienny.

• Drzwi zewnętrzne antywłamaniowe  
z atestem klasy C.

• Grzejniki płytowe z zaworami i głowi-
cami termostatycznymi, w łazienkach 
grzejniki drabinkowe. 

• Instalacje wodnokanalizacyjne bez 
osprzętu i ceramiki sanitarnej. 

• Obwody oświetleniowe i gniazdko-
we wyposażone w jednolity osprzęt  
w kolorze białym. Wideomofon.

• W lokalach wentylacja wywiewna me- 
chaniczna, w garażach wyciągowa 
ogólna oddymiająca. 

• Balkony/loggie wyłożone płytkami gres. 

  ALOW MS udązraZ ezruib w żadezrpS
przy ul. Powstańców Śląskich 104 lok.227  
w Warszawie. Kontakt telefoniczny pod
nr tel. 22 440 74 17 – 18 oraz w biurze 
sprzedaży na terenie inwestycji, tel.
519 355 155 

Termin oddania inwestycji: Marzec 2016 r.

Pruszków

Ursus

W budynku zaprojektowanych zostało 189 
lokali mieszkalnych, 35 komórek lokator- 
skich, 7 lokali użytkowych i 255 miejsc pos-
tojowych.
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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

nowa agencja nieruchomości

WPR Targi Nieruchomości i Wnętrz
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Reklama

Lisie, zjedz 
szczepionkę
REGION
Na obszarze Mazowsza 
trwa akcja szczepienia 
lisów przeciw 
wściekliźnie.

Na tereny zielone – lasy, pola 
i łąki – z samolotów zrzuca-
ny jest specjalny lek. Ma on 
formę zielono-oliwkowego 
krążka o silnym zapachu ze-
psutej ryby. Substancje za-
warte w krążkach działają 
uodparniająco tylko u lisów. 
Samoloty ze szczepionką po-
jawią się też w naszej okoli-
cy, m.in. nad Michałowicami, 
Nadarzynem, Brwinowem.

Szczepienia potrwają do 
22 września. Weteryna-
rze zalecają, by właściciele 
psów przez te dni oraz ko-
lejne dwa tygodnie zrezy-
gnowali z długich spacerów, 
a swoje czworonogi trzyma-
li na smyczy. Przypadkowy 
kontakt naszego pupila z pre-
paratem może wiązać się 
z koniecznością wizyty u leka-
rza weterynarii.  (AS)

ANNA 
SOŁTYSIAK

PIASTÓW
Płot podzielił 
mieszkańców bloku 
przy ulicy Harcerskiej 
w Piastowie. Choć 
sprawa na dłuższy czas 
przycichła, to znów wraca. 
Konfl ikt sąsiedzki trwa 
w najlepsze, żadna ze 
stron nie chce ustąpić. 
 

W racamy do sprawy 
mieszkańców bloku 
przy ul. Harcerskiej. 

Część lokatorów walczy o możli-
wość zamykania na klucz ogrodze-
nia, które wybudowali by chronić 
przed dewastacją niewielki ogró-
dek oraz zabezpieczyć się przed 
włamaniami. Jeden z sąsiadów 
walczy o likwidację, niebezpiecz-
nego jego zdaniem, płotu. 

– Nasz blok ma trochę nieko-
rzystne położenie. Stoi bokiem do 

Sąsiedzki spór o ogrodzenie
ulicy, a od sąsiednich działek od-
dziela nas trawnik. Kłopot w tym, 
że w naszym rogu po zmierzchu 
jest ciemno, bo nie ma tu oświetle-
nia. Trawnik został odgrodzony by 
nikt nie kręcił się nam pod oknami. 
Wspólnie z sąsiadami urządzili-
śmy tu ogródek, w którym chętnie 

stronę i dzięki zieleni ma piękny 
widok – dodaje.

Jak podkreśla pani Katarzy-
na, nawet spółdzielnia wyraziła 
zgodę na ogrodzenie. Dała jed-
nak warunek – furtka musi być 
otwarta w ciągu dnia. Mieszkań-
cy zdecydowali się jeszcze ina-
czej rozwiązać problem. Każdy 
kto chce może dostać kluczyk 
lub poprosić jednego z piąt-
ki lokatorów o otwarcie furt-
ki. To jednak jeszcze bardziej 
bulwersuje sąsiada. 

Pan Jan, bo o nim tu mowa, za-
znacza, że nie robi na złość są-
siadom. – Ja też walczę o bez-
pieczeństwo. Przecież to ogro-
dzenie stanowi dla nas zagroże-
nie, w przypadku pożaru straż 
nie będzie miała tam jak wje-
chać. Część mieszkań ma okna 
tylko na tę stronę, więc jest to 
istotne – podkreśla. – Kwiatki 
mi nie przeszkadzają, niech ro-
sną, ale ogrodzenie musi zniknąć. 
A jeśli nie to furtka powinna być 
otwarta – zaznacza. 

Sprawa ogrodzenia koło bloku przy ulicy Harcerskiej w Piastowie nabiera tempa...
Jak na sprawę ogrodzenia za-

opatrują się władze Piastowskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej? Pre-
zes Danuta Makowska podkre-
śla, że mieszkańcy nie respektują 
jej zarządzenia. – Ogród faktycz-
nie jest bardzo ładny i zadbany. 
Wyraziłam zgodę na pozosta-
wienie ogrodzenia pod warun-
kiem, że furtka będzie zamykana 
w ciągu dnia tylko na zasuwkę, 
a na noc na kłódkę – twierdzi. 
– Otrzymałam już informację, że 
mieszkańcy nie stosują się do te-
go zalecenia. Wydaje mi się, że 
uważają, że są „ponad prawem”. 
Wyślę do mieszkańców stosowne 
pisma z uwagą – dodaje.

A strażacy? Uspokajają. – Dziś 
dysponujemy takim sprzętem, że 
jesteśmy w stanie poradzić sobie 
praktycznie z każdą przeszkodą. 
Tym bardziej, jeśli jest to ogro-
dzenie z siatki – mówi kpt. Karol 
Kroć, rzecznik prasowy Komen-
dy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Pruszkowie. 

GRODZISK MAZOWIECKI
Na złomowisku w Grodzisku Ma-
zowieckim 16 września znaleziono 
niewybuchy. Teren został zabez-
pieczony. – W składzie złomu przy 
ulicy Żydowskiej znaleziono pięć 
niewybuchów. Najprawdopodob-
niej są to pociski moździerzo-
we – poinformował nas czytelnik 

(chciał zachować anonimowość). 
Skontaktowaliśmy się z policjan-
tami z grodziskiej komendy, by 
potwierdzić te doniesienia. – Na 
jednym ze skupów w Grodzisku 
znaleziono pociski moździerzo-
we. Znajduje się tam nie pięć, 
a 10 sztuk. Pracownicy zostali 

Pociski moździerzowe 
w składzie złomu

ewakuowani, a teren złomowiska 
zabezpieczony – mówiła „na go-
rąco” asp. Katarzyna Zych, rzecz-
nik prasowy Komendy Powiatowej 
Policji w Grodzisku Mazowiec-
kim. – Osoby zewnętrzne nie mają 
wstępu na skup złomu. Wezwali-
śmy już saperów – dodawała. (AS)
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Sprawa ogrodzenia koło bloku przy ulicy Harcerskiej w Piastowie nabiera tempa...

wypoczywamy – mówi pani Kata-
rzyna. – Mamy jednak kłopot z są-
siadem z góry. Od kilku lat walczy 
o to, by ogrodzenie zlikwidować. 
Nie wiem czemu tak bardzo za-
częło mu ono przeszkadzać. Prze-
cież jego balkon wychodzi na tę 

Część lokatorów 
walczy o możliwość 
zamykania na klucz 
ogrodzenia, 
a jeden z sąsiadów 
o likwidację płotu

 Przedmiot konfl iktu
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Studzienki 
do czyszczenia?
PRUSZKÓW
Mieszkańcy swoje, 
drogowcy swoje. 
Jednak to ci pierwsi 
mają rację. Studzienki 
kanalizacyjne wzdłuż 
al. Wojska Polskiego 
w Pruszkowie nie 
były czyszczone. 
I to od dawna...

O zaniedbanej al. Wojska Pol-
skiego już pisaliśmy na portalu 
WPR24.pl. Mieszkańcy pod-
kreślali wtedy, że droga jest 
zwyczajnie brudna, piach po-
zapychał studzienki kanaliza-
cyjne. Drogowcy zapewniali, że 
posprzątają, ale... – Wojska Pol-
skiego miała być wyczyszczo-
na i co? Nikt się tu nie zjawił. 
Studzienki ciągle są zapchane 
– mówi poirytowany czytelnik.

Zapytaliśmy zarządcy 
al. Wojska Polskiego, czy-
li Mazowiecki Zarząd Dróg 

Ostatni taki remont na Chopina
PRUSZKÓW
Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego 
„Zieleń Miejska” planuje 
remont kamienicy przy 
ul. Chopina 12. – Jeszcze 
tylko ten budynek został 
nam do modernizacji 
– przyznaje prezes TBS. 
A co z resztą?

Stare, brudne, popękane – tak kil-
ka lat temu wyglądała większość
kamienic przy ul. Chopina w Prusz-
kowie. Niektóre z tych budynków
powstały jeszcze przed, inne nie-
długo po zakończeniu II wojny 
światowej.  Obecnie kilka kamie-
nic przeszło generalne remonty, 
a to za sprawą wspólnot miesz-
kaniowych i Towarzystwa Bu-
downictwa Społecznego „Zieleń 
Miejska”, które zarządza tymi 
obiektami. Tylko w tym roku no-
wy wygląd zyskały budynki z nu-
merami 14 i 16. Szereg obiektów 
potrzebuje jeszcze generalne-
go remontu, ale jak przyznają 
mieszkańcy i przechodnie, sytu-
acja przedstawia się coraz lepiej.

„Zieleń Miejska” ogłosiła już 
kolejny przetarg. Dotyczy on 
przygotowania dokumentacji 
potrzebnej do remontu kamieni-
cy przy Chopina 12 (na zdję-
ciu). – To ostatni budynek na 

gdy dochodzi m.in. do katastrofy 
budowlanej. Skorzystaliśmy z ta-
kiej możliwości, gdy zawalił się 
obiekt przy ul. Stalowej 16. Ku-
piliśmy wtedy budynek przy Da-
szyńskiego 47, ale tylko ze wzglę-
du na to, że musieliśmy zapew-
nić lokum mieszkańcom, a i ce
na nie była wygórowana – mó-
wi Andrzej Królikowski, wice-
prezydent Pruszkowa. – Właś
ciciel budynku przy Chopi-
na 26 chce zapewne nierucho-
mość sprzedać z zyskiem, a my 
jako miasto nie możemy wydat-
kować w ten sposób publicz-
nych pieniędzy. Zwłaszcza, że 
w ten obiekt trzeba byłoby jesz-
cze wiele zainwestować, by do-
prowadzić go do odpowiedniego 
standardu – podkreśla.  (AS)

ulicy Chopina, w którym znaj-
dują się lokale gminne. Wszyst-
kie obiekty gdzie TBS ma udziały 
przeszły już remonty. Chodzi mi 
tu o kamienice z numerami 14, 
16 i 16a – mówi Zbigniew Pio-
trzkowski, prezes Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego „Zie-
leń Miejska”. – Pozostałe budyn-
ki, myślę tu o numerach 10 i 26 są 
własnością prywatną – zaznacza.

Co ciekawe, kamieniczka 
z nr 26 ma prywatnego właści-
ciela, ten jednak chce budynek 
sprzedać. Zapytaliśmy więc wło-
darzy miasta, czy zastanawiali 
się nad odkupieniem obiektu 
z przeznaczeniem na lokale ko-
munalne lub socjalne. 

– Takie obiekty kupujemy tyl-
ko w wyjątkowych sytuacjach, 

Puchały chciały i będą miały
RASZYN
Rozrasta się sieć 
siłowni plenerowych 
w gminie Raszyn. 
Tym razem kolejny 
tego typu obiekt 
powstanie w Puchałach.

W ostatnim czasie informowa-
liśmy o otwarciu siłowni w Pias-
towie i Podkowie Leśnej, a sys-
tematycznie kolejne powstają 
w gminie Nadarzyn, gdzie nie-
mal każde większe sołectwo
będzie mogło pochwalić się ta-
kimi obiektami.

Gorsi nie chcą być w gminie 
Raszyn, chociaż należy pamię-
tać, iż pierwsze siłownie funk-
cjonowały tu jeszcze przed 
wybuchem istnego boomu na 
takie obiekty. Mowa o Nowych 
Grocholicach, gdzie siłownia 
funkcjonuje już trzeci rok. – 
I cieszy się zainteresowaniem 
mieszkańców, tym bardziej, że 
połączona jest z placem zabaw. 
Dzieci mogą się bawić, a ro-
dzice aktywnie spędzać czas 
– mówi Andrzej Zaręba, wójt 
gminy Raszyn.

Okazuje się, że kolejną miej-
scowością, która wzbogaci się 
o siłownię będą Puchały. – 
Tak zadecydowali mieszkańcy 
i w ramach funduszu sołeckie-
go zdecydowali się przekazać 

pieniądze właśnie na utworze-
nie takiego obiektu – twierdzi 
Zaręba. Gmina wspomogła 
projekt finansowo, bowiem 
całość inwestycji wyniesie po-
nad 13 tys. zł. – Przy placu za-
baw na ul. Centralnej pojawi 
się pięć urządzeń. Myślę, że 
w październiku siłownia bę-
dzie już do dyspozycji miesz-
kańców – dodaje wójt.

Niewykluczone, że niebawem 
o nowe urządzenia wzbogaci się 
siłownia funkcjonująca przy ba-
senie w Raszynie. – Chcemy, aby 
była bardziej profesjonalna – 
przyznaje Andrzej Zaręba. Ja-
ka jest więc szansa, że siłownie 
plenerowe powstaną w innych 
miejscowościach? – Wszystko 
zależy od samych mieszkań-
ców. Otrzymujemy sygnały, że 
część sołectw widziałaby tego 
typu obiekty u siebie, ale są pro-
blemy z ich lokalizacją. Gmina 
ma mało swoich terenów, więc 
w grę wchodziłaby ewentualna 
kilkuletnia dzierżawa gruntów 
od osób prywatnych. Z drugiej 
jednak strony przestrzegał-
bym przed „owczym pędem”. 
Nie sztuką jest zrobić siłow-
nię, aby za kilka miesięcy nisz-
czała. Teraz jest moda na takie 
obiekty, jednak poczekajmy 
i zobaczymy co będzie później 
– mówi wójt Raszyna.  (MAP) 
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– Dostaliśmy 
zapewnienie 
z obwodu drogowego 
w Grodzisku, że kratki 
były czyszczone 
– zapewnia Monika 
Burdon, rzecznik 
prasowy MZDW

Wojewódzkich, czy po naszym 
artykule jakaś ekipa drogowa 
w Pruszkowie i okolicy się zjawi-
ła i wyczyściła kratki. Drogowcy 
twierdzą, że tak. – Dostaliśmy 
zapewnienie z obwodu dro-
gowego w Grodzisku, że krat-
ki były czyszczone – zapewnia 
Monika Burdon, rzecznik pra-
sowy MZDW. – Objazdy dróg 
są wykonywane praktycznie bez 
przerwy. Mamy również pra-
cowników terenowych, których 
obowiązkiem jest m.in. kontro-
lowanie stanu dróg – dodaje.

Burdon twierdzi, że kontro-
le polegające na sprawdzeniu 
drożności kratek i generalne 
czyszczenie odbywają się dwa 
razy do roku. – Po zakończeniu 
zimy i działań z utrzymaniem 
dróg czyścimy jezdnie. Jest to 
konieczne ponieważ do zimo-
wego utrzymania dróg wyko-
rzystujemy m.in. piasek, który 
może blokować kratki. Drugie 
takie czyszczenie jest prowa-
dzone na jesieni, gdy większość 
drzew zgubi już liście. W cią-
gu roku kratki są czyszczone 
jeśli zachodzi taka potrzeba 
– wyjaśnia. Zapewnieniom 
drogowców przeczy jednak 
stan studzienek...  (AS)

MARCIN 
PRAŻMOWSKI

PIASTÓW
Mały kawałek 
ul. Asnyka nie może 
doczekać się remontu 
od II wojny światowej 
– alarmują mieszkańcy 
i skarżą 
się na śmieci i psie 
odchody. – Jeszcze 
w tym roku droga będzie 
równana. Remont? 
Nie wcześniej niż za 
dwa lata – odpowiada 
burmistrz Piastowa.
 

C ierpliwość mieszkań-
ców ul. Asnyka jest na 
skraju wytrzymałości. 

Władzom miasta zarzucają 
arogancję, bo ich zdaniem przez 
wiele lat lekceważą podstawowe 
prawa obywatelskie. Chodzi nie 
tylko o obecny zarząd miasta, ale 
też poprzednich włodarzy Pia-
stowa. – Wieloletnie próby zwią-
zane z budową – nie remontem, 
nie poprawą – ale budową krót-
kiej ulicy Asnyka, liczne zapew-
nienia burmistrzów, że kiedyś 
drogę zrobią, rozmowy i skła-
dane pisma nie przynoszą żad-
nych rezultatów – piszą w liście 

Droga często staje się wielką kałużą

Co do kwestii generalnego re-
montu ul. Asnyka, ratusz blokują 
nieuregulowane sprawy własno-
ściowe działek. A w szczególno-
ści jednej, gdzie urząd ma swój 
udział. – Brak tytułu prawnego 
uniemożliwia wykonanie projek-
tu. Sprawa obecnie jest w sądzie. 
Wszystko wskazuje na to, że spór 
zakończy się w przyszłym roku. 
Wtedy wykonamy projekt budo-
wy ulicy, a samo wykonanie nie 
nastąpi wcześniej, niż w 2016 ro-
ku – wyjaśnia Marek Kubicki. 

Krótka ulica Asnyka nie może doczekać się generalnej naprawy. Może za dwa lata...

możliwy jest wtedy ulicą Mickie-
wicza – dodają.

Sprawę doskonale zna bur-
mistrz miasta. Marek Kubic-
ki przyznaje, że spotykał się 
już z mieszkańcami ul. Asny-
ka i starał się wyjaśnić w czym 
tkwi problem. – Tłumaczy-
łem mieszkańcom, że w pierw-
szej kolejności musimy zrobić 
główne drogi, jak chociażby ul. 
Słowackiego czy Mickiewicza 
– mówi burmistrz. – Ulica Asny-
ka jest przewidziana do równania 

i łatania dziur. I nastąpi to jesz-
cze w tym roku – dodaje.

W kwestii podrzucanych 
śmieci i psich odchodów ratusz 
niewiele może pomóc. – Jest 
obowiązek posiadania torebek. 
Jeśli mieszkańcy okolicznych 
bloków nie respektują przepi-
sów, to mieszkańcy ul. Asnyka 
niech robią zdjęcia i zgłasza-
ją sprawę na policję – mówi 
wprost burmistrz. Podobnie 
rzecz się ma z podrzucany-
mi śmieciami.
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sdo redakcji. Mają żal, iż w budże-

cie miasta są pieniądze na uro-
czystości zawierzenia miasta czy 
budowę boiska do gry w bocce, 
a nie ma „kilku” złotych na zro-
bienie porządku z ul. Asnyka.

Tym bardziej, iż stan ulicy 
to nie jedyny problem tamtej-
szych mieszkańców. – Regular-
nie zgłaszane są kwestie śmieci, 
które podrzucane są na ulicę. 

Interweniujemy w przypad-
ku panów pijących piwo pod 
drzewem, zbieramy butelki 
porzucone pod ogrodzeniem 
i wchodzimy w zwierzęce odcho-
dy, które znajdują się na ulicy pod 
samym ogrodzeniem domu. Pod-
czas deszczu droga często sta-
je się niemalże kanałem i jedną 
wielką kałużą, a dostęp do posesji 

Ulica Asnyka jest 
przewidziana do 
równania i łatania 
dziur. I nastąpi to 
jeszcze w tym roku 
– mówi burmistrz 

MILANÓWEK
„Dziedzictwo – źródło tożsamości” 
– pod takim hasłem w Milanówku 
odbędą się 20 września Europejskie 
Dni Dziedzictwa. „Dni” zdominują 
obchody 70. rocznicy uratowania 
urny z sercem Fryderyka Chopi-
na. O godz. 11.00 w Willi Borów-
ka (ul. Królowej Jadwigi 5) będzie 

można wysłuchać wykładu na te-
mat związków wielkiego kompozy-
tora z Milanówkiem. Na godz. 11.30 
zaplanowano projekcję fi lmu „Ser-
ce Chopina”. O godz. 15.00 w Galerii 
Letnisko (ul. Kościelna 3) werni-
saż i otwarcie wystawy malarstwa 
Wiktora Koreckiego, a dwie godziny 

Bogaty program Europejskich 
Dni Dziedzictwa

później w Galerii Matulka (ul. Pił-
sudskiego 30) wernisaż wystawy 
poplenerowej „W słońcu malowa-
ne II”. Całość zakończy koncert 
(godz. 18.00) Justyny Reczeniedi 
oraz Romualda Tesarowicza w Te-
atrze Letnim przy ul. Kościelnej 3. 
Wstęp na koncert bezpłatny. (MAP)

 Stan ulicy Asnyka pozostawia wiele do życzenia
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Będzie płyta
BRWINÓW
Zespół Maja 
Olenderek Ensemble 
dzięki projektowi 
polakpotrafi .pl uzbierał 
pieniądze na wydanie 
pierwszej płyty. 

Członkowie grupy przygo-
towali materiał na krążek. 
Niestety na jego wytłoczenie 
zabrakło już pieniędzy. Maja 
Olenderek z kolegami posta-
nowili o wsparcie poprosić fa-
nów. Jak już informowaliśmy 
na łamach Gazety WPR ze-
spół musiał uzbierać 10 tys. zł.
– Udało się! Dzięki Wam 
wszystkim, a tak naprawdę 
dzięki każdemu z osobna, 
dobrnęliśmy do kwoty mini-
malnej, czyli 10 000 złotych! 
Pozwoli nam to na wytłocze-
nie tak długo wyczekiwanej 
przez nas, mamy nadzieję, że 
i przez was, płyty długogrającej 
– cieszy się Maja Olenderek. 

To nie koniec. W sumie fa-
ni przekazali prawie 12,5 tys zł. 
Dzięki temu zespół nie tylko wy-
da płytę. Środków wystarczy też 
na stworzenie projektu grafi cz-
nego okładki i bookletu.  (AS) 

ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
Wiemy już, ile 
najprawdopodobniej 
będzie kosztować 
budowa Centrum 
Dziedzictwa Kulturowego 
w Pruszkowie. Najniższa 
złożona oferta opiewa na 
kwotę ponad 71 mln zł. 
 

C entrum Dziedzictwa Kul-
turowego ma powstać na 
terenie kompleksu spor-

towego Znicz. W budynku swoje 
siedziby będą miały też trzy insty-
tucje: Miejski Ośrodek Kultury 
„Kamyk”, Zespół Tańca Ludowego 
„Pruszkowiacy” oraz Miejski Za-
rząd Obiektów Sportowych. Cen-
trum ma być miejscem wielkich 
wydarzeń kulturalnych: koncer-
tów, sztuk teatralnych, pokazów 
kabaretowych, wystaw. Znajdą się 
tu również wyczekiwane przez 
mieszkańców kino oraz sala wi-
dowiskowa na 400 miejsc. 

Umowę na CDK podpiszą w październiku
Strabagu i Warbudu – mówi Jo-
lanta Kotlarek, naczelnik Biura 
Zamówień Publicznych Urzędu 
Miejskiego w Pruszkowie. 

Jak zatem przedstawiają się 
oferty? Budimex zaproponował 
cenę prawie 88 mln zł, War-
bud zażądał nieco mniej, bo 
niespełna 86,5 mln zł. A Stra-
bag? Złożył ofertę niższą o po-
nad 15 mln zł od pozostałych. 
Austriacy za wybudowanie 
Centrum Dziedzictwa Kultu-
rowego zażądali 71,3 mln zł i to 
najprawdopodobniej oni zwy-
ciężą w przetargu.

Kiedy zatem możemy się 
spodziewać podpisania umowy 
i, co ważniejsze, wbicia pierw-
szych łopat pod budowę CDK? 
– Umowę powinniśmy podpisać 
w październiku lub na począt-
ku listopada. Jeśli chodzi o roz-
poczęcie prac, to harmonogram 
musimy uzgodnić z wykonawcą, 
gdy ten już zostanie wybrany. Za-
leży nam jednak, by prace ruszyły 
jeszcze w tym roku – podkreśla 
Andrzej Kurzela. 

Najniższa oferta na budowę Centrum Dziedzictwa Kulturowego opiewa na ponad 71 mln zł

Kto ubiegał się o możliwość 
zdobycia wielomilionowego 
kontraktu na budowę centrum? 
Pruszkowscy włodarze zdecy-
dowali się na ogłoszenie prze-
targu ograniczonego. Oznacza 
to, że w pierwszej turze konkur-
su firmy przedstawiały swoje 

referencje. Spośród tych speł-
niających wymogi do dalszego 
etapu zaproszono pięć fi rm: Bu-
dimex, Hochtief, Porr, Strabag 
oraz Warbud. – Oferty cenowe 
otrzymaliśmy tylko od trzech 
zaproszonych do postępowa-
nia przedsiębiorstw: Budimexu, 
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JaCDK będzie jedną z najwięk-

szych inwestycji kubaturowych 
w Pruszkowie. Okazuje się, że 
również jedną z najdroższych. 
W poniedziałek urzędnicy za-
poznali się z ofertami potencjal-
nych wykonawców. – Liczyliśmy 
na to, że oferty będą nieco niższe. 
Obecnie analizujemy jak rozło-
żyć finansowanie inwestycji. 

Przygotowujemy plan fi nanso-
wy, według którego będziemy 
działać w ciągu czterech lat bu-
dowy – zaznacza Andrzej Kurze-
la, wiceprezydent Pruszkowa. 

– Zależy nam, 
by prace ruszyły 
jeszcze w tym 
roku – podkreśla 
wiceprezydent 
Andrzej Kurzela

aRTYkUŁ SPONSOROWaNY

PIASTÓW
Do zdarzenia doszło na jednej 
z ulic w Piastowie. 35-latek prze-
jeżdżał rowerem obok zaparkowa-
nego forda. W pewnym momencie 
się zdenerwował, bo siedzący 
w aucie mężczyzna patrzył w je-
go stronę. Rowerzysta chciał ude-
rzyć kierowcę przez uchyloną 

w samochodzie szybę. Gdy to się  
nie udało, metalową pałką zaczął 
niszczyć pojazd. Później 35-latek 
odjechał. Nie za daleko. W trakcie 
patrolu policjanci na jednej z ulic 
dostrzegli opisywanego przez 
poszkodowanego mężczyznę. 
W zakrwawionej dłoni trzymał 

Zdenerwowany rowerzysta 
z metalową rurką w dłoni...

metalową rurkę. 35-latka zatrzy-
mano. Pokrzywdzony rozpoznał 
sprawcę. Cyklista trafi ł do aresz-
tu. Usłyszał już zarzut uszkodze-
nia mienia. Przyznał się do winy, 
ale nie chciał składać wyjaśnień. 
Grozi mu kara do pięciu lat pozba-
wienia wolności.(AS)

Profi lowanie bezrobotnych
PRUSZKÓW
Do końca roku 
Powiatowy Urząd Pracy 
w Pruszkowie ma 
sprofi lować wszystkich 
zarejestrowanych 
bezrobotnych. Póki 
co sztuka ta udała 
się w przypadku 
2987 osób, z których 
tylko 104 znajdują się 
w gronie najbardziej 
aktywnie poszukujących 
zatrudnienia. 

Profi lowanie jakim od maja zaj-
muje się urząd przy ul. Drzy-
mały, to wynik wprowadzonej 
ustawy. Zgodnie z założeniami 
resortu pracy, do końca tego ro-
ku każdy bezrobotny zarejestro-
wany w PUP musi znaleźć się 
w jednej z trzech grup. 

Dla urzędu pracy najważniej-
szą stanowi grupa 2, do której 
trafi ają osoby mogące skorzy-
stać praktycznie z każdej ofe-
rowanej przez niego pomocy. 

do sprofi lowania zostało jesz-
cze ok. 2 tys. osób zarejestrowa-
nych w pruszkowskim urzędzie 
pracy. – Niestety profi lowanie 
to dodatkowe obciążenie dla 
urzędu i odbija się na petentach. 
Przybyło nam pracy papierko-
wej, bowiem każdy bezrobot-
ny musi wypełnić ankietę, a to 
wraz z rozmową z doradcą trwa 
niekiedy nawet godzinę. Pozo-
stałe osoby muszą więc czekać 
na przyjęcie. Ustawa jest jed-
nak nie do podważenia – twier-
dzi dyrektor.   

Jak na razie w pruszkowskim 
urzędzie pracy nie doszło do 
kuriozalnych sytuacji, iż osoby 
które faktycznie aktywnie poszu-
kują zatrudnienia, nagle znalazły 
się wśród „trudnych klientów”. 
Bo i takie przypadki mają miej-
sce w kraju. – Wszystko zależy 
od wypełnionej ankiety. Bezro-
botni muszą po prostu się do tego 
przyłożyć. Urząd nie będzie wy-
pełniał rubryk za nich – wyczula 
Robert Radziwonka.  (MAP)

– Mowa tu między innymi o sta-
żach, szkoleniach czy pracach 
interwencyjnych. Propozy-
cji jest szeroka gama – mówi 
Robert Radziwonka, dyrektor 
pruszkowskiego urzędu pracy. 
Jak na razie do tej grupy trafi ło 
2266 bezrobotnych. 

Dokładnie 617 osób znalazło 
się w trzecim profi lu. – Potocz-
nie noszącym nazwę „trudny 
klient”. Są to osoby, które re-
jestrują się u nas wyłącznie dla 
ubezpieczenia – przyznaje dy-
rektor. Podkreśla przy tym, że 
praca z takimi bezrobotnymi 
kosztuje dużo wysiłku. 

Praktycznie najłatwiejszą gru-
pę stanowią osoby znajdujące się 
w pierwszym profi lu. – Są naj-
bardziej aktywne. Potrzebują 
tylko ofert pracy – mówi dyrek-
tor Radziwonka. Jedyne co może 
martwić, to liczba bezrobotnych 
znajdująca się w tym profi lu. Pó-
ki co grupa ta liczy 104 osoby.

Może ona oczywiście ulec 
zwiększeniu, tym bardziej, iż 

Energetyczna po 50. roku życia
MILANÓWEK
Ewa Anna Drapińska 
z Milanówka 
została laureatką 
ogólnopolskiego konkursu 
Energetyczni 50+.

Ideą akcji Energetyczni 50+ po-
wered by Pharmaton Geriavit, 

w myśl hasła „W sile wieku, 
w pełni sił”, było podkreślenie, 
że apetyt na życie nie zmniejsza 
się z wiekiem. Organizatorzy po-
szukiwali więc energetycznych 
osób, które pokazują, że życie 
po pięćdziesiątce tak napraw-
dę dopiero się zaczyna. Zda-
niem jury, jedną z takich osób 

jest mieszkanka Milanówka 
– Ewa Anna Drapińska. Na co 
dzień instruktorka gimnastyki 
psychoruchowej Pilates. W na-
grodę wzięła udział w sesji zdję-
ciowej, którą przeprowadziła 
Lidia Popiel, a zdjęcia zostaną 
wydrukowane w specjalnym ka-
lendarzu na rok 2015.  (MAP) 

Najniższa oferta na budowę Centrum Dziedzictwa Kulturowego opiewa na ponad 71 mln zł

 Centrum będzie jedną z największych inwestycji 
kubaturowych w Pruszkowie

Dlaczego DPS Brwinów nie 
zasługuje na uwagę Pani Starosty? 

Z artykułu „Starosta pruszkowski zawsze 
z nami” opublikowanego w Nr 276 Ga-
zety WPR z dnia 12 września 2014 r. 

można sądzić, że Pani Starosta Elżbieta Smoliń-
ska ma serce nie tylko z lewej, ale i prawej stro-
ny. Tak troszczy się o niepełnosprawnych. Tylko 
dlaczego ci, którzy chcą zamieszkać w Domu 
Pomocy Społecznej w Brwinowie są niegodni 
tej troski? Na Facebooku Pani Starosta publi-
kuje bardzo ładny wierszyk o Kimś, Każdym, 
Nikim i Kimkolwiek. A kim z tych czterech 
osób jest Pani Starosta, nie mogąc rozwiązać 
węzła ogłaszając konkurs na prowadzenie do-
mu w Brwinowie?

Mecenas Maciej Dercz w programie Elżbie-
ty Jaworowicz „Sprawa dla reportera” stwierdził, 
że jest to możliwe na podstawie „przepisu o za-
daniach publicznych”. W programie (www.vod.
tvp.pl z zakładce Sprawa dla reportera, odcinek 
z 11 września br.) widzieliśmy grupę niepeł-
nosprawnych, którzy się znają, wspierają i chcą 
mieszkać razem. Katolickie Stowarzyszenie Nie-
pełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej i ich 
rodziny zapewniły im to, budując dom w Brwi-
nowie, bez udziału środków publicznych! 
Urzędnicy są jednak od dwóch lat niewzruszeni. 
Jak powiedziała w programie Pani Hanna Kuran 
oni reprezentują tylko prawo. Ale co to za prawo, 
które jest przeciwko niepełnosprawnym. Praw-
nicy powiatu robią wszystko, aby znaleźć prze-
pisy przeciwko otwarciu domu, a nie odwrotnie. 

Opowiadanie o wolnych miejscach w innych 
domach jest wielce bulwersujące. Siostry Sa-
marytanki przyjmują głównie dzieci (takie były 

pierwotne założenia domu), a DPS Czubin nie-
których nie chce przyjmować. Wśród nas jest 
osoba, której odmówiono przyjęcia. „Dyrek-
cja domu odmówiła przyjęcia zainteresowane-
go uznając, że dom pomocy społecznej nie jest 
odpowiednią placówką dla Pana (tu imię i na-
zwisko), który może stwarzać zagrożenie dla 
mieszkańców słabszych od siebie oraz dla per-
sonelu" – to cytat odmowy pomocy! Również 
Ania, która tak pięknie śpiewała w programie 
Pani Elżbiety Jaworowicz, nie mogła liczyć na 
inne domy. Co stanie się z tymi osobami, gdy 
zabraknie ich opiekunów?

Budowa domu w Brwinowie została zakoń-
czona w pierwszej połowie 2012 r. Wtedy mie-
liśmy już komplet kandydatów (50 osób). Od 
tego czasu czynimy starania, by podpisać umowę 
ze Starostwem Powiatowym w Pruszkowie na 
prowadzenie domu. Jest to wymóg ustawowy, 
aby pieniądze przyznane mieszkańcom przez 
wojewodę lub z ich gmin mogły trafi ć za ni-
mi do tego domu. Stowarzyszenie wielokrotnie 
podkreślało, że nie będzie żądać od Starostwa 
żadnych środków fi nansowych, a koszty utrzy-
mania będzie ponosić samo. 

O co zatem chodzi, jeśli nie o pieniądze?
Starostwo mogłoby chwalić się nie tylko Czu-

binem, ale i Brwinowem. Jednak z tym Brwi-
nowem nie chce się jakoś utożsamiać!? Trzeba 
dodać, że dom daje ok. 50 nowych miejsc pra-
cy, podatki itp. 

Czy Brwinów zasłuży na uwagę Pani Starosty?
Rodzice przyszłych mieszkańców 

DPS Brwinów
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     Grodzisk Mazowiecki, dnia 19 wrzesień 2014 r.

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2013r, poz. 1235 ze zm.), w związku z uchwałą Nr 790/2014 z dnia 13 sierpnia 2014r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania dla części  terenu miasta 
Grodzisk Mazowiecki Jednostka C1 po południowej stronie ul. Piaskowej

Zawiadamia się, że gmina Grodzisk Mazowiecki wszczęła postępowanie w sprawie przeprowadzenia strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko, w tym do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko, dla potrzeb 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka 
C1 po południowej stronie ul. Piaskowej.

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

Granice obszaru do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, które oznaczono na 
załączniku grafi cznym do uchwały literami A-B-C-D-E-F-G-H-A przebiegają:

1) od północy – zaczynając od punktu A stanowiącego południowo-zachodni narożnik dz. ew. nr 186 z obrębu 
62, dalej północnymi granicami dz. ew. nr 186, 1/2 i 1/3 z obrębu 62 do punktu B stanowiącego północny 
narożnik dz. ew. nr 1/3 z obrębu 62;

2) od wschodu – zaczynając od punktu B, dalej północno-wschodnimi granicami dz. ew. nr 1/3, 25 z obrębu 
62, dz. ew. nr 44, 45, 46, 51, 58/1, 58/2, 58/3, 64/1, 67, 78, 79/3, 79/6, 78, 81 z obrębu 63 do punktu C 
stanowiącego północno-wschodni narożnik dz. ew. nr 81 z obrębu 63;

3) od wschodu – zaczynając od punktu C, dalej po wschodnich granicach dz. ew. nr 81 i 82/2 z obrębu 63 do 
punktu D stanowiącego południowo-wschodni narożnik dz. ew. nr 82/2 z obrębu 63;

4) od południa – od punktu D, dalej po południowych granicach dz. 82/2 i 91 z obrębu 63, dalej 
p wschodnich granicach dz. ew. nr 149, 164, dalej na przedłużeniu do południowej granicy dz. ew. nr 1/1 
z obrębu 72, następnie po południowej granicy dz. ew. nr 1/1 z obrębu 72 do punktu G znajdującego się 
o 25 m przed jej południowo-zachodnim narożnikiem, następnie do południowo zachodniego narożnika 
dz. ew. nr 2/2 z obrębu 72, dalej do punktu H na przedłużeniu do południowo-zachodniej granicy dz. 
ew. nr 16/2 z obrębu 72;

5) od zachodu – zaczynając od punktu H, w kierunku północno-zachodnim południowo-zachodnimi granicami 
obrębów ewidencyjnych nr 72 i 62 do punktu A.

Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 3 i 4 i art. 40 ustawy, zainteresowani w terminie do dnia 13 października  2014r. mogą 
składać wnioski do opracowywanego dokumentu. Wnioski na piśmie należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta 
i gminy Grodzisk Mazowiecki, poczta na adres 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. T. Kościuszki 32a, ustnie do 
protokołu w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki lub za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania podpisem elektronicznym) na adres e-mail 
pawel.dabrowski@grodzisk.pl . Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej 
i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Zgodnie z art. 41 ustawy  wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Stosownie do przepisów 
art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Grodziska 
Mazowieckiego.
      Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

     Grodzisk Mazowiecki, dnia 19 wrzesień 2014 r.

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.), w związku z uchwałą Nr 791/2014 z dnia 13 sierpnia 
2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania dla części terenu 
miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka F4 i uchylenia uchwały Nr 41/2007 Rady Miejskiej w Grodzisku 
Mazowieckim z dnia 24  stycznia 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części terenów w mieście Grodzisk Maz.

 Zawiadamia się, że gmina Grodzisk Mazowiecki wszczęła postępowanie w sprawie przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym do sporządzenia prognozy oddziaływania na 
środowisko, dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta 
Grodzisk Mazowiecki Jednostka F4.

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

Granice obszaru do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przebiegają:

1) od północy – od punktu A, stanowiącego północno-zachodni wierzchołek obrębu ewidencyjnego 73 
następnie po granicy miasta Grodzisk Mazowiecki do punktu B, stanowiącego północno-zachodni 
wierzchołek dz. ew. nr 13 z obrębu 73;

2) od wschodu – od punktu B dalej po wschodniej granicy obrębu ewidencyjnego 73, północnej 
i wschodniej granicy obrębu ewidencyjnego 10 i wschodniej granicy obrębu ewidencyjnego nr 17 do 
punktu F, stanowiącego południowo-wschodni wierzchołek obrębu ewidencyjnego 17;

3) od południa – od punktu F dalej po południowych granicach obrębów ewidencyjnych 17 i 18 do punktu 
G stanowiącego południowo-zachodni wierzchołek obrębu ewidencyjnego 18;

4) od zachodu – od punktu G zachodnią miasta Grodziska Mazowieckiego przez punkty H i I do punktuA.

Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 3 i 4 i art. 40 ustawy, zainteresowani w terminie do dnia 13 października  
2014r. mogą składać wnioski do opracowywanego dokumentu. Wnioski na piśmie należy składać 
w sekretariacie Urzędu Miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki, poczta na adres 05-825 Grodzisk Mazowiecki, 
ul. T. Kościuszki 32a, ustnie do protokołu w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy 
Grodzisk Mazowiecki lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania 
podpisem elektronicznym) na adres e-mail pawel.dabrowski@grodzisk.pl . Wniosek powinien zawierać 
imię, nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz 
oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Zgodnie z art. 41 ustawy   wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Stosownie do 
przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest 
Burmistrz Grodziska Mazowieckiego.

      Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

MIEJSCE 
NA TWOJĄ
REKLAMĘ

22 758 77 88

Ubezpieczenia NNW dla uczniów i studentów – obowiązek czy wybór?
Ubezpieczenia Następstw 
Nieszczęśliwych 
Wypadków wykupywane 
dla uczniów i studentów to 
powszechne proponowane 
w szkołach świadczenie. 
Zaleca się, aby każdy 
uczeń był ubezpieczony, 
ale nikogo nie można 
do tego zmusić.

Szkoły, często negocjując za-
kres ochrony kierują się dobrem 
dzieci, a warunki zaproponowane 
przez ubezpieczyciela mają coraz 
szerszy zakres. Decyzja o wyku-
pieniu ubezpieczenia jest zależna 
od rodzica. Ubezpieczenie NNW 
dla uczniów czy studentów jest 
ubezpieczeniem całkowicie do-
browolnym i szkoła nie powin-
na wywierać presji na rodzicach 
odnośnie wnoszenia opłaty. Co 

więcej, w dobie konkurencji rów-
nież tutaj są dostępne możliwości 
indywidualnego ubezpieczenia. 
Większe towarzystwa promują ta-
kie ubezpieczenie dla pojedyncze-
go ucznia, proponując dodatkowo 
szeroki zakres ochrony, często 
w bardzo korzystnych cenach.

Ubezpieczenia NNW mają za 
zadanie zminimalizować stratę 
powstałą w związku z nieszczęśli-
wym wypadkiem. Tak więc za ok 
40 – 80 zł. rocznie (takie są śred-
nie składki) po wypadku zostaje 
wypłacone świadczenie, które 
można przeznaczyć na dowol-
ne cele np. na rehabilitację.

Wysokość świadczenia zależy 
od sumy ubezpieczenia na jaką 
opiewa polisa. Jeśli decydujemy 
się na takie ubezpieczenie warto 
wybrać odpowiednio wysoką su-
mę składki – ma to proporcjonalne 

przełożenie na koszt polisy. Wyż-
sza kwota składki często daje szer-
szy zakres ochrony oraz wyższe 
odszkodowanie po zdarzeniu.

W przypadku ubezpieczeń 
dobrowolnych,  należy zwrócić 
uwagę na podane warunki i za-
stanowić się czy płacimy za to 
czego potrzebujemy i na czym 
nam zależy. Tak np. jeśli dziec-
ko chodzi do zwykłej szkoły (nie 
sportowej) może okazać się, że 
z zakresu ubezpieczeń wyłączona 
jest jego pozaszkolna aktywność 
w klubie sportowym czy zwykłe 
hobby typu jazda konna.

Warto pamiętać, że zobowią-
zania z różnych polis sumu-
ją się, dla tego zawierając kil-
ka polis (np. w pracy i w szkole) 
podnosimy faktyczną sumę ubez-
pieczenia i rozszerzamy jego 
zakres.  (Katarzyna Błaszczak) 
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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

Na jedną noc park miejski 
w Brwinowie zabłyśnie 
niezwykłym światłem. 
Pokaz iluminacji stworzy 
scenografi ę do koncertu 
utworów fortepianowych. 

Podczas marcowego Zgromadzenia Ogól-
nego Związku Miast Polskich burmistrz 
Arkadiusz Kosiński wygrał dla Brwinowa 

darmowy pokaz nocnej iluminacji miej-
skiej przestrzeni publicznej.  Wykona go 
fi rma LBL Lighting Philips. Mieszkańcy 
komentujący tę informację na Facebooku, 
w większości głosowali za zrealizowaniem 
pokazu w parku. Iluminacje będzie można 
podziwiać przy dźwiękach muzyki forte-
pianowej. Koncert w sobotę 20 wrześ-
nia o godz. 20.00 organizuje Gminny 
Ośrodek Kultury w Brwinowie. (PR)

Reklama

Burmistrz Gminy Brwinów
wraz z sołtysami 

brwinowskich sołectw 
zaprasza na coroczne

SPOTKANIA 
Z MIESZKAŃCAMI

Kolor w zieleni, 
czyli iluminacja parku

We wrześniu 2014 roku odbyło się już sześć z szes-
nastu tegorocznych spotkań burmistrza z miesz-
kańcami, podczas których omawiano działania 
podejmowane w minionym roku oraz rozmawia-
no o dalszych planach. Najbliższe spotkanie – dla 
mieszkańców Owczarni – w piątek 19 września br. 
Dodatkowym punktem w niektórych sołectwach 
jest uchwalanie funduszu sołeckiego. Miesz-
kańcy decydują, na co gmina ma przeznaczyć 
w 2015 r. część swojego budżetu.
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     Grodzisk Mazowiecki, dnia 19 wrzesień 2014 r.

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego  dla części wsi Chrzanów Duży w rejonie Miejskiej 
Oczyszczalni Ścieków w Gminie Grodzisk Mazowiecki

Na podstawie art. 17 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. 
zm.),  ogłaszam o podjęciu przez Radę Miejską w Grodzisku Mazo-
wieckim Uchwały  Nr 789/2014 z dnia 13 sierpnia 2014r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części wsi Chrzanów Duży w rejonie Miejskiej 
Oczyszczalni Ścieków w Gminie Grodzisk Mazowiecki.

Granice obszaru do objęcia miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego przebiegają:
1) od wschodu – zaczynając od punktu A, stanowiącego zachodni wierz-

chołek dz. ew. nr 239 dalej po wschodniej granicy dz. ew. nr 275/1 do 
punktu E stanowiącego jej południowo-wschodni wierzchołek;

2) od południa – od punktu E dalej po południowej granicy obrębu ewi-
dencyjnego Chrzanów Duży do punktu M, stanowiącego południo-
wo-zachodni wierzchołek dz. ew. nr 196/3;

3) od zachodu – od punktu M dalej po zachodniej granicy obrębu ewi-
dencyjnego Chrzanów Duży do punktu O stanowiącego południowy 
wierzchołek dz. ew. nr 240/3, dalej po zachodnich granicach dz. ew. 
nr 240/3, 179/1, 187/3, 191/1, 195/3, 195/4, 200/1, 240/8, 240/14, 
240/13 do północnego narożnika dz. ew. nr 240/24 a następnie do 
punktu A.

Wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego należy składać do 
13 października 2014r  na adres Urząd Miejski w Grodzisku Mazowiec-
kim, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. T. Kościuszki 32a 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

                         Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

     Grodzisk Mazowiecki, dnia 19 wrzesień 2014 r.

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części wsi Czarny Las po zachodniej stronie uli-
cy Dzikiej Róży w gminie Grodzisk Mazowiecki i uchylenia uchwały  
Nr 713/2010 Rady Miejskiej w  Grodzisku Mazowieckim z  dnia 
29 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu sołectwa Czarny 
Las w Gminie Grodzisk Mazowiecki

Na podstawie art. 17 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 r., poz. 647  
z późn. zm.),  ogłaszam o podjęciu przez Radę Miejską w Grodzisku 
Mazowieckim Uchwały Nr 792/2014 z dnia 13 sierpnia 2014r. w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia dla części wsi Czarny Las  po zachodniej stronie ulicy Dzikiej Róży 
w gminie Grodzisk Mazowiecki i uchylenia uchwały Nr 713/2010 Rady 
Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 września 2010r. w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla terenu sołectwa Czarny Las w Gminie Grodzisk 
Mazowiecki. 

Granice obszaru do objęcia miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego, które oznaczono na załączniku graficznym do uchwały 
literami A-B-C-D-E-F-G-A, przebiegają:
1) od północy – zaczynając od punktu A stanowiącego północno-za-

chodni narożnik działki ew. nr 17 następnie po północnej granicy dz. 
ew. nr 17 do punktu B stanowiącego północno-wschodni narożnik dz. 
ew. nr 17;

2) od wschodu – zaczynając od punktu B dalej przez punkty C, D, i E po 
wschodnich granicach dz. ew. nr 17, 18/3, 19/3, 20/2, 20/4, 23, 22/2, 
24, 25/116, 25/29, 25/41, 25/44, 25/157, 25/4, 29 i 30 do punktu F, 
stanowiącego południowo-wschodni wierzchołek dz. ew. nr 30;

3) od południa – zaczynając od punktu F południową granicą obrębu 
ewidencyjnego Czarny Las do punktu G, stanowiącego południowo-
-zachodni wierzchołek tego obrębu;

4) od zachodu – zaczynając od punktu G po granicy gminy Grodzisk 
Mazowiecki do punktu A.

Wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego należy składać do 
13 października 2014r  na adres Urząd Miejski w Grodzisku Mazowiec-
kim, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. T. Kościuszki 32a 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

                                                     Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

     Grodzisk Mazowiecki, dnia 19 wrzesień 2014 r.

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego  dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednost-
ka C1 po południowej stronie ul. Piaskowej

Na podstawie art. 17 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. 
zm.),  ogłaszam o podjęciu przez Radę Miejską w Grodzisku Mazowiec-
kim Uchwały Nr 790/2014 z dnia 13 sierpnia 2014r. w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka C1 
po południowej stronie ul. Piaskowej 

Granice obszaru do objęcia miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego, które oznaczono na załączniku graficznym do uchwały 
literami A-B-C-D-E-F-G-A, przebiegają: 
1) od północy – zaczynając od punktu A stanowiącego południo-

wo-zachodni narożnik dz. ew. nr 186 z obrębu 62, dalej północ-
nymi granicami dz. ew. nr 186, 1/2 i 1/3 z obrębu 62 do punktu 
B stanowiącego północny narożnik dz. ew. nr 1/3 z obrębu 62; 
2)od wschodu – zaczynając od punktu B, dalej północno-wschodnimi 
granicami dz. ew. nr 1/3, 25 z obrębu 62, dz. ew. nr 44, 45, 46, 51, 58/1, 
58/2, 58/3, 64/1, 67, 78, 79/3, 79/6, 78, 81 z obrębu 63 do punktu C 
stanowiącego północno-wschodni narożnik dz. ew. nr 81 z obrębu 63;

3) od wschodu – zaczynając od punktu C, dalej po wschodnich grani-
cach dz. ew. nr 81 i 82/2 z obrębu 63 do punktu D stanowiącego 
południowo-wschodni narożnik dz. ew. nr 82/2 z obrębu 63;

4) od południa – od punktu D, dalej po południowych granicach dz. 82/2 
i 91 z obrębu 63, dalej p wschodnich granicach dz. ew. nr 149, 164, 
dalej na przedłużeniu do południowej granicy dz. ew. nr 1/1 z obrę-
bu 72, następnie po południowej granicy dz. ew. nr 1/1 z obrębu 72 
do punktu G znajdującego się o 25 m przed jej południowo-zachod-
nim narożnikiem, następnie do południowo zachodniego narożnika  
dz. ew. nr 2/2 z obrębu 72, dalej do punktu H na przedłużeniu do 
południowo-zachodniej granicy dz. ew. nr 16/2 z obrębu 72;

5) od zachodu – zaczynając od punktu H, w kierunku północno-zachod-
nim południowo-zachodnimi granicami obrębów ewidencyjnych nr 
72 i 62 do punktu A.

Wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego należy składać do 
13 października 2014r  na adres Urząd Miejski w Grodzisku Mazowiec-
kim, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. T. Kościuszki 32a 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

                                                                 Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

     Grodzisk Mazowiecki, dnia 19 wrzesień 2014 r.

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednost-
ka F4 i uchylenia uchwały Nr 41/2007 Rady Miejskiej w Grodzisku Ma-
zowieckim z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie przystąpienia do spo-
rządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 
terenów w mieście Grodzisk Maz.

Na podstawie art. 17 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 r., poz. 647  
z późn. zm.),  ogłaszam o podjęciu przez Radę Miejską w Grodzi-
sku Mazowieckim Uchwały Nr 791/2014 z dnia 13 sierpnia 2014r.  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospo-
darowania dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka F4  
i uchylenia uchwały Nr 41/2007 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazo-
wieckim z dnia 24 stycznia 2007r. w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 
terenów w mieście Grodzisk Maz.

Granice obszaru do objęcia miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego przebiegają po: 

1) od północy – od punktu A, stanowiącego północno-zachodni wierz-
chołek obrębu ewidencyjnego 73 następnie po granicy miasta Gro-
dzisk Mazowiecki do punktu B, stanowiącego północno-zachodni 
wierzchołek dz. ew. nr 13 z obrębu 73;

2) od wschodu – od punktu B dalej po wschodniej granicy obrębu 
ewidencyjnego 73, północnej i wschodniej granicy obrębu ewiden-
cyjnego 10 i wschodniej granicy obrębu ewidencyjnego nr 17 do 
punktu F, stanowiącego południowo-wschodni wierzchołek obrębu 
ewidencyjnego 17;

3) od południa – od punktu F dalej po południowych granicach obrębów 
ewidencyjnych 17 i 18 do punktu G stanowiącego południowo-za-
chodni wierzchołek obrębu ewidencyjnego 18;

4) od zachodu – od punktu G zachodnią miasta Grodziska Mazowiec-
kiego przez punkty H i I do punktu A.

Wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego należy składać do 
13 października 2014r  na adres Urząd Miejski w Grodzisku Mazowiec-
kim, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. T. Kościuszki 32a 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

                                                     Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

     Grodzisk Mazowiecki, dnia 19 wrzesień 2014 r.

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt. 1 i art. 51 ust. 1 
ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.), w związku z uchwałą  
Nr 789/2014 z dnia 13 sierpnia 2014r. w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodarowania dla części wsi Chrza-
nów Duży w rejonie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Gminie Gro-
dzisk Mazowiecki.
Zawiadamia się, że gmina Grodzisk Mazowiecki wszczęła postępowanie 
w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środo-
wisko, w tym do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko, 
dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
części wsi Chrzanów Duży w rejonie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków  
w Gminie Grodzisk Mazowiecki.
Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w Wydziale Planowania 
Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki w poko-
ju nr 9 i można zapoznać się z nią w godzinach pracy Urzędu.
Granice obszaru do objęcia miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego przebiegają:
1) od wschodu – zaczynając od punktu A, stanowiącego zachodni wierz-

chołek dz. ew. nr 239 dalej po wschodniej granicy dz. ew. nr 275/1 do 
punktu E stanowiącego jej południowo-wschodni wierzchołek;

2) od południa – od punktu E dalej po południowej granicy obrębu ewi-
dencyjnego Chrzanów Duży do punktu M, stanowiącego południo-
wo-zachodni wierzchołek dz. ew. nr 196/3;

3) od zachodu – od punktu M dalej po zachodniej granicy obrębu ewi-
dencyjnego Chrzanów Duży do punktu O stanowiącego południowy 
wierzchołek dz. ew. nr 240/3, dalej po zachodnich granicach dz. ew. 
nr 240/3, 179/1, 187/3, 191/1, 195/3, 195/4, 200/1, 240/8, 240/14, 
240/13 do północnego narożnika dz. ew. nr 240/24 a następnie do 
punktu A.

Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 3 i 4 i art. 40 ustawy, zainteresowani w termi-
nie do dnia 13 października  2014r. mogą składać wnioski do opracowy-
wanego dokumentu. Wnioski na piśmie należy składać w sekretariacie 
Urzędu Miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki, poczta na adres 05-825 
Grodzisk Mazowiecki, ul. T. Kościuszki 32a, ustnie do protokołu w Wy-
dziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Grodzisk 
Mazowiecki lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez 
konieczności opatrywania podpisem elektronicznym) na adres e-mail 
pawel.dabrowski@grodzisk.pl . Wniosek powinien zawierać imię, na-
zwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przed-
miot wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy.
Zgodnie z art. 41 ustawy  wnioski wniesione po terminie pozostaną bez 
rozpatrzenia. Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy or-
ganem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz 
Grodziska Mazowieckiego.
        
                                                     Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

     Grodzisk Mazowiecki, dnia 19 wrzesień 2014 r.

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt. 1 i art. 51 ust. 1 
ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.), w związku z uchwałą 
Nr 792/2014 z dnia 13 sierpnia 2014r. w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodarowania dla części wsi Czarny 
Las  po zachodniej stronie ulicy Dzikiej Róży w gminie Grodzisk Ma-
zowiecki i uchylenia uchwały Nr 713/2010 Rady Miejskiej w Grodzi-
sku Mazowieckim z dnia 29 września 2010r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenu sołectwa Czarny Las w Gminie Grodzisk Mazowiecki.

Zawiadamia się, że gmina Grodzisk Mazowiecki wszczęła postępowanie 
w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środo-
wisko, w tym do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko, 
dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
części wsi Czarny Las  po zachodniej stronie ulicy Dzikiej Róży w gmi-
nie Grodzisk Mazowiecki.

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

Granice obszaru do objęcia miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego przebiegają:

Granice obszaru do objęcia miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego, które oznaczono na załączniku graficznym do uchwały 
literami A-B-C-D-E-F-G-A, przebiegają: 

1) od północy – zaczynając od punktu A stanowiącego północno-za-
chodni narożnik działki ew. nr 17 następnie po północnej granicy dz. 
ew. nr 17 do punktu B stanowiącego północno-wschodni narożnik dz. 
ew. nr 17;

2) od wschodu – zaczynając od punktu B dalej przez punkty C, D, i E po 
wschodnich granicach dz. ew. nr 17, 18/3, 19/3, 20/2, 20/4, 23, 22/2, 
24, 25/116, 25/29, 25/41, 25/44, 25/157, 25/4, 29 i 30 do punktu F, 
stanowiącego południowo-wschodni wierzchołek dz. ew. nr 30;

3) od południa – zaczynając od punktu F południową granicą obrębu 
ewidencyjnego Czarny Las do punktu G, stanowiącego południowo-
-zachodni wierzchołek tego obrębu;

4) od zachodu – zaczynając od punktu G po granicy gminy Grodzisk 
Mazowiecki do punktu A.

Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 3 i 4 i art. 40 ustawy, zainteresowani w ter-
minie do dnia 13 października  2014r. mogą składać wnioski do opraco-
wywanego dokumentu. Wnioski na piśmie należy składać w sekretariacie 
Urzędu Miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki, poczta na adres 05-825 
Grodzisk Mazowiecki, ul. T. Kościuszki 32a, ustnie do protokołu w Wy-
dziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Grodzisk 
Mazowiecki lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez 
konieczności opatrywania podpisem elektronicznym) na adres e-mail 
pawel.dabrowski@grodzisk.pl . Wniosek powinien zawierać imię, nazwi-
sko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Zgodnie z art. 41 ustawy  wnioski wniesione po terminie pozostaną bez 
rozpatrzenia. Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy or-
ganem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz 
Grodziska Mazowieckiego.
        
                                                     Burmistrz Grodziska Mazowieckiego
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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

Duża fi rma zatrudni od zaraz osoby do 
sprzątania biurowca i terenu zewnętrznego 
w rejonie lotniska na Okęciu. Praca w systemie 
zmianowym 06.00-14.00, 14.00-22.00 
(do wyboru). Wynagrodzenie: od 7zł netto/
godz. Kontakt tel. 510 012 549 lub 510 014 898. 

 ► Fryzjer męski, ucznia, 608 77 77 47 

 ► Fryzjerkę zatrudnię, Nadarzyn, Salon fryzjerski 
Monika, 664 551 498 

 ► Inżynier utrzymania ruchu – kierownik oddziału ze 
znajomością j. angielskiego produkcja opakowań, 
automatyka, elektronika miejsce pracy: 
Sokołów K/Janek, windykacja@coffee-service.eu

 ► Operator - mechanik – elektronik maszyny 
pakujące - produkcja opakowań system 
3-zmianowy miejsce pracy: Sokołów K/Janek 
e-mail: windykacja@coffee-service.eu

 ► Podnajmę stanowisko manicure/pedicure 
kosmetyczce tel. 502 036 239 

 ► Salon Play w Pruszkowie zatrudni konsultanta. 
CV proszę wysłać na adres: estel3@go2.pl 

 ► Zatrudnimy:  Pracowników fi zycznych, 
Pracowników magazynowych, Pracowników 
produkcji w Grodzisku/Pruszkowie tel. 22 890 21 03 
e-mail: praca.warszawa@gigroup.com 

 ► Zatrudnię fryzjera/fryzjerkę tel. 502 036 239 

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

 ► Zatrudnię krawcową-szwaczkę Grodzisk Maz.,
stała praca 503 041 060, 601191 942 

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

Zatrudnimy fryzjerkę męsko-damską. 
Milanówek. Pilnie! 502 250 329 

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- 836 m2 media
(gaz wod Kan), Tel. 605338255 

 ► Działka budowlana w Pruszkowie, ul. Hortensji 
pow. 1 473 mkw. Wszystkie media w ulicy, ulica 
wykończona kostką brukową – możliwość podziału 
działki i budowy bliźniaka. Tel. 511 927 744 

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

Mieszkania Pruszków, 60-100 mkw.,
ceny już od 5 500 zł/mkw., tel. 733 26 26 26 

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

Mieszkania w Milanówku 80-117 m2, tel. 733 
26 26 26 

 ► Mieszkanie w kamienicy w samym centrum 
Pruszkowa, po generalnym remoncie (w 2008 r.). 
Duży pokój 22m2, sypialnia 9m2, oddzielna 
kuchnia 8m2, łazienka z wc oraz prysznicem 
4m2 oraz przedpokój 4m2. Do mieszkania 
przydzielona jest piwnica. 503 647 032  

 ► 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 

 ► Sprzedam działkę budowlaną 517m2 ul. Murarska, 
Pruszków tel. 509 981 299 

 ► 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

 ► Mieszkanie, 2-pokojowe, Pruszków, 506 007 913 

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

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

Nauka

 ► Matematyka. Doświadczony nauczyciel. 
885 322 307 

Automoto – kupię

Auto-skup, od 500 do 2 000 zł, 608 174 892 

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

 ► Toyoty, 668 171 639 

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)  

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

Brukarstwo solidnie, 696 437 501 

 ► Cyklinowanie, 602 262 144 

 ► Czyszczenie skórzanej tapicerki samochodowej, 
505 076 331

 ► Dachy papą, 725 229 079 

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

 ► Dźwigi usługi 501 299 778 

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

 ► Instalacje elektryczne – montaż, 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/m2. Szybko i solidnie, 
788 882 780 

 ► Malowanie, tapeta, gładź 502 061 942 

 ► Mycie okien, sprzątanie, 511 259 852 

 ► 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 

 ► Serwis motocykli i skuterów 509 424 320 

Studnie, 601 231 836 

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 

 ► 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 

Piątek, 19 Września 2014

Sprzątanie grobów
Pruszków

509 683 032

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
Firma produkcyjna  

zatrudni od zaraz Panie  
do pakowania produktów  

opakowaniowych
CV prosimy zgłaszać  

osobiście w siedzibie firmy:

PAKFORM Sp. z o.o.
Ul. Komorowska 28 B,

05-800 Pruszków

BURMISTRZ GRODZISKA  
MAZOWIECKIEGO 

informuje,
że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku 
Maz. przy ul. T. Kościuszki 32a oraz na stronie internetowej Grodziska 
Mazowieckiego www.grodzisk.pl zostały podane do publicznej wia-
domości ogłoszenia o:
• I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości 

gruntowej zabudowanej budynkiem usług oświaty o pow. użytko-
wej 304,06m2, oznaczonej jako dz. ew. nr 13/4 o pow. 0,1265 ha, 
położonej w miejscowości i obrębie Książenice w gminie Grodzisk 
Maz., przetarg – 30.09.2014;

• II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości 
gruntowej oznaczonej jako dz. 37/5 o pow. 0,0577 ha, obr. 21, 
położonej w Grodzisku Maz. przy ul. Słonecznikowej; przetarg – 
30.09.2014 r.

• I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości 
gruntowej, oznaczonej jako, dz. 54/11 o pow. 0,0808 ha, obr. 29 
położonej w Grodzisku Maz. przy ul. gen. L. Okulickiego; przetarg 
– 02.10.2014;

Info.: tel. (22) 463 46 31 oraz www.grodzisk.pl

www.hurtownia-ogrodnicza.pl

AKCJA JESIEŃ  
NAJWIĘKSZY WYBÓR CEBUL

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

SKLEP OGRODNICZY  
W PRUSZKOWIE, ul. Pogodna 7



20 GAZETA WPR WPR24.plReklama WPR24.plPiątek, 19 Września 2014


