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ReklamaOni chcą rządzić gminami
ANNA 
SOŁTYSIAK

REGION
16 listopada wybory 
samorządowe. Znamy już 
kandydatów – z powiatów 
pruszkowskiego 
i grodziskiego 
– na prezydentów, 
burmistrzów, wójtów. 
Kto więc zdecydował się 
na start w w zbliżających 
się wyborach 
samorządowych?

N a początek powiat prusz-
kowski. Aktualny pre-
zydent Pruszkowa Jan 

Starzyński (SPP), Marek Prędo-
ta (PPP) i Jan Górski (SLD) są 
już zarejestrowani w Państwo-
wej Komisji Wyborczej jako 
kandydaci na fotel prezydenta 
Pruszkowa. Grono chętnych uzu-
pełniają również przedstawicie-
le czołowych partii politycznych. 
Z ramienia PO kandydatem na 
prezydenta Pruszkowa jest obec-
ny starosta pruszkowski Elżbie-
ta Smolińska. PiS reprezentuje 
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Maksym Gołoś, pracownik urzę-
du miasta w Wołominie.

W Michałowicach o fotel wój-
ta starać się będzie sześciu kan-
dydatów. Podobnie w Piastowie, 
gdzie z obecnie rządzącym Mar-
kiem Kubickim (PO) o stano-
wisko burmistrza rywalizować 
będzie piątka samorządowców. 
W Brwinowie z aktualnym bur-
mistrzem Arkadiuszem Ko-
sińskim zmierzą się Marzena 
Sobieraj oraz Justyna Woźniak.

 Głos do urny wrzucimy już niedługo

16 listopada wybory. Kandydaci na prezydentów, burmistrzów, wójtów
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Nowatorski 
zabieg
GRODZISK MAZOWIECKI
W grodziskim Szpitalu 
Zachodnim lekarze 
po raz pierwszy 
przeprowadzili zabieg 
leczenia przewlekłego 
bólu kręgosłupa 
przy zastosowaniu 
specjalnej elektrody. 
Wyniki są obiecujące.

Na pół godziny w okolice 
rdzenia kręgowego chorym 
wprowadzano specjalne elek-
trody. Do zabiegu wytypowa-
ni zostali pacjenci, którym do 
tej pory inne sposoby lecze-
nia bólu nie pomagały.

Nowatorski zabieg, który 
po raz pierwszy przeprowa-
dzono 15 października, oka-
zał się skuteczny. Procedura 
zabiegu polegała na poje-
dynczym nakłuciu na skó-
rze pleców przy zastosowaniu 
znieczulenia miejscowego. 
Nie wymagała wszczepienia 
elektrody na stałe. Pacjenci 
poddani leczeniu uzyskali Lodowisko ruszy, gdy będzie poniżej zera

PRUSZKÓW
Podobnie jak w Grodzisku, 
pruszkowskie lodowisko 
najprawdopodobniej 
ruszy w grudniu. Zależy 
to jednak od temperatury, 
musi spaść poniżej zera.

Niedawno pisaliśmy o plano-
wanym na 1 grudnia otwarciu 
grodziskiego lodowiska. A co 
z pruszkowskim?  W tym wypadku 

sprawa jest nieco skomplikowana. 
Agregaty, jakimi dysponuje Mię-
dzyszkolny Ośrodek Sportowy 
przy ul. Gomulińskiego 4 są zbyt 
mało wydajne, by poradziły sobie 
z utrzymaniem tafl i przy tempe-
raturach dodatnich. – Dlatego też 
musimy poczekać na mrozy. Jeśli 
grudzień będzie bardziej przypo-
minał wiosnę, to oczywiście otwar-
cie lodowiska się przeciągnie, jeśli 
jednak będzie utrzymywała się 

temperatura ujemna ruszymy, 
zgodnie z planem, właśnie w grud-
niu – mówi Zygmunt Kamiński, 
naczelnik wydziału edukacji, kul-
tury i sportu starostwa powiato-
wego w Pruszkowie. Nie znamy 
jeszcze harmonogramu działania 
lodowiska. Kamiński: – Będzie on 
dostosowany do zajęć szkolnych, 
a w czasie ferii do zajęć w ramach 
„Zimy w Mieście”. Po południu 
lodowisko będzie jednak ogólnie 

dostępne i, jak co roku, darmo-
we. Mamy jeszcze trochę czasu 
na ustalenie szczegółów. Na lodo-
wisku przy MOS-ie trzeba będzie 
się pojawić z własnym sprzętem, 
odpada bowiem możliwości wy-
pożyczenia łyżew. – Dysponu-
ją nimi tylko niektóre szkoły. Te 
jednak będą zapewniać sprzęt 
swoim uczniom jedynie w cza-
sie zajęć wychowania fi zyczne-
go – twierdzi naczelnik.  (AS) 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1 ły się w Jaktorowie, Podkowie 
Leśnej i Żabiej Woli.

Ciekawa sytuacja ma miejsce 
w Baranowie, gdzie obecny wójt 
Andrzej Kolek nie będzie miał 
przeciwnika. Zgodnie z ordy-
nacją, w takiej sytuacji wybo-
ry upodobnią się do plebiscytu, 
w którym wyborcy zamiast sta-
wiać krzyżyk przy najlepszym 
kandydacie, będą musieli wyra-
zić zgodę (lub jej brak) na tego 
jedynego, który startuje. Jeśli 
kandydat uzyska większą licz-
bę głosów pozytywnych zosta-
je zatwierdzony. Jeśli jednak 
nie uzyska przynajmniej poło-
wy poparcia wyborców, to nowo 
wybrana rada gminy wybierze 
wójta w tajnym głosowaniu.

Przypomnijmy: głosowanie 
w wyborach samorządowych 
odbędzie się już niedługo, 
16 listopada. Kampania wybor-
cza ruszyła jeszcze latem, pod 
koniec sierpnia. Jej fi nał nastąpi 
14 listopada (piątek) o północy. 
Potem zapanuje cisza wybor-
cza. Do niedzieli, kiedy wrzuca-
jąc, w godzinach 7-21, do urny 
wyborczej kartę z zakreślo-
nym kandydatem zdecydujemy 
o wyborze naszych samorządo-
wych przedstawicieli. 

Najmniejszą (liczbowo) konku-
rencję ma aktualny wójt gminy 
Nadarzyn Janusz Grzyb, zde-
cydowała się z nim konkuro-
wać jedynie Ewa Bernatowicz. 
Mieszkańcy Raszyna będą mo-
gli oddać głos na jednego z pię-
ciu kandydatów, m.in. obecnego 
wójta Andrzeja Zarębę oraz Pio-
tra Iwickiego i Janusza Raj-
kowskiego, obaj piastowali już 
tę funkcję w ubiegłych latach. 

A jak sytuacja przedstawia 
się w powiecie grodziskim? 
Z największą liczbą kontrkan-
dydatów będzie musiał zmie-
rzyć się Jerzy Wysocki, obecny 
burmistrz Milanówka. Na start 
w tej gminie zdecydowali się 
czterej kandydaci, wszyscy re-
prezentujący lokalne ugrupowa-
nia polityczne. 

W Grodzisku Mazowieckim 
poza sprawującym w upływa-
jącej kadencji władzę burmi-
strzem Grzegorzem Bene-
dykcińskim kandydować będą 
przedstawicielka Prawa i Spra-
wiedliwości Edyta Żyła oraz 
Lech Szymańczyk i Henryk Tu-
szyński. Po dwie osoby zgłosi-

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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To nie było 
morderstwo
PRUSZKÓW
Śmierć kobiety, której 
ciało znaleziono przy 
torach (ul. Przytorowa) 
w Pruszkowie, nie 
była spowodowana 
działalnością osób 
trzecich. – Był to 
najprawdopodobniej 
wypadek kolejowy 
– mówi Iwona Ilcewicz-
-Kołodziejczyk, 
prokurator rejonowy 
w Pruszkowie.

Poniedziałkowe (20 paździer-
nika) doniesienie o znalezio-
nych przy torach zwłokach 
kobiety niemal natychmiast 
wywołało lawinę komentarzy 
i domysłów. Szybko znaleźli się 
też „świadkowie”, którzy twier-
dzili, że kobieta miała uszko-
dzenia w okolicach szyi (inni 
wprost: że podcięto jej gardło). 
To z kolei skierowało wyobraź-
nię internautów na powiązanie 
z zabójstwem w Mosznie (pi-
szemy o tym na str. 6). 

Jednak w przypadku prusz-
kowskim sprawa wygląda 
inaczej. – Oczywiście 100-pro-
centową pewność będziemy 
mieli po sekcji. Jednak wstęp-
ne oględziny wykluczyły udział 
osób trzecich. Był to najpraw-
dopodobniej wypadek kolejo-
wy i pod tym kątem sprawa jest 
badana. Nie ma natomiast żad-
nych podstaw, by w jakikolwiek 
sposób łączyć ją z przypadkiem 
z Moszny – zapewnia prok. Iwo-
na Ilcewicz-Kołodziejczyk.

A kim była kobieta? Czy 
mieszkanką Pruszkowa? – Te-
go niestety powiedzieć nie mo-
gę – ucina prokurator.  (TK) 

Piątek, 24 Października 2014
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BRWINÓW
• KOSIŃSKI Arkadiusz (KWW Arkadiusza Kosińskiego 

„Dobro Wspólne”) – obecny burmistrz Brwinowa, 
• SOBIERAJ Marzena (KWW Aktywna Gmina), 
• WOŹNIAK Justyna (KW Prawo i Sprawiedliwość).

MICHAŁOWICE
• BORZYMOWSKA Ewa (KWW „MY-Mieszkańcy !”), 
• GRABKA Krzysztof (KWW Przyszłość Gminy) 

– obecny wójt Michałowic,
• JARZYNA Stanisław (KWW S.J. Jarzyny 

Michałowice Wspólne Dobro),
• JASTRZĘBSKI Grzegorz

 (KW Platforma Obywatelska RP), 
• RAJSKI Paweł (KWW – Wierni Mieszkańcom),
• ZALEWSKA Aurelia (KWW Solidarna Gmina GM).

NADARZYN
• BERNATOWICZ Ewa (KWW Zielona Gmina 

– Nasz Dom), 
• GRZYB Janusz (KWW „Ponad Podziałami”) 

– obecny wójt Nadarzyna.

PIASTÓW
• BORODZICZ EWA ZOFIA (KW Prawo i Sprawiedliwość), 

KUBICKI Marek Andrzej (KW Platforma 
Obywatelska RP) – obecny burmistrz Piastowa, 

• KURAN HANNA BOGUMIŁA (KWW Hanny Kuran), 
• SMOLAGA Krzysztof Paweł (KWW Nowy Piastów),
• SZUPLEWSKI Grzegorz (KWW Nasz Piastów 

– Wspólnota Samorządowa), 
• ZIÓŁEK Maria (KWW Piastów – Nasza Ojczyzna).

PRUSZKÓW
• GOŁOŚ Maksym (KW Prawo i Sprawiedliwość),
• GÓRSKI Jan (KKW SLD Lewica Razem), 
• PRĘDOTA Marek (KW „Przyszłość, Pruszków, 

Porozumienie”), 
• SMOLIŃSKA Elżbieta (KW Platforma 

Obywatelska RP), 
• STARZYŃSKI Jan (KWW Samorządowe 

Porozumienie Pruszkowa) – obecny prezydent 
Pruszkowa.

RASZYN
• IWICKI Piotr (KW Mazowiecka Wspólnota 

Samorządowa), 
• RAJKOWSKI Janusz Stanisław (KW Platforma 

Obywatelska RP), 
• KOPER Henryka (KWW Raszyn Razem), 
• SZAREK Celina Grażyna (KWW Celiny Szarek 

„Samorząd dla mieszkańców”), 
• ZARĘBA  Andrzej Wiesław (KW Prawo 

i Sprawiedliwość) – obecny wojt Raszyna.

Kandydaci na prezydentów, burmistrzów i wójtów

GRODZISK MAZOWIECKI
• BENEDYKCIŃSKI Grzegorz (KWW Ziemia Grodziska) 

– obecny burmistrz Grodziska Mazowieckiego, 
• SZYMAŃCZYK Lech (KWW Ruchu Ludzi Pracy), 
• TUSZYŃSKI Henryk (KW Stowarzyszenie 

Samorzadowe Grodziszczanie), 
• ŻYŁA Edyta (KW Prawo i Sprawiedliwość).

JAKTORÓW
• POŁUTERKO Grzegorz (KWW Nowa Perspektywa 

GM Jaktorów), 
• ŚLIWIERSKI Maciej (KWW Wydmy Międzyborowskie) 

– obecny wójt Jaktorowa.

MILANÓWEK
• KLIMOWICZ Maciej (KWW „Razem dla Milanowka”),
• KOMŻA Jarosław (KWW Milanówek – Obywatelski 

i Gospodarny), 
• KWIATKOWSKA Wiesława (KWW Wiesławy 

Kwiatkowskiej – Decydujmy RAZEM),  

• PODGÓRSKA-PACIOREK Małgorzata 
(KWW Czas na Zmiany), 

• WYSOCKI Jerzy Józef (KW Stowarzyszenia Milanówek 
Dziś i Jutro) – obecny burmistrz Milanówka.

PODKOWA LEŚNA
• STĘPIEŃ-PRZYGODA Małgorzata (KWW Miasta 

Ogrodu) – obecna burmistrz Podkowy Leśnej,  
• TUSIŃSKI Artur Michał (KWW Mieszkańcy 

dla Podkowy).

ŻABIA WOLA
• KAJAK Zbigniew (KW Prawo i Sprawiedliwość), 
• NIEDŹWIECKA Elena (KWW Żabia Wola 

– Nasza Wola), 
• WAWRUCH Halina (KWW Nasza Gmina Wspólna 

Sprawa) – obecna wójt Żabiej Woli.

BARANÓW
• KOLEK Andrzej (KWW Razem dla gminy Baranów)

– obecny wójt Baranowa.

POWIAT PRUSZKOWSKI

POWIAT GRODZISKI

Oni chcą rządzić gminami
16 listopada wybory. Znamy już kandydatów na prezydentów, burmistrzów, wójtów

znaczną redukcję bólu, by-
li bardzo zadowoleni z efek-
tów tej metody.

Pacjenci, którzy chcą przejść 
podobny zabieg powinni przed 
wyborem tej metody lecze-
nia mieć przeprowadzoną 
diagnostykę obrazową krę-
gosłupa w celu właściwej kwa-
lifikacji. Czas do pełnego 
ustąpienia bólu wynosi około 
dwóch tygodni.  (AS) 

Do zabiegu 
wytypowani zostali 
pacjenci, którym 
do tej pory inne 
sposoby leczenia 
nie pomagały

PRUSZKÓW
Znamy terminy kolejnych WPR 
Targów Nieruchomości i Wnętrz. 
Wiosenna edycja odbędzie się 28 
i 29 marca 2015 r., natomiast je-
sienna 10 i 11 października 2015 
roku. Sprzedaż powierzchni roz-
pocznie się 3 listopada 2014 r. WPR 
Targi Nieruchomości i Wnętrz to 

największa i najważniejsza regional-
na giełda nieruchomości na Mazow-
szu. Podczas targów swoje oferty 
przedstawiają deweloperzy, samo-
rządy, banki, doradcy fi nansowi, 
pośrednicy w obrocie nieruchomo-
ściami oraz fi rmy z branż związa-
nych z aranżacją wnętrz. W czasie 

W marcu i październiku kolejne
WPR Targi Nieruchomości i Wnętrz

przyszłorocznych targów organiza-
torzy planują wiele nowości – m.in. 
konkursy z atrakcyjnymi nagro-
dami, nowe stoiska z bezpłatnymi 
poradami oraz powiększenie stre-
fy wnętrz. Obie edycje przyszło-
rocznych targów odbędą się w Hali 
Znicz w Pruszkowie. (Red)
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Z Kartą Nadarzyniaka pojadą taniej
NADARZYN
Karta Nadarzyniaka 
ma nowego partnera. 
Jest nim ZTM. Mieszkańcy 
będą mniej płacić za 
bilety długookresowe, 
natomiast koszty 
ulg pokryje gmina.

K l a m k a  z a p a d ł a .  G m i n a 
Nadarzyn dołączyła do Ma-
rek i Jabłonnej, podpisując 22 
października „cyrograf ” z Za-
rządem Transportu Miejskie-
go w Warszawie. Użytkownicy 
Karty Nadarzyniaka będą mo-
gli korzystać ze zniżek na bi-
lety długookresowe (30 i 90 

dni), według tych samych sta-
wek, co mieszkańcy stolicy po-
siadający Kartę Warszawiaka.

Od kiedy mieszkańcy poja-
dą taniej? Już od 1 listopada. 
Wcześniej muszą jednak za-
opatrzyć się w nową „hybry-
dową” kartę gminy i ZTM. 
– Musieliśmy wymienić kartę, 
bo dotychczasowej nie dało się 
połączyć z ZTM-owską – tłu-
maczy Tomasz Muchalski, wi-
cewójt Nadarzyna.

Według szacunków gminy 
z propozycji skorzysta od 400 
do 500 osób. Oczywiście pre-
zent dla mieszkańców nie spad-
nie z nieba. Różnice w cenach 

biletów pokryje gmina. Jakie 
to będą kwoty? W przypadku 
normalnego biletu kwartalne-
go – 54 zł, a 14 zł w przypadku 
miesięcznego. Jeśli więc oko-
ło 400 osób skorzysta z biletu 
kwartalnego, gmina rocznie do-
łoży blisko 90 tys. zł.

W sumie Karta Nadarzy-
niaka będzie miała już ponad 
30 partnerów. Są to m.in. szko-
ły językowe, tańca czy mu-
zyczne, salony urody, sklep, 
hotel, Gminny Ośrodek Spor-
tu, Gminny Ośrodek Kultury, 
salon optyczny, przedszko-
le niepubliczne czy Matecz-
nik „Mazowsze”.  (TK) 
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PRUSZKÓW
Urząd miejski przedłużył o 10 dni 
termin składania ofert na wykona-
nie dokumentacji projektowej ze-
społu szkół na Gąsinie. Chętni mają 
czas do 7 listopada na przedsta-
wienie wymaganych dokumentów 
i kosztorysu. Termin przesunięto 
na wniosek jednego z oferentów. 

– Zazwyczaj przychylamy się do 
tego typu próśb, bo zależy nam na 
tym, aby oferty były dobrze przygo-
towane i kompletne – wyjaśnia Elż-
bieta Korach, naczelnik Wydziału 
Inwestycji Remontów i Infrastruk-
tury Technicznej Urzędu Miejskiego 
w Pruszkowie. Od rozstrzygnięcia 

Więcej czasu na dokumentację 
projektową zespołu szkół 

przetargu wykonawca będzie miał 
osiem miesięcy na przygotowanie 
gotowego projektu, w tym wizuali-
zacji. Dokumentacja ma uwzględ-
niać budowę gimnazjum dla 375 
uczniów wraz z salą gimnastyczną, 
szkoły podstawowej dla 350 uczniów 
i przedszkola dla 100 dzieci. (EL)

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

Reklama

MARCIN 
PRAŻMOWSKI

PIASTÓW
Zamieszanie wokół 
budowy w Piastowie 
skateparku. Doszło nawet 
do tego, że w tej sprawie 
zwołana została sesja… 
nadzwyczajna. 
– To nadużycie – grzmi 
część radnych. 
– To wyłącznie wyjście 
naprzeciw postulatom 
młodzieży – ripostuje 
Marek Kubicki, 
burmistrz.

T emat budowy obiektu, 
który miałby powstać 
przy ulicy Reja elektry-

zuje piastowską społeczność od 
kilkunastu dobrych dni. I wszyst-
ko w tym temacie wydaje się być 
delikatne: czas, miejsce, pieniądze 
czy sposób „załatwienia” sprawy. 

W miniony poniedziałek 
(20 października) zwołano na-
wet sesję nadzwyczajną, podczas 
której miała być podjęta decyzja 
w sprawie przekazania funduszy 
na inwestycję. Nie została, bo za-
brakło quorum. W obradach udział 
wzięło jedynie ośmiu radnych. – 
Czy zwoływanie sesji w takim try-
bie było konieczne? Oczywiście, 
bo wynikało to z procedur oraz 
terminów. Zaoszczędziliśmy pie-
niądze z przetargów i chcieliśmy je 
przekazać na zadanie, o które za-
biegali od dłuższego czasu młodzi 

Młodzież obeszła się smakiem
Radni nie podjęli decyzji w sprawie pieniędzy na skatepark

mieszkańcy Piastowa – przekonuje 
Marek Kubicki, burmistrz miasta.

Odmiennego zdania jest opo-
zycja, która na Kubickim nie 
pozostawia suchej nitki. – Nie 
widzieliśmy potrzeby, aby po-
jawiać się na sesji nadzwyczaj-
nej. Na poprzednich obradach, 

obiektu twierdząc, że to ostateczny 
termin. Nikt jednak nie jest prze-
ciwko. Obiekt może również do-
brze zostać wpisany do budżetu na 
2015 rok – mówi wprost Smolaga. 
– To było groteskowe. Radni PiS 
i PO nieładnie „grają” sprawami 
młodzieży – dodaje Szuplewski.

– Sprawa polityczna? Prze-
cież chodzi o osoby niepełnolet-
nie, które nawet nie mają prawa 
głosu w wyborach – dziwi się bur-
mistrz Piastowa. Marek Kubicki 
twierdzi, że chodziło wyłącznie 
o spełnienie postulatów zgłasza-
nych przez młodych mieszkańców 
miasta. – Temat był znany od lipca. 
Młodzież sugerowała, aby obiekt 
powstał właśnie w centrum Pia-
stowa tak, aby wszyscy mieli do 
niego równy dostęp. Nie na terenie 
zamkniętym, a tym bardziej obiek-
tach szkolnych – mówi Kubicki. 
– Skoro więc pojawiły się pienią-
dze, to natychmiast uruchomili-
śmy stosowne procedury. Radni 
uznali inaczej – dodaje. 

poprzedzających całe to zamie-
szanie, było ustalone, iż skatepark 
powstanie. Ale w normalnym try-
bie – przekonuje radny Grzegorz 
Szuplewski z Naszego Piasto-
wa. W podobnym tonie wyraża 
się Krzysztof Smolaga, szefują-
cy Porozumieniu dla Piastowa. 
– Burmistrz próbował wymusić 
na radnych decyzję o budowie 

W obradach wzięło 
udział zaledwie 
ośmiu radnych       
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Ile zarobi radny, a ile wójt?
ANNA 
SOŁTYSIAK

REGION
Sprawowanie funkcji 
radnego, wójta, 
burmistrza czy 
prezydenta wiąże 
się z ogromną 
odpowiedzialnością. 
Jednak rajcy i włodarze 
nie mogą narzekać na 
wynagrodzenia za pracę 
na rzecz gminy, miasta, 
powiatu i województwa.
 

D o wyborów samorzą-
dowych pozostał nie-
cały miesiąc. Kam-

pania wyborcza się rozkręca. 
Dla kandydatów każdy głos 
jest na wagę złota. Do 14 li-
stopada pretendenci do sa-
morządów mogą zachęcać 
mieszkańców do postawienia 
krzyżyka przy swoim nazwisku. 
Walka z dnia na dzień nabiera 
tempa. I nie ma się co dziwić, bo 
stanowiska wójta, burmistrza 
czy prezydenta są dobrze 
opłacane. Radni również nie 
mogą narzekać na uposażenie. 
Sprawdzamy więc, jak oblicza 
się (i ile wynoszą) pensje dla sa-
morządowców.

Wysokości diet nie są ustala-
ne „z powietrza”. To, ile pienię-
dzy za sprawowanie konkretnej 
funkcji trafi  na konto regulu-
je ustawa. Ostateczną decy-
zję o wysokości uposażenia 

podejmują radni. Jednak nie 
może ono przekroczyć wy-
znaczonej w ustawie górnej 
granicy. A ta wynosi 150 proc. 
kwoty bazowej ustalanej co 
roku w ustawie budżetowej. 
W 2014 r. kwota bazowa opie-
wa na 1 766,46 zł. To oznacza, 
że maksymalne uposażenie 
rajcy nie może przekroczyć 

maksymalnej stawki, czyli 
2 649,69 zł.

Uposażenie dla 
radnych powiatowych:
• 70 proc. maksymalnej wyso-

kości diety otrzymają radni 
z powiatów poniżej 60 tys. 
mieszkańców, czyli maksy-
malnie 1 854,78 zł,

• 85 proc. maksymalnej wyso-
kości diety otrzymają radni 
z powiatów od 60 tys. do 120 
tys. mieszkańców, czyli mak-
symalnie 2 252,24 zł,

• 100 proc. maksymalnej wy-
sokości diety otrzymają radni 
z powiatów powyżej 120 tys. 
mieszkańców, czyli maksy-
malnie 2 649,69 zł.

Jeśli chodzi o radnych sejmiku 
województwa, to ustawodawca 
nie wyznaczył kryteriów zależ-
nych od ilości mieszkańców da-
nego województwa. Stąd radni 
z sejmików mogą maksymalnie 
otrzymywać diety w wysokości 
2 649,69 zł.

Ile dla włodarzy?
O tym ile zarabiać będzie wójt, 
burmistrz, prezydent, starosta 
czy marszałek województwa, 
decydują radni. Wynagrodze-
nie sterników gmin, powiatów 
i województw może wynieść 
maksymalnie 700 proc. kwoty 
bazowej (1 766,46 zł). Co więc 
za tym idzie włodarze mogą 
zarobić nawet 12 365,22 zł. 

Piątek, 24 Października 2014

Samorządowcy nie mogą raczej narzekać na wysokość wynagrodzenia  

2 649,69 zł. Wspomniane 150 
proc. kwoty bazowej to nieje-
dyne ograniczenie. Poziom wy-
nagrodzenia jest uzależniony 
od wielkości gminy i powiatu.

Radny gminny i miejski 
zarobi maksymalnie:
• w gminach poniżej 15 tys. 

mieszkańców – 50 proc. 
maksymalnej stawki, czyli 
1 324,85 zł,

• w gminach od 15 tys. do 100 
tys. mieszkańców – 75 proc. 
maksymalnej stawki, czyli 
1 987,26 zł,

• w gminach powyżej 100 tys. 
mieszkańców – 100 proc. 

tyle maksymalnej diety 
mogą otrzymać radni 
z powiatów powyżej 
120 tys. mieszkańców

2 649,69 zł

Samorządowcy nie mogą raczej narzekać na wysokość wynagrodzenia  

 Temat skateparku przy ul. Reja elektryzuje młodą, 
piastowską społeczność 
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Wyszedł z domu i nie skontakto-
wał się więcej z rodziną. Ostatni 
raz był widziany w Raszynie. Odje-
chał w nieznanym kierunku i naj-
prawdopodobniej wciąż porusza 
się citroenem berlingo. Poszukiwa-
ny to 44-letni Andrzej Niewiadom-
ski. Rysopis: wzrost – 175 cm; waga 

– ok. 105 kg; włosy – krótkie, koloru 
czarnego, siwiejące na skroniach; 
oczy – piwne; twarz – okrągła. Zna-
ki szczególne – blizna pooperacyj-
na po lewej stronie szyi. W chwili 
opuszczenia miejsca zamieszka-
nia ubrany był w ciemne buty spor-
towe, jasne jeansy, ciemno-szarą 

Policja szuka zaginionego, 
ostatni widziano go w Raszynie

bluzę dresową z kapturem. Kto-
kolwiek zna jego miejsce pobytu 
proszony jest o kontakt: Komenda 
Powiatowa Policji w Pruszkowie 
ul. Kraszewskiego 8 tel. (22) 604 62 13, 
Komisariat Policji w Raszynie 
tel. (22) 604 64 11 oraz najbliższa 
jednostką Policji – 112 lub 997. (TK)
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Ruszyła już 
rejestracja 
do parkrun 
PRUSZKÓW
Miłośnicy biegu 
i każdy kto chce 
rozpocząć swoją z nim 
przygodę mogą się już 
rejestrować. Jak już 
pisaliśmy, 8 listopada 
pierwszy bieg 
Parkrun Pruszków.

Czym jest parkrun? – To bie-
gi dla wszystkich niezależnie 
od stażu biegowego. Zaawan-
sowani biegacze wykorzystu-
ją parkrun jako możliwość do 
poprawienia szybkości i wy-
trzymałości. Dla początku-
jących to bieg na dystansie, 
który jest w zasięgu ich moż-
liwości. Uczestnicy mogą sta-
le monitorować swoją formę 
oraz postępy – wyjaśnia Ja-
nusz Wiśniewski, koordyna-
tor Parkrun Pruszków. – Do 
udziału w parkrun zachęca-
my biegaczy z wózkami oraz 
czworonożnymi przyjaciół-
mi – dodaje.

Dziś parkrun obecny jest 
w dziewięciu krajach i łączy 
ponad 1,5 mln biegaczy-ama-
torów. W Polsce odbywa się 
w 14 miastach, Pruszków bę-
dzie 15-tym. Co trzeba zro-
bić, żeby wziąć udział w biegu? 

ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
Zakład St. Majewski 
nie mieści się już 
przy ulicy Ołówkowej. 
Fabryka kredek 
i ołówków przeniosła 
się na Gąsin, na... 
ul. Kredkową.

F abryk a  o ł ów k ów,  b o 
tak zwykle mieszkań-
cy Pruszkowa nazywają 

zakład St. Majewski, stanowi 
niejako historię miasta. Firma 
powstała w 1889 roku z inicja-
tywy Stanisława Majewskiego. 
Była to jednocześnie pierwsza 
i jedyna fabryka ołówków w Kró-
lestwie Polskim. Losy zakładu 
są burzliwe. W trakcie I woj-
ny światowej „Ołówki” zostały 
mocno uszkodzone. Dzięki po-
święceniu założycieli i pracow-
ników zakład udało się uratować. 
II wojna światowa oszczędziła 
fabryce zniszczeń. Mimo trud-
nych czasów produkcja odbywa-
ła się nieprzerwanie. 

W tym roku „Ołówki” obcho-
dzą 125-lecie. Jubileusz jest 
przełomowy nie tylko dla same-
go zakładu, ale i całego Pruszko-
wa. Dotychczas siedziba fabryki 

„Ołówki” ofi cjalnie zmieniły siedzibę

również „Ołówkom”. Ich marka 
rozsławiła naszą miejscowość nie 
tylko w Polce, ale daleko poza jej 
granicami i czyni to z powodze-
niem nadal – mówił.

A jakie losy czekają pofabryczny 
teren przy ul. Ołówkowej? Jest już 
w rękach dewelopera. Nieofi cjal-
nie udało nam się dowiedzieć, że 
hale zostaną przekształcone w lo-
fty i obiekty użyteczności publicz-
nej. Dziś deweloper nie chce jednak 
zdradzać szczegółowych planów 
zagospodarowania „Ołówków”. 

Zakład St. Majewski miał siedzibę przy ulicy Ołówkowej. Teraz ofi cjalnie działa na Kredkowej  

podziękowania chciałbym zło-
żyć miastu wraz z jego prezy-
dentem Janem Starzyńskim, 
bo to właśnie dzięki odważnym 
decyzjom władz miasta nasza 
fi rma zdołała przetrwać trud-
ne lata transformacji rynkowej 
– zaznaczał Michał Skolimow-
ski, prezes zarządu. –  Również 
decyzja prezydenta i rady mia-
sta utworzenia wraz z łódzką 
strefą ekonomiczną podstrefy 
w Pruszkowie pozwoliła nam 
w krótkim czasie przenieść pro-

dukcję z ul. Ołówkowej na Kred-
kową – dodawał. 

Prezydent Pruszkowa Jan Sta-
rzyński władzom spółki złożył 
gratulacje i podziękowania. – Tak 
długie lata nieprzerwanej pracy 
pierwszej polskiej fabryki ołów-
ków St. Majewski to okazja do 
złożenia szczególnie uroczy-
stych gratulacji. Dzieje 125 lat 
istnienia fi rmy to ogromne dzie-
ło i jednocześnie wielki rozdział 
w życiu Pruszkowa, który swój 
rozwój jako miasto zawdzięcza 

mieściła się przy ulicy Ołówko-
wej 1. W sąsiedztwie znajduje 
się zabudowa mieszkaniowa, nie 
obyło się więc bez tarć na linii 
zakład – mieszkańcy. Najwięk-
sze emocje wzbudzał dym z fa-
brycznego komina, który leciał 
w kierunku zabudowań. Dziś ten 
problem już nie występuje, bo 
fabryka przeniosła się na Gąsin. 

Zakład w nowej lokalizacji 
działa od kilku miesięcy. 23 paź-
dziernika odbyło się uroczyste 

Zakład St. Majewski miał siedzibę przy ulicy Ołówkowej. Teraz ofi cjalnie działa na Kredkowej  

– Dzieje 125 lat 
istnienia fi rmy to 
ogromne dzieło 
i jednocześnie wielki 
rozdział w życiu 
Pruszkowa 
– powiedział prezydent 
Jan Starzyński

otwarcie siedziby spółki, która 
mieści się na ulicy Kredkowej. – 
Ofi cjalne otwarcie nowej fabryki 
zbiega się ze 125-leciem powsta-
nia naszej fi rmy St. Majewski. 
Losy pruszkowskich „Ołówków” 
były dla miasta i powiatu bar-
dzo ważne. Szczególne wyrazy 

Muzeum startuje z nowym programem i ekspozycją
PRUSZKÓW
Odmienione oblicze 
Muzeum Starożytnego 
Hutnictwa Mazowieckiego 
to nie tylko świeżo 
ukończona multimedialna 
ekspozycja. To także 
od nowa opracowany 
program edukacyjny dla 
różnych grup wiekowych.

Do przedstawienia oferty progra-
mowej okazja trafi ła się 21 paź-
dziernika, podczas konferencji 
zwołanej na cztery dni przed 
wielkim otwarciem odrestauro-
wanej pruszkowskiej placówki. 
Choć ekspozycję będzie można 
zobaczyć w sobotę, nasi czytelnicy 
wiedzą o niej już prawie wszyst-
ko. Pisaliśmy o niej kilkakrotnie, 
m.in. w artykule „Widzieliśmy no-
wą ekspozycję”. Zapowiadaliśmy 

również dwa dni atrakcji, jakie cze-
kają gości muzeum podczas wiel-
kiego otwarcia, zaplanowanego na 
weekend 25 i 26 października.

To jednak nie wszystko. Mu-
zeum ma już w zanadrzu strate-
gię przyciągania dzieci, młodzieży 
i dorosłych, którzy dzięki starannie 
opracowanej ofercie nie tylko po-
zyskają tak wydawałoby się trud-
no przyswajalną wiedzę o dawnym 
świecie hutników, ale będą się przy 
tym doskonale bawić. – Przy okazji 
budowania multimedialnej rekon-
strukcji, rozpoczęliśmy również 
pracę nad projektami skierowa-
nym do bardzo zróżnicowanego 
odbiorcy. Będą to rozmaite zaję-
cia, których tematyka jest odpo-
wiedzią na potrzeby zgłaszane 
przez mieszkańców Pruszkowa. 
Staraliśmy się stworzyć taki wła-
śnie pakiet, jaki będzie najbliższy 

zainteresowaniom naszych gości 
– mówiła podczas konferencji Do-
rota Słowińska, dyrektor MSHM.

Co więc będzie można znaleźć 
w muzeum poza supernowocze-
sną ekspozycją? Od 14 listopada 
ruszą lekcje muzealne dla dzie-
ci i młodzieży. Będą prowadzone 
w przystępnej formie, przy uży-
ciu prezentacji multimedialnych, 
map, kart zadań oraz rekonstruk-
cji przedmiotów i sprzętów z epoki 

starożytnej Grecji i Rzymu. A że-
by iluzja była pełniejsza i mocniej 
oddziaływała na uczestników, pro-
wadzący zajęcia mają być ubrani 
w zrekonstruowane starożytne 
ubrania. 

Do pakietu atrakcji wejdą rów-
nież „Rodzinne weekendy z kul-
turą antyczną”. Na czym ma to 
polegać? Raz w miesiącu (od listo-
pada do maja) całe rodziny będą 
mogły uczestniczyć w sobotnich 
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spotkaniach familijnych. Złożą 
się na nie rozmaite gry i zabawy, 
przygotowane z dbałością o histo-
ryczne szczegóły, dotyczące sta-
rożytnego świata.

Nie zabraknie propozycji wy-
łącznie dla osób dorosłych. Będą 
to serie tematycznych warsztatów, 
które poszerzą wiedzę uczestni-
ków o dziedzictwie kulturowym, 
podnosząc tym samym ich kom-
petencje w omawianym obszarze. 
Pierwsza edycja „Między wątkiem 
a osnową. Warsztaty tkactwa pra-
dziejowego dla początkujących” 
ruszy już w listopadzie i potrwa 
do stycznia. Uczestnicy poznają 
jedne z najprostszych i najprzy-
jemniejszych form tkactwa tra-
dycyjnego (w teorii i w praktyce).

Przypominamy: wielkie otwar-
cie 25 i 26 października w godzi-
nach 10–18.  (TK) 

Piątek, 24 Października 2014
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Opłaty startowej uiszczać nie 
trzeba. Wystarczy zarejestro-
wać się na stronie parkrun.pl, 
wydrukować na kartce kod 
biegacza i przynieść go na bieg.

Pierwszy bieg Parkrun 
Pruszków już 8 listopada 
w Parku Potulickich. Start 
o godz. 9, do pokonania dy-
stans 5 kilometrów. Biegi będą 
organizowane w każdą sobo-
tę, przez cały rok. Patrona-
tem objął je prezydent Prusz-
kowa, Jan Starzyński.   (AS) 

Początek biegu 
w pruszkowskim Parku 
Potulickich o godz. 9
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 Nowa siedziba „Ołówków”
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MIESZKANIA W PRUSZKOWIE

sprzedaż: marketing@plano.pl tel. 691-239-221  www.plano.pl
GOTOWE MIESZKANIA I USŁUGI

Profesjonalne serwisy samochodowe!  

PREMIO AUTO-DUKAT
05-800 PRUSZKÓW, AL. JEROZOLIMSKIE 412 
TEL. 22 728 24 93

premio Auto-Dukat Pruszkow baner 129,5x81.indd   1 21.10.2014   15:42
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Polskie marki w Pazza Idea 
Pazza Idea to kameralny 
sklep z damską odzieżą 
mieszczący się przy 
ul. Kościelnej 23 
w Pruszkowie. Choć nazwa 
butiku kojarzy się raczej 
z modą włoską, to klientki 
obok zagranicznych 
marek znajdą też odzież, 
która „wyszła spod igły” 
polskich producentów.

– Obserwując nasze klientki, za-
uważyłyśmy że poszukują polskich 
marek. Dziś posiadanie ubrań od 
polskich producentów staje się 

coraz bardziej popularne. I nie 
ma się co dziwić, bo polskie mar-
ki idealnie wpisują się w kanon 
najnowszych trendów – podkre-
śla właścicielka butiku wraz z ze-
społem. – Wybierając kolekcje do 
naszego sklepu kierujemy się po-
szukiwaniem prostych form, czyli 
tak zwanych basiców. Dzięki temu 
klientki nasze ubrania mogą zesta-
wić z odzieżą z popularnych sieció-
wek. W Pazza Idea klientki znajdą 
kolekcje najlepszych polskich ma-
rek m.in. Tova, Kaskada, Jola Col-
lection czy popularny Dom Mody 
Skórska – dodaje.

Reklama

Ciekawe wzory, kolory, fasony, 
najlepsze tkaniny – to wszystko 
wpływa na unikatowy styl każ-
dej z polskich marek. Jednocze-
śnie propozycje prezentowanych 
firm nawiązują do obowiązują-
cych w danym sezonie trendów 
i kolorystyce. „Szafa” Pazza Idea 
to szeroka gama tunik, bluzek, 
spódnic, sukienek, spodni, żakie-
tów oraz płaszczy i kurtek. Co waż-
niejsze, każda klientka znajdzie tu 
coś dla siebie. – Polscy projektan-
ci, podobnie jak i my, nie zapomi-
nają o skrajnych rozmiarach, 
dlatego w Pazza Idea znajdziemy 

zarówno modele „XS” (rozm. 
34-36), jak i popularne „plus size” 
(rozm. 52-54). Te ostatnie uwiel-
biane są zarówno przez młod-
sze jak i dojrzałe klientki – za-
znacza właścicielka Pazza Idea. 

Poszukujesz nietuzinkowej 
odzieży? Zależy Ci na dobrej jako-
ści wykonania odzieży? Chcesz po-
znać polskie marki? Potrzebujesz 
porady przy doborze odzieży? Je-
śli tak to Pazza Idea jest stworzona 
właśnie dla Ciebie!

Zachęcamy do zapoznania 
się z kolekcją jesień/zima 2014 
w Pazza Idea i zakupów. Każda 

klientka otrzyma 10 proc. raba-
tu na zakupy. Przyjdź i przeko-
naj się, że polscy producenci 
tworzą cudowne kreacje na każ-
dą okazję. Zabierz ze sobą przy-
jaciółkę, a obie dostaniecie rabat 
w wysokości 15 proc. 

aRTYkUŁ SPONSOROWaNY

Pazza Idea 
ul. Kościelna 23, Pruszków

godziny otwarcia pn – pt 10:00 – 18:00, so-
bota 10:00 – 15:00

www.pazzaidea.istore.pl
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PIASTÓW
Przez najbliższe dwa tygodnie po-
bór wody oligoceńskiej z ujęcia przy 
ul. Wysockiego w Piastowie będzie 
utrudniony. Znaczny spadek ciśnie-
nia związany jest ze stanem pompy. 
– Przy Wysockiego można zapo-
mnieć o nabieraniu wody. Chyba, że 
ktoś nie ma co robić i może sobie 

pozwolić na anielską cierpliwość 
– skarży się jeden z mieszkańców, 
którzy regularnie korzystają z tego 
ujęcia. – Już dotarły do nas sygnały 
o zbyt małym ciśnieniu. I to zarówno 
od mieszkańców, jak i konserwatora. 
Oczywiście zajmiemy się tą sprawą. 
Ale potrwa to około dwóch tygodni. 

Przy ulicy Wysockiego 
oligoceńska tylko po kropelce

Niestety, pompa w tym 
miejscu jest już zużyta i wymaga 
wymiany – mówi Wiesław Krendze-
lak, kierownik referatu gospodar-
ki komunalnej i ochrony środowiska 
w urzędzie miejskim. – Do tego czasu 
będzie trzeba się liczyć z obniżonym 
ciśnieniem – dodaje. (TK)

Reklama

GRODZISK MAZOWIECKI
Grodziski rower miejski 
cieszy coraz większym 
zainteresowaniem. 
Zarejestrowało się 1700 
osób, a każdego dnia jest 
ok. 100 wypożyczeń.

„Zagęszczenie” panuje w godz. 
16–20. To właśnie o tej porze 
mieszkańcy Grodziska szczegól-
nie chętnie wsiadają na rowery. 
Najczęściej przy Hali Sportowej 
i Stawach Walczewskiego.

Na razie w mieście jest do dys-
pozycji 60 rowerów, 120 stojaków 

i dziewięć stacji: Deptak/PKP
– ul. 1 Maja., Park im. hr. Skarb-
ków/ul. 3 Maja, Hala Sporto-
wa/ul. Westfala, Stawy Goliana/
ul. M. Skłodowskiej-Curie, Sta-
wy Walczewskiego/ul. Nadarzyń-
ska, Pływalnia Miejska „Wodnik 
2000”/ul. Montwiłła, Targowi-
sko Miejskie/ul. Radońska oraz 
Centrum Kultury/ul. Spółdzielcza 
i Zespół szkół / ul. Zielony Rynek.

To jednak dopiero początek. 
Jeśli mieszkańcy będą jeszcze 
chętniej korzystać z rowerowego 
systemu, będzie on rozbudowy-
wany. – Oczywiście jest jeszcze za 

wcześnie, żeby mówić o konkre-
tach. Na razie mamy koniec se-
zonu i tak naprawdę dopiero na 

PODKOWA LEŚNA
Ruszył I etap jej 
przebudowy 
ul. Storczyków 
w Podkowie. Chodzi 
o fragment od
ul. Jana Pawła II 
do Sasanek. 

Gruntową obecnie nawierzch-
nię drogi wykonawca ma 
utwardzić tłuczniem kamien-
nym. Podobnie – zjazdy. Na-
tomiast pobocza pozostaną 
na razie jako teren zielony. 
Zgodnie z harmonogramem 
prace nie powinny trwać dłu-
żej niż miesiąc.

Przetarg na ten etap prze-
budowy wygrał Zakład Ogól-
nobudowlany Marbudex, 
który zaproponował najniższą 
cenę: nieco ponad 113 tys. zł.

Na tym jednak nie koniec. 
– Co prawda w tym roku zre-
alizowany będzie tylko I etap 
inwestycji, ale w ogóle zapla-
nowaliśmy również kolejny. 
Możemy więc wrócić do tej 
ulicy w przyszłym roku, trzeba 
jednak pamiętać, że ostatecz-
na decyzja należeć będzie do 
rady – mówi Jaromir Chojec-
ki z referatu inwestycji urzędu 
miejskiego w Podkowie Leśnej.

II etap zakłada wykonanie 
nawierzchni jezdni i zjazdów 
z kostki betonowej. Ponadto 
powstanie chodnik i odwod-
nienie powierzchniowe z płyt 
eko, które działać będzie na 
tych samych zasadach jak te-
raz, tyle że sprawniej.  (TK) 

Storczyków
do przebudowy 

MARCIN 
PRAŻMOWSKI

RASZYN
Blisko tysiąc uwag 
i wniosków mieszkańców 
pojawiło się w sprawie 
studium uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego 
gminy Raszyn. 

S tudium zawsze wywołuje 
emocje, ale w trakcie obrad 
było naprawdę spokojnie – 

mówi Andrzej Zaręba, wójt gminy.
Tematem studium rada gminy 

zajęła się podczas wtorkowych ob-
rad (21 października). I chociaż 
studium nie jest aktem prawa 
miejscowego, to obok miejsco-
wych planów zagospodarowania 
przestrzennego stanowi podsta-
wowy dokument kreujący polity-
kę przestrzenną danej gminy. – To 
przede wszystkim w studium wpi-
suje się założenia najważniejszych 
ciągów komunikacyjnych – pod-
kreśla wójt Raszyna.

Prawie tysiąc uwag i wniosków mieszkańców

znajdują się tereny usługowe 
i przemysłowe, które nie wymaga-
ją takich parametrów. W studium 
uwagi te nie zostały uwzględnio-
ne, bo nie mogły. Ale nie oznacza 
to, że odwróciliśmy się od tema-
tu. Sprawa ekranów realizowana 
jest w tworzonym właśnie miej-
scowym planie zagospodarowa-
nia przestrzennego – informuje 
wójt Raszyna. 

Rada gminy zajęła się się tematem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego    

Chociażby pełen przebieg uli-
cy Grudzi. Wpisano również 
drogę wzdłuż rzeki Raszynki 
do części Jaworowej. – Ogólnie 
była idea, aby droga ta wiodła do 
Rybia. Mieszkańcy byli jednak 
innego zdania, ponieważ trasa 
przebiegałaby przez działki prze-
znaczone pod zabudowę jedno-
rodzinną. Do końca nie jestem 
przekonany co do tych uwag, ale 

oczywiście je szanuję – podkre-
śla wójt Zaręba.

Co ważne, część uwag miesz-
kańców związana była z budo-
wą ekranów dźwiękochłonnych. 
Miałaby one pojawić się w związ-
ku z budową trasy S8. Mowa tu 
o węźle Sękocin oraz odgrodze-
niu ulicy Słonecznej i ul. 6 Sierp-
nia. – Mieszkańcy ich nie chcą, co 
jest zrozumiałe. Na tym terenie 
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iZ kolei przed przystąpieniem do 
uchwalenia studium, rada zajmu-
je się uwagami i wnioskami złożo-
nymi przez mieszkańców. A tych 
w przypadku Raszyna było blisko 
tysiąc. – Skąd aż tyle? Studium 
zajmowaliśmy się przez minio-
ne cztery lata. Były trzy jego wy-
łożenia do publicznego wglądu. 
Spora jednak liczba zastrzeżeń 
dotyczyła samego miejscowego 

planu zagospodarowania, a nie 
konkretnie studium – zaznacza 
wójt Raszyna.

– Uchwalając studium nie ro-
bimy wielkiej rewolucji – twier-
dzi Andrzej Zaręba. Co w takim 
razie z ważniejszych spraw po-
jawiło się w dokumencie? 

– Uchwalając 
studium nie robimy 
wielkiej rewolucji 
– twierdzi wójt 
Andrzej Zaręba

wiosnę będziemy mogli obser-
wować, jaki jest ruch. Jeśli będzie 
duży, pojawią się kolejne stacje 

– zapewnia Grażyna Kopeć z wy-
działu ds. pozyskiwania zewnętrz-
nych środków fi nansowych.

A gdzie mogłyby pojawić się 
dodatkowe stacje? – Mieszkań-
cy wskazują m.in. na osiedle 
Piaskowa czy na Adamowiznę 
– mówi Kopeć.

Wypożyczalnia działa od 
27 września. Pierwsze 20 minut 
jest bezpłatne. Za 40 min. więcej 
rowerzysta musi zapłacić złotów-
kę, podobnie za dwie kolejne go-
dziny jazdy. Dopiero czwarta 
i następne godziny wypożycze-
nia sprzętu kosztują 5 zł.  (TK) 
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Reklama

AGENCJA W PRUSZKOWIE  
UL. KRASZEWSKIEGO 5

(50 METRÓW OD STACJI WKD PRUSZKÓW)
 

NOWOŚĆ!
Wypłaty z konta na dok. tożsamości

SZYBKO I KOMFORTOWO DOKONASZ:
Wpłat na konto, Realizacji przelewów, Zmian na koncie

OPŁACISZ RACHUNKI:  
m.in. czynsz w Sp-ni Pruszkowskiej – 0 PLN, 

Gaz, prąd, telefon itp. – 2,50 PLN

ZAŁOŻYSZ: KONTO, LOKATĘ

UZYSKASZ: POŻYCZKĘ, KARTĘ KREDYTOWĄ 
ZŁOŻYSZ WNIOSEK O KREDYT HIPOTECZNY

Czynne: Poniedziałek – Piątek 10:00 – 18:00, 
Sobota 10:00 – 13:00 

PKO BANK POLSKI

Piątek, 24 Października 2014

Rowerowe szaleństwo, stacje mają wzięcie

Rada gminy zajęła się się tematem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego    
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Reklama

MILANÓWEK
Jeszcze do 1 listopada 2014 r.  w Mi-
lanówku można oglądać wernisaż 
drugiej poplenerowej wystawy z cy-
klu „W słońcu malowane II” - BATI-
KI. Na wystawie w Galerii „Matulka” 
przy ul. Piłsudskiego 30 prezento-
wane są  prace uczestników ple-
nerów, które odbyły się w lipcu 

i sierpniu w Milanówku. Twórcy ba-
tików (zdobienia tkanin) to nie tyl-
ko profesjonaliści ale i amatorzy, 
którzy stworzyli obrazy nakłada-
jąc wosk, a następnie farbując ca-
łe płótno w barwniku. Takie tkaniny 
uzyskują  nienaruszony wzór i odpo-
wiednią barwę pozostałych miejsc 

W Galerii „Matulka” 
zobacz wystawę batików 

na  materiale. Na wystawie moż-
na oglądać prace, które wielokrot-
nie przechodziły proces woskowania  
i farbowania, a ich efekt jest impo-
nujący. Godziny otwarcia „Matulki”: 
poniedziałek 12.30-15, 18.30-19.30, 
środa 12.30-15, czwartek 11-16, 
18.30-19.30, piątek 12.30-15. (AD)

Coraz więcej stref Wi-Fi
NADARZYN
W ciągu miesiąca 
rozszerzy się 
nadarzyńska strefa 
Wi-Fi. Z darmowego 
internetu będzie można 
korzystać w czterech 
nowych lokalizacjach. 
Nie jest to jednak 
ostatnie słowo gminy. 
W przyszłym roku 
dostęp do sieci ma być 
jeszcze łatwiejszy.

Strefy darmowego dostępu do 
internetu cieszą się ogromnym 
zainteresowaniem, mimo że 
zgodnie ze specyfiką socjal-
nej usługi, nie pozwalają one 
na szybkie i w pełni komforto-
we surfowanie po sieci. Pozwala 
jednak na swobodne korzysta-
nie z poczty, chatu czy porta-
li społecznościowych,

Nadarzyński urząd już 
w zeszłym roku zintensyfi ko-
wał działania mające na celu 
stworzenie darmowych stref 
na terenie gminy. Zaowocowa-
ły one w marcu tego roku. Naj-
pierw Wi-Fi pojawiło się w sa-
mym urzędzie oraz na placu 

przed budynkiem. Po uzy-
skaniu stosownych pozwoleń 
(w minione wakacje) kolejna 
strefa powstała w Nadarzyń-
skim Ośrodku Kultury i na Pla-
cu Poniatowskiego.

Teraz przyszedł czas na roz-
szerzenie zasięgu. – W ciągu 
miesiąca zostaną uruchomione 
jeszcze cztery strefy: w Szko-
le Podstawowej w Nadarzynie, 
SP w Woli Krakowiańskiej, SP 
w Ruścu i SP w Młochowie – 
zapewnia Michał Wilczak, 
informatyk z nadarzyńskiego 
urzędu gminy.

Ponadto na terenie gminy 
funkcjonują darmowe stre-
fy Wi-Fi udostępnione przez 
fi rmę PLJ Telecom. Obejmu-
ją one następujące lokaliza-
cje: Młochów – ul. Platanowa 
( bloki), Rozalin – świetli-
ca, Kostowiec – Orlik, Stara 
Wieś – okolice ul. Rumianko-
wej, Parole – świetlica, Woli-
ca – ul. Wodna, Rusiec – ul. Osie-
dlowa róg ul. Majowej, Wa-
lendów – ul. Nad Utratą róg 
ul. Romantycznej i Strze-
niówka – ul. Komorowska róg 
ul. Magdalenki.  (TK)

TOMASZ 
KUŹMICZ

PRUSZKÓW
Spotkanie 
z Władysławem 
Bartoszewskim 
było pomyślane 
jako ostatni element 
obchodów 70. 
rocznicy Powstania 
Warszawskiego 
w powiecie 
pruszkowskim. 
 

P relegent miał opowiadać 
o swojej konspiracyjnej 
działalności, która otarła 

się również o Pruszków. Jak się 
okazało, jego nazwisko w połą-
czeniu z życiorysem podziałało 
jak magnes. Niewielka siedziba 
Muzeum Dulag 121 wypełniła 
się po brzegi, wobec czego młod-
si słuchacze, ustępując miejsca 
tym starszym, musieli zado-
wolić się miejscami stojący-
mi, których trzeba było szukać 
na antresoli.

Nazwisko podziałało jak magnes
W Muzeum Dulag 121 w Pruszkowie odbyło się spotkanie z Władysławem Bartoszewskim

Spotkanie, które odbyło się 
23 października, zatytułowa-
no „Pruszków 1944 w mojej pa-
mięci”. Oczywiście, niełatwo 
tak bogate wojenno-powstań-
cze doświadczenia, jakie były 
udziałem  Władysława Barto-
szeskiego, zmieścić w tak ści-
śle zakreślonym temacie. Ale 
i jego losy są pod tym wzglę-
dem podobne do większo-
ści mieszkańców okupowanej 
stolicy: Pruszków był tym ob-
szarem na mapie życia, który 
niezwykle trudno było ominąć. 

– Mieszkańcy Warszawy, bez 
względu na to, z jakiej dzielni-
cy pochodzili, jedni wcześniej, 
inni później, ale wszyscy by-
li wypędzani z miasta i trafi ali 
do obozu w Pruszkowie, któ-
ry tym samym stanowił ważny 
punkt odniesienia – zauważył 
Bartoszewski. 

Tak się złożyło, że on sam 
z nieco innych powodów tra-
fił do Pruszkowa niż ludność 
cywilna. – Należałem do tej 
grupy akowców, która zdecydo-
wała się nie iść do niewoli, tylko 
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mi została przewidziana do dal-
szej działalności poza Warszawą 
– opowiadał prelegent.

Załatwili więc fałszywe do-
kumenty i niemiecką ciężarów-
ką przyjechali z Warszawy do 
Pruszkowa, gdzie jako grupa de-
zynfekcyjna mieli udać się do 
niemieckiego obozu przejścio-
wego, by zapobiec epidemii ty-
fusu plamistego. Oczywiście nie 
trafi li do miejsca przeznaczenia,
tylko „rozpłynęli się” w mieście. 

W ciągu około 45 minut 92-let-
ni profesor utkał gęstą sieć wspo-
mnień z okresu wojennego. Po 
wszystkim przyszedł czas na au-
tografy. Okazało się, że spora część 
słuchaczy przyszła zaopatrzona 
w egzemplarze książek Barto-
szewskiego. Posypały się kwia-
ty i podziękowania, których nie 
szczędziła również starosta prusz-
kowski, Elżbieta Smolińska.

Zwieńczeniem spotkania 
w Muzeum Dulag 121 było wspól-
ne złożenie kwiatów pod pomni-
kiem „Tędy przeszła Warszawa”. 

Piątek, 24 Października 2014
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REGION
Dwa samochody osobowe zderzy-
ły się 20 października w Alejach 
Jerozolimskich. Na drodze w stro-
nę Warszawy tworzyły się przez 
pewien czas spore korki. O zda-
rzeniu, które miało miejsce oko-
ło godz. 13.30 poinformował nas 
jeden z z naszych czytelników. 

Tofft600 na numer kontakto-
wy 600 924 925 przysłał zdję-
cie z krótką informacją – Rozbity 
samochód w Alejach Jerozolim-
skich przy ulicy Spisaka. Zabloko-
wany został środkowy pas jezdni 
– napisał w SMS. Podobną wia-
domość przekazał nam kolejny 

Samochodowa stłuczka 
w Alejach Jerozolimskich

czytelnik. – W Alejach Jerozo-
limskich był wypadek. Osobowy 
peugeot zderzył się chyba z ci-
troenem – powiedział. Czy ktoś 
odniósł obrażenia? Jak poinfor-
mowali nas policjanci z Komen-
dy Rejonowej Policji Warszawa III 
nikt nie został ranny. (TK)

ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
Końca dobiegła jedna 
z najważniejszych 
inwestycji TBS-u. 
Kamienica przy 
ul. Sienkiewicza 
przechodzi właśnie 
odbiory techniczne. 
– Zasiedlanie chcemy 
zacząć jeszcze 
w październiku – mówi 
prezes Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego 
„Zieleń Miejska”.
 

T BS zakończył właśnie 
budowę kamienicy przy 
jednej z głównych ulic 

Pruszkowa. Chodzi o budynek 
przy ulicy Sienkiewicza, naprze-
ciwko dworca kolejowego. TBS 
nie tylko postawił nowy obiekt, 
ale zadbał także o jego otoczenie. 
Praktycznie wszystkie sąsiadują-
ce kamienice przeszły generalny 
remont. Teraz podróżni wycho-
dzący z dworca mogą zobaczyć je 
odnowione. Towarzystwo Budow-
nictwa Społecznego musi jeszcze 
wyremontować kamienicę przy 
ul. Obrońców Pokoju 3. Prace już 
trwają. W budynku wymienione 
zostaną okna i parapety, napra-
wione balkony. Odświeżona bę-
dzie klatka schodowa. Zakres prac 

Wkrótce pojawią się lokatorzy

przewiduje również dostosowanie 
instalacji elektrycznej do ogrzewa-
nia grzejnikami konwektorowymi. 

Natomiast lokale w nowej 
kamienicy przy ul. Sienkiewi-
cza już rozdzielono. Niebawem 
powinni pojawić się lokatorzy. 
– Zasiedlanie chcemy zacząć 
jeszcze w październiku. Obiekt 
przeszedł już kontrolę nadzoru 
budowlanego. Teraz trwają odbio-
ry pomiędzy nami a wykonawcą 
– podkreśla Piotrzkowski. 

W kamienicy wydzielono także 
część biurowo-usługową, obejmu-
je ona parter i fragment pierwsze-
go piętra budynku. – Będziemy 
tu mieli punkt przedszkolny, sa-
lon urody oraz drogerię kosme-
tyczną. W jednym z pomieszczeń 
powstanie lokal gastronomiczny, 
gdzie będzie można napić się ka-
wy i zjeść dania z grilla – wylicza 

TBS zakończył budowę kamienicy przy ulicy Sienkiewicza. Budynek przechodzi odbiory

prezes TBS. – Jeśli chodzi o lokale 
biurowe to zainteresowanie rów-
nież jest duże – dodaje. 

A jakie plany inwestycyjne 
ma Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego na przyszły rok? 
Okazuje się, że harmonogram 
jest napięty. – Czekamy na wy-
danie pozwolenia na budowę 
dwóch budynków mieszkalnych 
przy ulicy Studziennej. Chodzi 
o bloki komunalne. W każdym 
będą 23 mieszkania. Gdy tylko 
dostaniemy pozwolenie będzie-
my ogłaszać przetarg – mówi 
Zbigniew Piotrzkowski. 

To nie wszystko. Na przyszły 
rok jest bowiem planowana roz-
budowa budynku komunalnego 
przy ul. Daszyńskiego 47. 

Gmina 
sprzedaje 
działki
BRWINÓW
Przymierzasz się 
do kupienia działki? 
Zobacz, co do 
zaoferowania ma 
gmina Brwinów.

Chodzi o działki wystawio-
ne na sprzedaż przy ul. Brat-
niej, Suwalskiej i Żwirowej 
w Brwinowie oraz w Bisku-
picach, Parzniewie i Kaniach.

Pakiet przy ul. Bratniej 
33 zawiera aż 27 działek 
o funkcji mieszkaniowo-
-usługowej i sześć prze-
znaczonych pod usługi pub-
liczne i mieszkalnictwo jed-
norodzinne. Ceny: od 172 
do 468 tys. zł.

Kolejna działka do zbycia, 
przy ul. Suwalskiej. To grunt 
o pow. ponad 1,4 tys. mkw. 
Funkcja: głównie miesz-
kaniowa. Cena: niespełna 
250 tys. zł.

Działka w Brwinowie 
ma blisko 4 tys. mkw. i po-
łożona jest w atrakcyjnym 
miejscu, na terenie zurba-
nizowanym, w otoczeniu za-
budowy willowej. Znajdują 
się na niej fragmenty przed-
wojennego budynku. Cena 
to 900 tys. zł.

W Biskupicach jest do ku-
pienia grunt o pow. 6,1 tys mkw.
Jest to obszar mieszany o wio-
dącej funkcji mieszkaniowej, 
usługowej oraz rolniczo-pro-
dukcyjnej. Cena: niespełna 
143 tys. zł.

Parzniew. Działka o po-
wierzchni prawie hektara, 
przeznaczona pod wieloro-
dzinną zabudowę miesz-
kaniową z dopuszczeniem 
usług nieuciążliwych. Cena 
3,6 mln zł.

Jest też do kupienia dział-
ka w Kaniach, przy ul. Pił-
sudskiego – o powierzchni 
0,3 ha, położona na obszarze 
strefy mieszkaniowej zain-
westowanej, w zasięgu sta-
nowiska archeologicznego, 
w granicach Warszawskiego 
Obszaru Chronionego Kra-
jobrazu. Cena: 630 tys. zł.

Przetargi w przypadku 
działek przy ul. Bratniej 
i Suwalskiej w Brwinowie 
oraz w Biskupicach odbędą 
się 19 listopada w sali brwi-
nowskiego urzędu. Parz-
niew, ul. Żytnia w Brwino-
wie i Piłsudskiego w Ka-
niach – przetargi odbędą się 
w tym samym miejscu, ale 
17 grudnia.  (TK) 

Kabareton 
Milanowski

Spotkania oko w oko z dzikami
PRUSZKÓW
Odyniec na Gąsinie czy 
locha z małymi na terenie 
Logistic Park – to tylko 
dwa z wielu przypadków 
spotkań z dzikami, 
do jakich dochodzi na 
pruszkowskich ulicach.

Okazuje się, że nie tylko Pod-
kowa Leśna (o czym pisaliśmy 
w poprzednim numerze) słynie 
z tego, że jest regularnie nawie-
dzana przez dziki. W ostatnich 
dniach mieliśmy od czytelników 
kilka zgłoszeń o podobnych spo-
tkaniach w Pruszkowie. – Właśnie 
skończyłem nocną zmianę i wra-
całem do domu, kiedy na terenie 
Logistic Park przecięła mi dro-
gę locha z małymi – mówi jeden 
z nich. – Ale nikogo o tym nie in-
formowałem – dodaje.

Była też obława na odyńca, 
który na Gąsinie staranował jed-
no z ogrodzeń na prywatnej pose-
sji i uszkodził elewację budynku. 
– Dostaliśmy zgłoszenie, że po uli-
cach biega dzik. Zajęliśmy się tą 
sprawą i zgodnie z kompetencja-
mi przekazaliśmy ją starostwu – 
mówi Włodzimierz Majchrzak, 
komendant pruszkowskiej stra-
ży miejskiej. Okazuje się, że nie 
są to przypadki odosobnione. 

– W związku ze wzrostem popu-
lacji dzików, ich widok w terenie 
zabudowanym jest coraz bardziej 
powszechny, zwłaszcza w pobliżu 
miejsc, w których przetrzymywane 
lub porzucane są odpadki. Takich 
zgłoszeń mamy bardzo dużo, i to 
we wszystkich miejscowościach 
powiatu, poza Piastowem. Tylko 
tam w tym roku nie było ani jed-
nego potwierdzonego przypadku – 
mówi Waldemar Pielat, kierownik 
zespołu zarządzania kryzysowe-
go w starostwie powiatu prusz-
kowskiego.

Wygląda więc na to, że do dzi-
ków musimy się... przyzwyczaić. 
– W takich miejscowościach jak 
Żółwin, Wolica, Suchy Las czy 
Kanie albo nawet Reguły, dzi-
ki pojawiają się tak często, że ich 
obecność nikogo już nie dziwi – 
przyznaje Pielat. – Na szczęście 

poza tym, że wyglądają groźnie, 
raczej nie są agresywne – dodaje.

Warto jednak przestrzegać 
podstawowych zasad. Przede 
wszystkim dotyczą one wyrzu-
cania i przetrzymywania odpad-
ków, które są łakomym kąskiem 
dla głodnych zwierząt. Jeśli już 
jednak są one w mieście i spo-
tkamy się z nimi oko w oko nie 
powinniśmy ich w żadnym wy-
padku zaczepiać ani gwałtownie 
reagować, bo dzik może poczuć 
się zagrożony i odwzajemnić się 
atakiem. A co należy zrobić? Al-
bo stać nieruchomo w miejscu 
albo bardzo powoli się wycofać. 
Po czym powiadomić służby – 
najlepiej straż miejską lub poli-
cję. Funkcjonariusze natomiast 
przekażą sprawę dalej, czyli ze-
społowi zarządzania kryzysowego 
lub kołu łowieckiemu.  (TK) 
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Jesień, ale już szykują 
się do odśnieżania
PIASTÓW
Piastowscy urzędnicy 
już przygotowują się 
do nadejścia śniegu. 

Na razie mamy piękną jesień. 
Jednak w każdej chwili, a tak 
niestety bywa niemal co roku, 
może nas zaskoczyć zima. Dla-
tego też samorządy ogłaszają 
już przetargi na zimowe utrzy-
manie dróg. W przypadku Pia-
stowa termin składania ofert 
mija 24 października.

Co należeć będzie do obo-
wiązków zwycięzcy przetargu? 
Oczywiście obserwacja warun-
ków atmosferycznych, a nawet 
uzyskiwanie prognoz pogody. 
Po co? By na czas reagować. 
Krótko mówiąc: wykonawca 
zobowiązany jest do utrzy-
mania efektu „czarnej jezdni”.

Ale nie tylko o jezdnie mu-
si dbać. Bezpieczne muszą być 
także chodniki (posypywane 
mieszanką piasku i chlorku 
sodu), ale do pracy przy nich 
może być wykorzystywany je-
dynie lekki sprzęt. W pakiecie 
są również przystanki autobu-
sowe ( jest ich 21 o łącznej po-
wierzchni prawie 1500 mkw.).

Sytuacja się komplikuje, 
kiedy nawiedzą miasto syste-
matyczne opady śniegu. Wtedy 
fi rma musi wykonywać prace 
na bieżąco, a czas osiągnięcia 
efektu „czarnej jezdni” winien 
być osiągnięty w czasie czte-
rech godzin po przekazaniu 
zlecenia lub dwie godziny po 
ustaniu opadów.

To nie wszystko. Wykonawca 
będzie musiał również w czasie 
trwania umowy raz w miesiącu 
zrywać ogłoszenia ze słupów 
według sporządzonego przez 
gminę wykazu, obejmującego 
14 punktów.  (TK)

Piątek, 24 Października 2014
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MILANÓWEK
Łowcy. B, Cezary 
Pazura czy Krzysztof 
Daukszewcz – to 
tylko część gwiazd, 
jakie zaprezentują się 
podczas XV Kabaretonu 
Milanowskiego. 

Impreza odbędzie się 27 paź-
dziernika o godz. 19.30 w Miej-
skiej Hali Sportowej przy 
ul. Żabie Oczko w Milanówku. 
W jubileuszowej 15. edycji ka-
baretonu gośćmi Pawła Dłu-
żewskiego – członka Kabaretu 
pod Egidą a na co dzień miesz-
kańca Milanówka – będą zna-
ne osobistości polskiej sceny 
satyrycznej i kabaretowej.

Mowa tu o Cezarym Pazu-
rze czy Krzysztofi e Dauksze-
wiczu, który na estradzie gości 
już od blisko 40 lat. Publiczno-
ści w Milanówku zaprezentują 
się ponadto Katarzyna Jam-
róz, Marek Majewski oraz zna-
ny z występów w Kabarecie 
OTTO Ryszard Makowski.

Gwiazdą XV Kabaretonu 
Milanowskiego będzie bez wąt-
pienia formacja Łowcy. B. Po-
chodzący z Cieszyna kabaret 
zdążył już wywalczyć w swojej 
karierze kilka prestiżowych na-
gród, a liderem grupy jest Ma-
riusz Kałamaga. Organizatora-
mi kabaretonu są Milanowskie 
Centrum Kultury oraz rada ro-
dziców ZSG nr 3.  (MAP) 
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TBS zakończył budowę kamienicy przy ulicy Sienkiewicza. Budynek przechodzi odbiory

– Roboty związane z wykonaniem 
nowej elewacji powinny zakończyć 
się jeszcze w listopadzie – twier-
dzi Zbigniew Piotrzkowski, pre-
zes TBS „Zieleń Miejska”. 

– Zasiedlanie chcemy 
zacząć jeszcze w 
październiku. Obiekt 
przeszedł już kontrolę 
nadzoru budowlanego 
– mówi prezes TBS

 Kamienice przy ul. Sienkiewicza
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MOSZNA
Jak już pisaliśmy, w Mosznie (gmi-
na Brwinów) przy wiadukcie 6 
października znaleziono zwłoki 
mężczyzny. Prokuratura ustaliła 
personalia ofi ary, a po przeprowa-
dzonej sekcji zwłok nie ma wątpli-
wości: mężczyzna zmarł wskutek 
doznanych obrażeń głowy, które 

nie mogły powstać przypadkowo, 
np. w wyniku upadku. Prokura-
tura prowadzi śledztwo w spra-
wie zabójstwa. – Nie znaczy to, 
że na pewno ktoś dokonał mor-
derstwa. Mógł na przykład nie-
umyślnie doprowadzić do śmierci. 
Jednak z zebranego materiału 

Prokuratura prowadzi 
śledztwo w sprawie zabójstwa

jednoznacznie wynika, że nie był 
to wypadek. Ktoś jeszcze mu-
siał tam być – mówi Przemysław 
Nowak, rzecznik prasowy proku-
ratury okręgowej w Warszawie. 
Wciąż nie wiadomo jednak, kto był 
sprawcą zabójstwa (lub nieumyśl-
nego spowodowania śmierci). (TK)

Reklama

Lider premierowo zwycięski
PRUSZKÓW
Bez większych 
przeszkód koszykarkom 
Lidera Pruszków 
udało się zwyciężyć 
w premierowym 
spotkaniu II ligi. 
Huragan Wołomin 
pokonały 72:55. 
Pierwszemu 
zwycięstwu w sezonie 
2014/2015 przyglądał 
się prezydent 
Jan Starzyński.

W poczatkowych akcjach obu 
zespołów można było dostrzec 
nieco nerwowości. Z czasem 
jednak boiskowe doświad-
czenie wzięło górę, a Liderki 
zaczęły skutecznie kończyć 
akcje. Pierwsza odsłona za-
kończyła się niezbyt wysokim 
wynikiem 12:6. Druga kwarta 
nie wniosła wiele nowego, Li-
derki kontrolowały przebieg 
wydarzeń. Po dwudziestu mi-
nutach gry na tablicy widniał 
wynik 26:19, a kibice z optymi-
zmem czekali na dalszy prze-
bieg meczu.

Trzecią kwartę mocniej za-
częły zawodniczki z Wołomina 

chcąc doprowadzić do wyrów-
nania, lecz rozpędzająca się 
„machina” Lidera szybko roz-
wiała nadzieje przyjezdnych 
na odmianę losów spotkania. 
Tylko przez 10 minut trzeciej 
kwarty zawodniczki z Prusz-
kowa zdobyły 27 pkt (dla po-
równania: do przerwy miały na 
koncie 26 „oczek”), podczas 
gdy Huragan w tym czasie zdo-
był ich zaledwie 8. W czwartej 
części zawodniczkom z Woło-
mina udało się odrobić część 
strat, jednak wygrana Liderek 
nie była nawet na moment za-
grożona. Ostatecznie mecz za-
kończył się wynikiem 72:55.

Lider Pruszków – Hura-
gan Wołomin 72:55 (12:6, 
14:13, 27:8, 19:28). Punkty 
dla Lidera zdobyły: Katarzy-
na Agnieszczak 16, Daria Doga 
10, Klaudia Babecka 9, Jolan-
ta Nowocin 9, Kamila Petryka 
9, Anna Karasek 7, Katarzyna 
Miłobędzka 6, Maja Stachu-
ra 5, Katarzyna Dąbrowska 1. 

Kolejne spotkanie koszy-
karki Lidera rozegrają na 
wyjeździe, w sobotę 25 paź-
dziernika. Rywalem będzie 
SKS 12 Warszawa.  (AS)

TOMASZ 
KUŹMICZ

BRWINÓW
Zabytkowy dworek 
zyska nowy blask. I to 
zarówno na zewnątrz, 
jak i w środku. Gmina 
Brwinów ogłosiła przetarg 
na realizację tego zadania. 
Prace mogą potrwać 
do końca listopada 
przyszłego roku.
 

G rodziska 57 to jeden 
z najbardziej znanych 
adresów w Brwino-

wie. To właśnie tam mieści się 
słynny dworek „Zagroda” albo 
„Bartkiewiczówka”. Ta druga 
nazwa pochodzi oczywiście od 
nazwiska Zygmunta Bartkiewi-
cza, pisarza i regionalisty, któ-
ry w latach 1905-1910 według 
własnego planu wzniósł budy-
nek, prawdopodobnie z mate-
riałów z rozebranego kościoła, 
i mieszkał w nim. Od 1977 roku 
„Zagroda” jest siedzibą Towa-
rzystwa Przyjaciół Brwinowa.

Zabytkowa „Zagroda” idzie do remontu
Od 1977 r. słynna „Zagroda” jest siedzibą Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa. Dworek czeka odnowa 

Tyle historii. A jak wyglądać 
będzie najbliższa przyszłość 
budynku? Czeka go remont. 
Ale prace ruszą dopiero w przy-
szłym roku. Przedtem muszą być 
zabezpieczone i zarchiwizowa-
ne wszystkie zbiory: książki, pa-
miątki po Bartkiewiczu, kolekcje. 
– Według harmonogramu zamó-
wienia wykonawca będzie miał 
czas na realizację zadania do 
końca listopada 2015 roku. Jest 
to jednak termin bardzo bez-
pieczny, zapewniający duży za-
pas czasu, może się więc okazać, 

że „Zagroda” będzie gotowa du-
żo wcześniej – mówi Mirosława 
Kosiaty z biura promocji urzędu 
gminy Brwinów.

Wyłoniony w przetargu wy-
konawca będzie musiał m.in. 
odkopać i osuszyć ściany funda-
mentowe, zrobić izolację prze-
ciwwodną i drenaż oraz opaskę 
z piaskowca wokół budynku. Wy-
mieni też uszkodzone elementy 
więźby dachowej i połamane da-
chówki, wymuruje nowe koni-
ny (tylko nad połacią dachu) czy 
oczyści wszelkie ozdoby – rzeźby, 
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l balustrady i kolumny. Ponad-
to czeka go renowacja stolarki 
okiennej i drzwiowej.

Remont zostanie przeprowa-
dzony również we wnętrzach. Od-
nowione będą tynki a posadzki 
przejdą cyklinowanie i malowanie. 
Pojawi się wentylacja grawitacyj-
na i nowe okucia w odrestaurowa-
nych drzwiach.

Ponadto na posesji zmieni się 
drewniana brama wjazdowa, 
ogrodzenie i konstrukcja zada-
szenia studni, natomiast rzeźby 
odzyskają dawną świeżość (zo-
staną wyczyszczone).

Inwestycja będzie rozpoczę-
ta ze środków własnych gminy. 
Urzędnicy zapewniają jednak, 
że będą starali się o środki ze-
wnętrzne. – Argumenty mamy 
bardzo silne. Jest to budynek 
służący mieszkańcom, od lat wpi-
sany w życie kulturalne miasta, 
a w dodatku zabytkowy i ze wska-
zaniem konserwatora do remon-
tu – wylicza Kosiaty.

Firmy zainteresowane reali-
zacją tego zadania mogą skła-
dać oferty do 3 listopada.  (TK)

Piątek, 24 Października 2014

Od 1977 r. słynna „Zagroda” jest siedzibą Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa. Dworek czeka odnowa 



10 GAZETA WPR WPR24.plWPR24.plWPR24.plWPR24.plWiadomości

GRODZISK MAZOWIECKI
To będzie uczta dla miłośników utwo-
rów sakralnych. 26 października 
w Grodzisku wystąpi chór Cantata. 
Jego dyrygentką jest Barbara Pasz-
kiewicz. Chór wykona utwory pol-
skich kompozytorów współczesnych. 
Cantata wystąpi o godz. 11.30 w ko-
ściele św. Anny na placu Zygmunta 

Starego oraz o godz. 13.00 w Koście-
le Przemienienia Pańskiego przy 
ul. Łącznej. Wstęp wolny. Dyrygują-
ca chórem (od początku jego istnie-
nia, w 2003 r.) Barbara Paszkiewicz 
może też pochwalić się licznymi tour-
nee koncertowymi w roli nie tylko dy-
rygentki, ale i chórzystki. Natomiast 

W niedzielę chór Cantata 
wystąpi z utworami sakralnymi

Cantata jest zdobywcą wielu nagród 
i wyróżnień na festiwalach w kraju 
i za granicą. Chór ma na koncie wy-
stępy m.in. na IV Festiwalu Lago Di 
Garda we Włoszech, Międzynarodo-
wym Festiwalu Chórów w Ołomuńcu, 
Międzynarodowym Festiwalu Kolęd 
i Pieśni Adwentowych w Pradze. (AD)

„My jesteśmy”, czyli 15 lat minęło
GRODZISK MAZOWIECKI
Nadawana w Radio 
Bogoria audycja 
„My Jesteśmy” 
obchodzi 15 urodziny. 
– Uświadomiliśmy 
wielu ludziom, że 
niepełnosprawność
nie jest piętnem 
– mówi Jerzy 
Fijałkowski, 
współautor programu.

„My Jesteśmy” nadawany jest 
w co drugi poniedziałek od godz. 
11.30. Poza Fijałkowskim, audy-
cję realizuje Marek Konarzew-
ski. Obaj dziennikarze poruszają 
tematykę niepełnosprawności. 
Nieprzerwanie od 15 lat. – Mamy 

za sobą już ponad 700 wydań 
– mówi z dumą Fijałkowski. 

Ale to co najbardziej cieszy 
autorów, to wpływ programu 
na świadomość radiosłuchaczy. 
Fijałkowski: – Niepełnospraw-
ność nie jest piętnem. Udało nam 
się pomóc wielu osobom niepeł-
nosprawnym, jak również ich 

opiekunom. Informujemy o co 
mogą się starać, aby ułatwić so-
bie i tak już trudne życie.

Audycja ma stałe grono 
współpracowników. Ostatnio 
dołączyło do niego Stowarzy-
szenie Integracja. Wydawcy 
programu współpracują po-
za tym z wieloma organizacja-
mi pozarządowymi oraz in-
stytucjami działającymi na 
rzecz budowy domów dla osób 
niepełnosprawnych. 

– Jesteśmy bardzo zadowole-
ni, że kiedyś wpadliśmy na po-
mysł takiego programu. Przez 
15 lat wiele się zmieniło, a istot-
ne jest to, że niepełnospraw-
ni zaczęli wychodzić na ulicę 
– twierdzi Fijałkowski.  (MAP) 

TOMASZ 
KUŹMICZ

PRUSZKÓW
Wciąż nie wiadomo, 
jaki los czeka 
pruszkowski punkt 
adopcyjny dla 
bezdomnych zwierząt. 
Pocieszające może być 
jednak to, że wszyscy 
zapewniają o dobrej woli. 
 

T o jasne, że jak najlepiej 
chce prowadzące punkt 
Pruszkowskie Stowa-

rzyszenie Na Rzecz Zwierząt. 
Inicjatywę wspierają współpra-
cujące ze stowarzyszeniem wła-
dze miasta. Mocny jest również 
głos mieszkańców, stojących mu-
rem za otwartą w lipcu placów-
ką. Ale „złym wilkiem” nie chcą 
być w tej bajce ani powiatowy, 
ani wojewódzki lekarz wetery-
narii, którzy dostrzegają w spo-
sobie funkcjonowania placówki 
pewne nieprawidłowości. 

Jak pamiętamy (pisaliśmy 
o tym w artykule „Punktowi dla 

Punkt adopcyjny czeka na decyzję
Wojewódzki inspektorat weterynarii bada, pod kątem prawnym, sprawę punktu dla bezdomnych zwierząt w Pruszkowie

nie chce źle. Ale wszystko musi 
być zgodnie z prawem – mówi 
Anna Łupkowska z wojewódz-
kiego inspektoratu weterynarii.

Jednym z punktów, które 
wymagają dopracowania, jest 
ustalenie czasu, w jakim zwie-
rzęta mogą przebywać w prusz-
kowskim punkcie. Ważne, by 
był on odpowiednio krótki. – 
Ten warunek nie jest żadną 

przeszkodą. Bez problemu zo-
stanie spełniony – zapewnia 
Andrzej Królikowski, wicepre-
zydent Pruszkowa.  

A kiedy możemy liczyć na kon-
kretną decyzję z województwa? 
– Już mamy ustalone termi-
ny spotkań w tej sprawie. Wię-
cej będziemy mogli powiedzieć 
nawet w najbliższych dniach 
– mówi Anna Łupkowska.  

dwuznaczna. Zwróciłem uwa-
gę na uchybienia, ponieważ je 
dostrzegam, nie znaczy to jed-
nak, że jestem w jakimkolwiek 
stopniu przeciwko temu punk-
towi. Przeciwnie. Cel jest na-
prawdę godny uwagi i pochwały. 
Z tego również doskonale zdaję 
sobie sprawę, dlatego nie chcę 
podejmować w tej sprawie ja-
kichś skrajnych i ostatecznych 
decyzji – mówi. 

Podobne stanowisko prezen-
tuje wojewódzki inspektorat we-
terynarii, który wciąż rozpatruje 
sprawę. – Jest ona nadal otwar-
ta. Zdecydowanie potwierdzamy 
podejrzenia powiatowego leka-
rza. Również dostrzegamy w tej 
działalności znamiona schroni-
ska. Jeśli jednak stowarzyszenie 
i miasto podporządkują się na-
szym sugestiom, na pewno doj-
dziemy do porozumienia. Biorąc 
pod uwagę, jak ważna jest to 
kwestia dla lokalnej społecz-
ności i jak dużo zyskują na tym 
bezdomne zwierzęta, nikt nie 
będzie bezwzględnie dążył do 
zamknięcia punktu. Nikt tutaj 

– Nikt tutaj nie chce 
źle. Ale wszystko 
musi być zgodnie 
z prawem – mówi 
Anna Łupkowska 
z wojewódzkiego 
inspektoratu 
weterynarii

 Punkt adopcyjny dla zwierząt przy ul. Południowej
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Brzydko pachnie na Różanej
PRUSZKÓW
Mieszkańcy ul. Różanej 
w Pruszkowie skarżą 
się, że w okolicy ich 
zabudowań ze studzienek 
kanalizacyjnych 
systematycznie 
wydobywa się mało 
przyjemna woń. 
MPWiK zapewnia, że 
z problemem się uporało.

– Smród na całą okolicę, tak że 
nie można wyjść na zewnątrz. 
Nawet nie otwieramy wtedy 
okien. Co prawda po jakimś 
czasie to mija. Tyle, że zaraz po-
wraca. Problem ciągnie się la-
tami. I nic – twierdzą lokatorzy 
domów przy ul. Różanej.

Oczywiście były interwen-
cje w Miejskim Przedsiębior-
stwie Wodociągów i Kanalizacji 
w Warszawie. – Obiecano nam, 
że będą zakładane jakieś fi ltry. 
I to wszystko. Zdaje się, że cze-
kamy na próżno – podsumowu-
je jedna z mieszkanek.

Miejskie Przedsiębiorstwo 
Wodociagów i Kanalizacji za-
pewnia jednak, że jest inaczej. 
Przyznaje, że podobne uciąż-
liwości mogły występować. 
Ale po zakończonej niedaw-
no modernizacji kolektora, 
który przebiega akurat w tym 
rejonie miasta, powinno już 
być wszystko w porządku. 
– Podczas prowadzonych ro-
bót konieczne było oczysz-
czenie kolektora i usunięcie 
osadów kanałowych z jego 
dnia. Prace zostały już zakoń-

czone – mówi Marzena Woje-
wódzka z zespołu prasowego 
MPWiK w Warszawie.

Pytanie tylko czy to wystar-
czy. I co poza oczyszczeniem 
zrobiono, by poprawić sytu-
ację. – Modernizacja polega-
ła m.in. na montażu wewnątrz 
kolektora paneli GRP, które 
charakteryzują się niższym 
współczynnikiem chropowa-
tości materiału od dotychcza-
sowej, murowanej konstrukcji 
rurociągu. Dzięki temu ście-
ki będą przepływały kolekto-
rem z większą prędkością, co 
zminimalizuje ich zagniwanie 
wewnątrz rurociągu, a tym sa-
mym powstawanie odoru – za-
pewnia Wojewódzka.

Ponadto, na liście prac, któ-
re mają pomóc w pozbyciu się 
śmierdzącego problemu, było 
uszczelnienie kolektora, likwi-
dacja wywietrznika kanałowego 
i wymiana włazów na komorach.

Czy to pomoże i pozwoli oko-
licznym mieszkańcom oddy-
chać pełną piersią? Będziemy 
przyglądać się sprawie.  (TK) 

P1 bez zmian
PIASTÓW
Urząd miasta ogłosił 
przetarg na obsługę 
linii autobusowej P1 
w 2015 roku. 
Rozkład jazdy i mapa 
przystanków mają 
pozostać bez zmian. 

To dobra informacja dla pa-
sażerów, którzy przywykli już 
do komunikacji autobusowej 
w Piastowie. Cieszy także wia-
domość, że nie zmienią się ce-
ny biletów. Jednorazowy bilet 
normalny kupimy za 2 złote, 
miesięczny – za 60 zł. Ulgo-
we będą kosztować połowę 
ceny normalnej. 

Z linii P1 będą mogli korzy-
stać także posiadacze War-
szawskiej Karty Miejskiej 
z zakodowanym biletem na 
strefę 2. Autobus kursuje od 
poniedziałku do piątku z wy-
łączeniem dni świątecznych. 
Rozpoczyna i kończy jazdę na 
przystanku przy ulicy Ogińskie-
go. Po mieście porusza się tra-
są przypominającą kształtem 
ósemkę. Według urzędu mia-
sta to optymalna rozwiązanie, 
nie są przewidywane jakiekol-
wiek zmiany.  (EL) 

zwierząt grozi zamknięcie?”), 
kierownik pruszkowskiego in-
spektoratu weterynarii Jakub 
Kubacki sugerował, że punkt ad-
opcyjny nosi znamiona schroni-
ska, a w związku z tym powinien 
być wpisany do rejestru i nadzo-
rowany przez powiatowego leka-
rza. Jednocześnie zaznacza, że 

Lubi whisky... 
GRODZISK MAZOWIECKI
Zamiłowanie do 
szlachetnych trunków 
może skończyć się 
kłopotami. Przykładem 
32-latek z Grodziska.

Policjanci zatrzymali Rafa-
ła P. w jednej z placówek han-
dlowych. Zostali wezwani przez 
pracowników ochrony, którzy 
nie byli w stanie wyegzekwo-
wać zapłaty od agresywnego 
klienta. Nie zamierzał też od-
dać butelek alkoholu. Dopie-
ro interwencja mundurowych 
przyniosła efekt. Okazało się, 
że ten sposób „robienia” zaku-
pów mężczyzna praktykował 
już w przeszłości, był za to za-
trzymywany. Na razie objęty zo-
stał dozorem policyjnym.  (EL) 

Uwaga, włamywacze nie próżnują
KOMORÓW 
Na terenie Komorowa 
dochodzi do kradzieży 
i włamań do domów. 
We wrześniu 
i październiku 
odnotowano cztery 
takie zdarzenia. Jak się 
przed nimi ustrzec? 

Na stronie komorow.pl umiesz-
czono nawet apel o zachowanie 
szczególnej ostrożności, włą-
czanie alarmów i uważne zamy-
kanie drzwi. Ze szczegółowymi 

wskazówkami jak uchronić się 
przed włamaniem można zapo-
znać się też na stronie interneto-
wej KPP w Pruszkowie.    

Jak więc mieszkańcy Komoro-
wa (i nie tylko) mają walczyć ze 
złodziejami? O radę spytaliśmy 
kom. Dorotę Nowak, rzecznika 
pruszkowskiej komendy powia-
towej. – Mieszkańcy powinni 
zgłaszać policji pojawienie się 
podejrzanych osób i nietypowych 
sytuacji. Szczególnie teraz, kiedy 
szybciej robi się ciemno, dla wspól-
nego bezpieczeństwa powinniśmy 

informować odpowiednie służby – 
mówi Nowak.  Oprócz odpowied-
nich zabezpieczeń technicznych 
(krat, certyfi kowanych zamków, 
odpowiedniego oświetlenia) trze-
ba przede wszystkim zachować 
czujność. Większą uwagę nale-
ży zwrócić na osoby podające się 
np. za pracowników gazowni. Pod 
pretekstem sprawdzenia stanu in-
stalacji ogrzewania gazowego do 
drzwi komorowskich domów pu-
kają bowiem oszuści, usiłując wy-
łudzić opłatę za swoje „czynności”. 
Pod takim zarzutem zatrzymano 

ostatnio dwóch mężczyzn.  – Na-
leży pamiętać, że bardzo rzadko 
zdarza się, aby osoby sprawdzające 
instalacje mogły jednocześnie po-
bierać opłaty. Każda sugestia, aby 
przekazać określoną sumę bez-
pośrednio pracownikowi, który 
odwiedza nas w domu, powinna 
budzić niepokój – twierdzi kom. 
Nowak. Dodaje, że najbezpiecz-
niej jest poprosić o numer konta, 
na które można przekazać opłatę, 
a następnie sprawdzić jego zgod-
ność z faktycznym numerem ra-
chunku gazowni.  (EL) 

Piątek, 24 Października 2014
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jest po stronie inicjatorów ze sto-
warzyszenia, ale nie przeciwko 
prawu, na które nie może przy-
mykać oka. – Jest to sytuacja 
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 Punkt adopcyjny dla zwierząt przy ul. Południowej

Nietypowy spacer, czyli
uliczny performance 
PRUSZKÓW
Spacer zapowiada 
się nietypowo, gdyż 
towarzyszyć mu 
będą rozmaite 
formy ekspresji 
artystycznej i teatralnej. 
Organizatorzy 
zapraszają na pierwsze 
w Pruszkowie uliczne 
performatywne 
działanie osnute  
wokół historii miasta.

Wydarzenie w szczególności 
poświęcone będzie tematowi 
obozu przejściowego Dulag 121, 
gdzie trafiła ludność powstań-
czej Warszawy. Organizatorem 
nietypowego spaceru, który od-
będzie się 26 października jest 
Muzeum Dulag 121, a do współ-
pracy zaprosiło młodych arty-
stów i performerów w ramach 
„Laboratorium działań parate-
atralnych – Pruszków”. 

– Uczestnicy spaceru zosta-
ną zaproszeni do aktywnego 
działania artystycznego ciałem 
i głosem – mówi Agata Mirosz 
z Muzeum Dulag 121, koordy-
natorka projektu. Co dokładnie 
będzie działo się w jego trakcie 
pozostaje tajemnicą performe-
rów. – Nie mamy ustalone- 
go scenariusza. Każdy z artys- 
tów przygotowuje swój pomysł  
na odkrycie na nowo miejsc 
związanych z historią i pokaza- 
nie ich z nowej perspektywy. To 

będzie eksperymentalny spek- 
takl – dodaje.    

Niezwykły spacer będzie 
stanowił zwieńczenie „Labo-
ratorium…” – warsztatów sztu-
ki parateatralnej dla młodzieży 
ponadgimnazjalnej z prusz-
kowskich szkół. W ich trakcie 
uczestnicy poznali wojenną hi-
storię miasta. Zajęcia polegały 
m.in. na pracy nad zebranymi 
materiałami historycznymi, 
wspomnieniami i twórczym 
ich wykorzystaniu przez mło-
dzież na potrzeby spektaklu, 
aby w sposób angażujący emo-
cje, ciało i umysł popularyzo-
wać wiedzę historyczną.  

Informacje o projekcie, sztu-
ce performance, historii Prusz-
kowa oraz relacje z warsztatów 
można znaleźć na blogu perfor-
mance-pruszkow.blogspot.com 
prowadzonym przez uczestni-
ków projektu. 

Performatywny spacer odbę-
dzie się w niedzielę, 26 październi-
ka, o godz. 12.00. Start przy stacji 
WKD Tworki, obok bramy szpi- 
tala.  (EWELINA LATOSEK) 

Reklama

Reklama

Piątek, 24 Października 2014
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OTRĘBUSY
Odwiedzający będą 
mogli zajrzeć za kulisy 
Matecznika, zobaczyć 
ćwiczące grupy baletu 
i chóru. Skąd taka 
okazja? 27 października 
Europejskie Centrum 
Matecznik Mazowsze  
w ramach dnia otwartego 
otwiera swoje podwoje.

W ydarzenie w Otrębu-
sach organizowane jest 
z okazji 5-lecia istnie-

nia nowej siedziby Zespołu Ludo-
wego Pieśni i Tańca „Mazowsze”, 
a patronat nad nim objął Arkadiusz 
Kosiński, burmistrz Brwinowa.

„Mazowsze” działa w Otrę-
busach od 65 lat i jest jedną 
z najważniejszych instytucji 
kulturalnych na terenie gminy 
Brwinów. Od 9 października 
2009 roku artyści i goście mo-
gą dodatkowo korzystać z jednej 
z najnowocześniejszych w wo-
jewództwie sal widowiskowych, 
wybudowanej dzięki funduszom 
unijnym. Od chwili powstania 
całego obiektu odbyło się tam 
211 wydarzeń artystycznych. 
W budynku znajduje się m.in. 
nowoczesne zaplecze zespołu 
czy właśnie sala widowiskowa 
na 560 miejsc.

27 października każdy z od-
wiedzających wnętrze siedziby 
„Mazowsza” będzie mógł zoba-
czyć na własne oczy – przed go-
śćmi zostaną otwarte zaplecze 

Matecznik otwiera podwoje

z garderobami, podziemia, sale 
prób, w których będzie można 
spotkać artystów zespołu. Chęt-
ni będą mogli też zakupić (po 
promocyjnej cenie) bilet na 
nadchodzące spektakle oraz 
pamiątki i wydawnictwa związa- 
ne z zespołem.

osób pracuje, może więc nie mieć 
okazji zobaczenia kulis Matecz-
nika. Tymczasem organizator 
tłumaczy, że 27 października jest 
pierwszym dniem po powrocie 
zespołu z trasy koncertowej po 
Francji oraz czasem odbywają-
cych się w tych określonych go-
dzinach prób „Mazowsza”.

– Możliwe będzie zajrzenie za 
kulisy Matecznika i zobaczenie na 
własne oczy ćwiczące grupy chó-
ru, baletu, orkiestry, posłuchanie 
ich opowieści oraz zrobienie so-
bie z nimi zdjęcia pamiątkowego. 
Dla każdego odwiedzającego sie-
dzibę zespołu w tym świątecznym 
dniu czekać będzie drobny upo-
minek – zachęca Michał Haber, 
kierownik działu promocji i re-
klamy w Mateczniku Mazowsze.

Grupy zorganizowane mogą 
już teraz zapisywać się na dogod-
ną godzinę pod nr tel. (22) 20 88 
200 lub emailem na adres bow@
mazowsze.waw.pl. Przewodnicy 
będą zapraszać na zwiedzanie co  
20 minut.  (ANETA DZICH)

27 października dzień otwarty. Goście poznają  „Mazowsze” od kulis

W rocznicę ostrzału kościoła
PRUSZKÓW
Setna rocznica 
ostrzału i spalenia 
żbikowskiego kościoła 
stanie się okazją  
do wyjątkowego 
spotkania z historią. 
Mieszkańcy będą 
mogli wziąć udział 
w rekonstrukcji 
tamtych wydarzeń 
i pielęgnować  
pamięć o nich.

Mszczonowskie Stowarzy-
szenie Historyczne, którego 
członkowie to w dużej części 
mieszkańcy Pruszkowa, wy-
stąpiło z inicjatywą organizacji 
widowiska opartego na wyda-
rzeniach z 1914 r. kiedy to pod-
palono i ostrzelano najstarszy 
pruszkowski kościół. W wyniku 
wymiany ognia artyleryjskiego 
między wojskami rosyjskimi 
i niemieckimi uszkodzone zo-
stały wieża i dach światyni. Śla-
dy po kulach do dziś widoczne 
są w murach kościoła.

W rocznicę tamtych wyda-
rzeń, 26 października Msz-
czonowskie Stowarzyszenie 
Historyczne we współpracy 
z urzędem miasta organizuje 
specjalne widowisko na łąkach 
za kościołem na Żbikowie. Od 
godzin przedpołudniowych 
będzie można uczestniczyć 
w rekonstrukcjach historycz-
nych, sprawdzić jak wówczas 
wyglądał obóz wojskowy wraz 
z pionem sanitarnym i kuch-
nią polową, obejrzeć broń i na-
wet z niej postrzelać. Słowem: 
zobaczyć jak wyglądało życie 
żołnierzy. – Dla uczestników 
wydarzenia przygotowaliśmy 
nawet tradycyjną żołnierską 
grochówkę – zapewnia Grze-
gorz Witkowski z miejskiego 
biura promocji.

Kulminacją będzie rekon-
strukcja ostrzału kościoła. Jak 
zapewnia biuro promocji bę- 
dzie ona niezwykle widowiskowa.  
– Zostanie zakończona serią  
25 wybuchów i pożarem – zdra-
dza Witkowski.  (EL) 

Tablica z czasem
przejazdu
GRODZISK MAZOWIECKI
Zgodnie  
z wcześniejszymi 
zapowiedziami 
kierowcy korzystający  
z wiaduktu  
w Grodzisku 
Mazowieckim są  
już informowani  
o przybliżonym  
czasie przejazdu.

W miejscowości Natolin, na 
drodze nr 579 prowadzącej 
z autostrady A2 do Grodzi-
ska, stanęła elektronicz-
na tablica informacyjna. 
W zależności od natężenia 
ruchu (obliczanego na pod-
stawie danych z kamer) wy-
świetla ona przybliżony czas 
pokonania wiaduktu oraz 
proponuje wybranie alter-
natywnej trasy.

Dla kierowców to istot-
na informacja – będą w sta-
nie ocenić czy warto czekać 
na pokonanie grodziskiego 
wiaduktu, czy lepiej wybrać 
objazd skręcając z drogi woje-
wódzkiej nr 579 w lewo, w kie-
runku miejscowości Żuków 
i Milanówek.

Tablica choć w części ma 
rozwiązać problem korków na 
tej jedynej w mieście przepra-
wie przez tory PKP. Na trwa-
łe sytuacja ma ulec poprawie 
w połowie przyszłego roku, 
gdy do użytku będzie odda-
ny tunel pod torami w ciągu 
ul. Bałtyckiej.  (EL) 
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To bardzo ciekawa inicjatywa 
na kanwie kultury, jednak wybór 
dnia (poniedziałek) oraz godzin 
(10.00–14.00) dnia otwartego 
nasuwa pewne wątpliwości. Cho-
dzi o to, że w tym okresie wiele 

– Dla każdego 
odwiedzającego siedzibę 
zespołu w tym dniu 
czekać będzie drobny 
upominek – zachęca 
Michał Haber, kierownik 
działu promocji i reklamy 
w Mateczniku Mazowsze
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PRUSZKÓW
Do pruszkowskich policjantów 
wpłynęła informacja, z której 
wynikało, że w jednej z firm ku-
rierskich na terenie miasta gi-
ną zawartości przesyłek. Miały 
w nich być aparaty telefonicz-
ne. Podejrzenie padło na jednego 
z pracowników magazynowych. 

15 października funkcjonariusze 
zjawili się w miejscu jego pra-
cy. Już po krótkiej wymianie zdań 
40-latek przyznał się do kradzie-
ży sześciu telefonów. Wartość to-
waru, jaki sobie przywłaszczył, 
to prawie 7 tys. zł. Po przeprowa-
dzeniu czynności dowodowych 

Pracownik firmy kurierskiej
kradł z przesyłek telefony

i konsultacji z prokuratorem męż-
czyzna skorzystał z możliwości 
dobrowolnego poddania się karze. 
W jego przypadku są to trzy mie-
siące pozbawienia wolności w za-
wieszeniu na dwa lata, obowiązek 
naprawienia szkody oraz pokrycie 
opłat i kosztów sądowych. (TK)
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W programie niedzielnych uro-
czystości znalazło się zwie-
dzanie remizy przy ul. Pszcze-
lińskiej, co może być nie lada 
gratką nie tylko dla miłośni-
ków pożarnictwa. Będzie ona 
otwarta dla wszystkich chęt-
nych od godziny 10.30. O godz. 
11.45 w kościele pw. św. Floria-
na zostanie odprawiona Msza 
św. w intencji strażaków. Po niej 
uroczystości znów przeniosą się 
na teren remizy, gdzie odbędą 
się m.in.: przegląd pododdzia-
łów, prezentacja sprzętu, ode-
granie hymnu OSP i poświęcenie 
nowego samochodu.  

Nowo zakupiony samochód 
w październiku zastąpił mocno 
wyeksploatowany technicznie 
samochód ratowniczo-gaśniczy 
Jelcz 315 z 1982 r., który nie był 
przystosowany do wykonywania 
zadań ratowniczych w obecnych 
czasach. Scania wyposażona jest 
w napęd 4x4, zbiorniki na wodę 

i środek pianotwórczy. Posiada 
też własne oświetlenie. 

Środki na zakup nowoczesne-
go samochodu ratunkowo-gaśni-
czego marki Scania pochodziły 
m.in. z dofi nansowań zewnętrz-
nych. Gmina Brwinów pozyskała 
na ten cel z Komendy Wojewódz-
kiej Państwowej Straży Pożarnej 
w Warszawie kwotę 150 tys. zł, 
od Komendanta Głównego Pań-
stwowej Straży Pożarnej kwotę 
100 tys. zł oraz dotację Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w wysokości 200 tys. zł. Pozosta-
ła kwota ponad 400 tys. zł pocho-
dziła z budżetu gminy Brwinów.

Wóz bojowy Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Brwinowie będzie 
wykorzystywany do prowadze-
nia  działań ratowniczo-gaśni-
czych różnego rodzaju, zarówno 
na terenie gminy Brwinów, po-
wiatu pruszkowskiego jak i wo-
jewództwa mazowieckiego. (PR)

Dobre miejsce do inwestowania 
Gmina Brwinów ma wiele 
atutów, zachęcających 
inwestorów do lokowania 
tutaj swoich przedsięwzięć. 
Uzyskane wyróżnienie 
„Złota Lokalizacja 
Biznesu” jest tego kolejnym 
potwierdzeniem.

Program certyfi kacyjny Gmina Fair 
Play realizowany jest od 2001 r. Jego 
inicjatorem jest Instytut Badań nad 
Demokracją i Przedsiębiorstwem Pry-
watnym, który przygląda się rozwojowi 
samorządów i ich podejściu do inwe-
storów. Po przeprowadzeniu analizy 
informacji zbieranych na podstawie 
ankiet do gmin przyjeżdżają audytorzy, 
którzy na miejscu weryfi kują jakość ob-
sługi oraz terminowość podejmowania 
decyzji administracyjnych. Spotykają 
się także z inwestorami, którzy zaczy-
nają działalność na danym obszarze. 
Audyt w gminie Brwinów został prze-
prowadzony na początku lipca. Jesień 
to tradycyjnie czas na doroczne pod-
sumowanie kolejnej edycji programu.

Gmina Brwinów uzyskała tytuł Gmi-
na Fair Play, a dodatkowo znalazła się 
wśród czterech wyróżnionych jako 
„Złota Lokalizacja Biznesu”. Podczas 
uroczystości, która odbyła się 17 paź-
dziernika 2014 r. w Warszawie, z laure-
atami spotkał się wicepremier Janusz 
Piechociński, który nie tylko gratulo-
wał samorządowcom, ale też opowiadał 
o aktualnie prowadzonych negocjacjach 
dotyczących powiększenia puli środ-
ków tzw. funduszy norweskich oraz pla-
nach rozwijania stref przemysłowych.

Honorowe patronaty nad programe-
m„Gmina Fair Play”, afi liowanym  przy 
Krajowej Izbie Gospodarczej, objęli 
marszałkowie z 15 województw. (PR)

OSP Brwinów: strażacy 
pokażą nowy wóz
Strażacy z OSP Brwinów zapraszają w niedzie-
lę 26 października na uroczystość przekazania 
nowego wozu ratowniczo-gaśniczego. 

Piątek, 24 Października 2014
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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

Aktualnie fi rma spożywcza 
zatrudni magazyniera. 
Wymagania: uprawnienia na 
wózki widłowe, prawo jazdy 
kat. B. książeczka Sanepidu. 
Mile widziana znajomość 
pakietu Offi ce. Praca zmianowa. 
Dawidy k. Raszyna, 
praca@maga.net.pl, 
22 720 57 42 w. 125

 ► Fryzjerka Nadarzyn 505 940 452 

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

 "Posprzątamy Twój Dom" 
zatrudni pracowników 
sprzątających. Oczekujemy min 
3 letniego doświadczenia na 
wyżej wymieniony stanowisku. 
Gwarantujemy umowę o pracę, 
po okresie próbnym. Pracę 
w młodym zespole, profesjonalne 
szkolenie możliwość awansu. 
Kontakt telefoniczny 517 965 792 
biuro@posprzatamytwojdom.pl 

 ► Praca w serwisie tel. 
– bez doświadczenia – Janki. 
Kontakt 506 047 950, 
karolina.swiszcz@partnerpraca.pl

 ► PRACOWNIK PRODUKCYJNY 
DO PAKOWALNI  – SOKOŁÓW 
k/JANEK – 501 204 866

 ► Pracowników ochrony na obiekt 
spedycyjny  w m. Moszna Parcela. 
Tel. 0 608 69 69 29

Sklep Bonna w Piastowie 
zatrudni sprzedawcę 
tel. 797 295 499 

 ► SPECJALISTA ds. KONTROLI 
JAKOŚCI - SOKOŁÓW k/JANEK 
tel. 515 298 621  e-mail: 
JAKOSC@COFFEE-SERVICE.EU

 ► Uczeń, student(tka) (zaoczny) 
jako sprzedawca w Top Secret 
w Pruszkowie. CV + zdjęcie 
topsecretcv@onet.pl  

 ► Zatrudnię fryzjera/fryzjerkę 
tel. 502 036 239 

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

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

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

 ► 12.000m2, Milanówek, 502 207 206 

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

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

Mieszkania Pruszków, 60-100 
mkw., ceny już od 5 500 zł/mkw., 
tel. 516 062 830

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

 ► Mieszkanie Pruszków Zgoda 7 
II piętro 60m2, Tel. 605 338 255 

 ► 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  

 ► Działka budowlana piękna Nowa 
Wieś, 1007m2, idealna lokalizacja, 
tanio 733 262 626 

 ► 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

 ► 5.000 m2, Milanówek, 502 207 206 

Lokale usługowo-handlowe, 
Komorów, 501 012 555 

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

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

Automoto – kupię

Auto – skup samochodów 
od 1998 – 2013r. Gotówka. 
Uczciwie. 694 547 204 

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

Automoto – sprzedam

 ► Fiat Punto, rok produkcji 1997, 
797 146 384

Sprzedam

 ► Sprzedam odzież dla 
chłopca w rozmiarze 80- 98 
(2-3 lata). Kombinezon, 
buty rozmiar 22-24 - jesienne 
i zimowe - fi rma Bartek, 
Ecco. Bluzki, spodnie 
ok. 100 sztuk - h&m, zara 
itp. Cena za wszystko 200 zł. 
500 891 490 Pruszków 

Kupię

 ► Antyki kupię, starocie wszelkiego 
rodzaju, 501 702 604 

 ► Kupię Medale Odznaki 
Odznaczenia tel. 501 591 903 

Usługi

 ► Anteny nowocześnie solidnie 
montaż serwis 603 375 875 

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

Brukarstwo solidnie, 
696 437 501 

 ► Czyszczenie skórzanej tapicerki 
samochodowej, 505 076 331 

 ► Domofony, videodomofony 
603 375 875 

 ► Drzewa, krzewy, pielęgnacja, 
modelowanie, wycinka; ochrona 
roślin 512 380 109, 22 758 16 65 

 ► 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 

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

POŻYCZKI NIEBANKOWE do 
2 000 zł. Minimum formalności, 
natychmiastowa wypłata, 
również emeryci i renciści. 
DZWOŃ 784 36 36 36 

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

 ► 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 

 ► Wróżka, 693 765 283 

 ► WYMIANA OPON, 795 569 659 

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

 ► Złota rączka 888 371 245 
zlotaraczka@rafsat.pl 

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

Zdrowie

 ► Protezy zębowe 380zł, 
508 357 334 

Różne

 ► Mieszkanie własnościowe 38m2, 
centrum Pruszkowa zamienię na 
mniejsze, 22 728 00 57

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

Piątek, 24 Października 2014

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

D
O

JAZD
AKCJA JESIEŃ  

NAJWIĘKSZY WYBÓR CEBUL
POSEZONOWA  
WYPRZEDAŻ!

SKLEP OGRODNICZY  
W PRUSZKOWIE, ul. Pogodna 7

www.hurtownia-ogrodnicza.pl
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BURMISTRZ GRODZISKA  
MAZOWIECKIEGO  

informuje,

że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku 
Mazowieckim przy ul. T. Kościuszki 32a oraz na stronie internetowej 
Grodziska Mazowieckiego www.grodzisk.pl, www.bip.grodzisk.pl zo-
stały podane do publicznej wiadomości ogłoszenia o:

•	VII przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości 
gruntowych oznaczonych w jako dz. ew. nr 7/139 o pow. 0,0372 ha i 
nr 7/141 o pow. 0,041 ha, obr. 53 położonych w Grodzisku Maz. przy 
ul. Jordanowickiej; przetarg – 18.11.2014;

•	 I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej 
nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako dz. ew. nr 25/4 o pow. 
0,8413 ha, obr. 9, położonej w Grodzisku Maz. przy ul. Nowy Gro-
dzisk; przetarg – 18.11.2014;

•	 III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości 
gruntowej oznaczonej jako dz. ew. nr 21/26 o pow. 0,2426 ha, obr. 
14, położonej w Grodzisku Maz. przy ul. Leszczynowej; przetarg – 
16.12.2014;

•	 II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości 
gruntowej zabudowanej budynkiem usług oświaty o pow. użytkowej 
304,06m2, oznaczonej jako dz. ew. nr 13/4 o pow. 0,1265 ha, położonej 
w miejscowości i obrębie Książenice w gminie Grodzisk Maz., prze-
targ – 16.12.2014;

•	 II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości 
gruntowej, oznaczonej jako, dz. 54/11 o pow. 0,0808 ha, obr. 29 po-
łożonej w Grodzisku Maz. przy ul. gen. L. Okulickiego; przetarg – 
17.12.2014;

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

OBWIESZCZENIE WOJEWODY 
MAZOWIECKIEGO

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2013.687 ze zm.) zawiadamia 
się, że w dniu 2 września 2014 r. zostało wszczęte postępowanie 
w  sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej polegającej na  rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 719  
(ul. Królewska), w zakresie budowy chodnika na  odc. od  
ul. Orzeszkowej w kierunku ul. Okulickiego w Grodzisku 
Mazowieckim. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana została na 
działce nr ew. 79/3, obręb 31, jedn. ew. G-189, wchodzącej w skład 
pasa drogowego drogi wojewódzkiej oraz na działce przeznaczonej do 
podziału nr ew. 71/4, obręb 31, jedn. ew. G-189.

Inwestorem przedsięwzięcia jest zarządca drogi – Zarząd 
Województwa Mazowieckiego działający za pośrednictwem 
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z/s ul. Mazowiecka 
14, 00-048 Warszawa, reprezentowanego przez Dyrektora Pana 
Zbigniewa Ostrowskiego, działającego przez pełnomocnika Pana 
Krzysztofa Nadanego.

Nr ewidencyjne działek usytuowania obiektu - drogi (tłustym 
drukiem - numery działek przeznaczone pod przejęcie dla inwestycji, 
w nawiasach - numery działek po podziale): obręb nr 31: 79/3, 71/4 
(71/23, 71/24), 

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Infrastruktury 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (pl. Bankowy 
3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 607, w godzinach 12-15 – pon. 8-12  
– śr. i piąt.), gdzie można zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski do czasu 
wydania orzeczenia w sprawie.  

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego 
doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia 
publicznego ogłoszenia.

 znak sprawy: WI-II.7820.2.5.2014.BK(MP)

Grodzisk Maz., dnia 24 października 2014r.

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części wsi Czarny Las w rejonie ulicy Cedrowej 
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 Mazowieckim 
Uchwały Nr 807/2014 z dnia 24 września 2014r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania dla części wsi 
Czarny Las  w rejonie ulicy Cedrowej w gminie Grodzisk Mazowiecki.
Granice obszaru objętego projektem planu wyznaczają:
1) od północy – zaczynając od punktu A stanowiącego północno- 
-zachodni narożnik działki ew. nr 32/1 z obrębu Czarny Las następnie 
po północnej granicy obrębu Czarny Las do punktu B stanowiącego 
północno-wschodni narożnik dz. ew. nr 33/2;
2) od wschodu – zaczynając od punktu B po wschodniej granicy obrębu 
Czarny Las do punktu C, stanowiącego północno-zachodni wierzchołek 
dz. ew. nr 53/1 z obrębu Czarny Las;
3) od południa – zaczynając od punktu C dalej do południowo- 
-wschodniego wierzchołka dz. ew. nr 41/12 z obrębu Czarny Las, 
dalej południowymi granicami działek ew. nr 41/12 i 41/1 z obrębu 
Czarny Las do punktu D, stanowiącego południowo-zachodni narożnik  
dz. ew. nr 41/1 z obrębu Czarny Las;
4) od zachodu – zaczynając od punktu D po wschodniej granicy  
dz. ew. nr 1 z obrębu Czarny Las do punktu A.
Wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego należy składać do 
17 listopada 2014r  na adres Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim, 
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. T. Kościuszki 32a 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

                                      Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Grodzisk Mazowiecki, dnia 24 października 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 807/2014 z dnia 24 września 2014r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania dla części wsi Czarny 
Las w rejonie ulicy Cedrowej w gminie Grodzisk Mazowiecki. Zawiadamia 
się, że gmina Grodzisk Mazowiecki wszczęła postępowanie w sprawie 
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,  
w tym do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko, dla 
potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 
wsi Czarny Las w rejonie ulicy Cedrowej w gminie Grodzisk Mazowiecki
 Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w Wydziale Planowania 
Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki w pokoju 
nr 9 i można zapoznać się z nią w godzinach pracy Urzędu.
Granice obszaru objętego projektem planu wyznaczają:
1) od północy – zaczynając od punktu A stanowiącego północno-zachodni 
narożnik działki ew. nr 32/1 z obrębu Czarny Las następnie po północnej 
granicy obrębu Czarny Las do punktu B stanowiącego północno-
wschodni narożnik dz. ew. nr 33/2;
2) od wschodu – zaczynając od punktu B po wschodniej granicy obrębu 
Czarny Las do punktu C, stanowiącego północno-zachodni wierzchołek 
dz. ew. nr 53/1 z obrębu Czarny Las;
3) od południa – zaczynając od punktu C dalej do południowo-
wschodniego wierzchołka dz. ew. nr 41/12 z obrębu Czarny Las, dalej 
południowymi granicami działek ew. nr 41/12 i 41/1 z obrębu Czarny 
Las do punktu D, stanowiącego południowo-zachodni narożnik  
dz. ew. nr 41/1 z obrębu Czarny Las;
4) od zachodu – zaczynając od punktu D po wschodniej granicy  
dz. ew. nr 1 z obrębu Czarny Las do punktu A.
Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 3 i 4 i art. 40 ustawy, zainteresowani w terminie 
do dnia 17 listopada  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
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Real Estate Support Sp. z o.o.
Pruszków, ul. Niecała 10/2

Zadzwoń!
733 26 26 26

sprzedaz@resupport.pl

Dom 194 mkw, 
działka 2600 mkw
Walendów

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

 

 

 

Działka budowlana
1007 mkw
Nowa Wieś/ Granica
SPRZEDAŻ  

315 PLN/mkw

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

 
 

SPRZEDAŻ  

680 000 PLN

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

SPRZEDAŻ

 

 

Mieszkania
80–117 mkw

80-117 mkw 

Milanówek
SPRZEDAŻ   Przestronne i funkcjonalne 
apartamenty, piękna odrestaurowana 
kamienica, blisko centrum. Dostępne 
komórki lokatorskie i garaże.

Już od 3 500 PLN/mkw

 
 

 

Działki budowlane  
1000 mkw
Walendów
SPRZEDAŻ   Dwie malowniczo 
położone obok siebie działki po  
1000 mkw, ogrodzone, uzbrojone  
– prąd i gaz. Dookoła nowe domy,  
bardzo dobra lokalizacja.

 

 

 

 Cena do negocjacji. 200 zł/mkw

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

Mieszkania  
50–81 mkw
Warszawa Ursynów
SPRZEDAŻ                                 10 min. od linii metra, tereny 
zielone w okolicy, przedszkola i szkoły, 
bliskość marketu, ochrona z monitoringiem,
w pełni wykończone, umeblowane, 
kuchnie wyposażone w sprzęt AGD 

od 7400 PLN/mkw 

Mieszkania  
40–91 mkw 
Warszawa Wola
SPRZEDAŻ                                    Doskonała lokalizacja, blisko 
komunikacji miejskiej, przestronny dziedziniec, 
plac zabaw w otoczeniu zieleni, ochrona 
z monitoringiem, w pełni wykończone, umeb-
lowane, kuchnie wyposażone w sprzęt AGD

od 8000 PLN/mkw

Mieszkania
74 mkw
Warszawa Bemowo
SPRZEDAŻ  

 

                                     Atrakcyjna lokalizacja, 
w pobliżu pętli autobusowej i tramwajowej, 
bogata infrastruktura w okolicy, 4-piętrowy, 
kameralny budynek, w pełni wykończone, 
umeblowane, kuchnie wyposażone w sprzęt AGD

 

od 7 700 PLN/mkw

Mieszkania  
60 – 100 mkw   
Pruszków
SPRZEDAŻ                               Przestronne i funkcjonalne 
mieszkania. Do każdego mieszkania 
przynależy balkon, taras lub ogródek. 
Niska kameralna zabudowa. Winda, na 
każdej klatce schodowej oraz niewielka ilość 
mieszkań na piętrze.

Już od 5 500 zł/mkw

nowa agencja nieruchomości

www.resupport.pl

1 300 000 PLN 249 000 PLN/mkv


