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Druga tura wyborów za nami
REGION
W wyborczej dogrywce, 30 li-
stopada mieszkańcy wybrali 
prezydenta Pruszkowa, burmi-
strzów Piastowa i Milanówka, 
wójtów Michałowic i Żabiej Wo-
li. Odbyły się już pierwsze sesje 
nowych rad, poznaliśmy staro-
stów powiatów pruszkowskie-
go i grodziskiego.

ZASIĘG: POWIATY PRUSZKOWSKI, GRODZISKI5 GRUDNIA 2014 (NR 288)  Nakład kontrolowany: 30 000 egz. WWW.WPR24.PL

WIĘCEJ  2 i 4     Zdzisław Sipiera
starosta pruszkowski

 Jan Starzyński
prezydent Pruszkowa

 Halina Wawruch
wójt Żabiej Woli

 Krzysztof Grabka
wójt Michałowic

 Wiesława Kwiatkowska
burmistrz Milanówka

 Grzegorz Szuplewski
burmistrz Piastowa
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ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
Wybory samorządowe 
w naszym regionie 
przyniosły wiele 
niespodzianek. 
Jedną z największych 
jest zmiana warty 
w pruszkowskim 
starostwie. Przez 
najbliższe cztery lata 
powiatem rządziło 
będzie Prawo 
i Sprawiedliwość. 
Platforma Obywatelska 
straciła wszystkie 
stanowiska, 
poniosła klęskę.
 

Otym że PO ma kłopoty 
mówiło się od dawna. 
Pierwszą, znaczącą po-

rażkę wyborczą ugrupowanie 
poniosło w wyborach na pre-
zydenta Pruszkowa. O to sta-
nowisko ubiegało się aż pięciu 
kandydatów. Wielu przewidy-
wało, że bój rozstrzygnie się 
między urzędującym od 16 lat 
prezydentem miasta Janem 
Starzyńskim (Samorządowe 
Porozumienie Pruszkowa), 
a sprawującą przez 12 lat funk-
cję starosty Elżbietą Smoliń-
ską (PO). 

Jednak już pierwsza tura wy-
borów pokazała, że kandydat-
ka Platformy nie ma wystar-
czającego poparcia mieszkań-
ców – zdobyła zaledwie 18 proc. 
głosów. W szranki o prezydenc-
ki fotel stanęli Jan Starzyń-
ski i Maksym Gołoś (PiS). Wy-
grał Starzyński.

W gminach klęska
Swoją pozycję Platforma Oby-
watelska straciła w Piastowie 

w skład rady. Każdy scenariusz 
był możliwy. 

Jednak wewnętrzne proble-
my lokalnej Platformy, brak po-
rozumienia jej członków co do 
kandydata na starostę i walka 
o władzę wewnątrz ugrupowania 
stały się gwoździem do trumny. 
Finalnie koalicję zawiązały PiS 
i Mazowiecka Wspólnota Samo-
rządowa. Tym samym PO stra-
ciła wszystkie stanowiska objęte 
w poprzedniej kadencji.

Nowym starostą powiatu 
pruszkowskiego został Zdzisław 
Sipiera (PiS), który już pełnił 
tę funkcję kilkanaście lat temu. 
Stanowisko zastępcy starosty 
objął Krzysztof Rymuza (Mazo-
wiecka Wspólnota Samorządo-
wa). Zarząd powiatu uzupełnili 
członkowie tych dwóch ugru-
powań. Etatowym członkiem 
zarządu została Ewa Borodzicz 
(PiS). Pozostali przedstawicie-
le zarządu to Magdalena Beyer 
(PiS) oraz Zdzisław Brzeziń-
ski (Mazowiecka Wspólnota Sa-
morządowa). Dwie najwyższe 
rangą przedstawicielki zarządu 
kadencji 2010 – 2014, czyli była 

i Pruszkowie. Marek Kubicki 
(PO), były już burmistrz Pia-
stowa, nie dostał się nawet do 
drugiej tury wyborów. Miesz-
kańcy postawili na kandydatów 
PiS i Naszego Piastowa. 

Platforma ma też znacznie 
szczuplejszą reprezentację 
w piastowskiej radzie. Z pię-
ciu mandatów w kadencji 2010 
– 2014 na rozpoczynającą się 
teraz kadencję pozostał jej tyl-
ko jeden. Podobna sytuacja jest 
w pruszkowskiej radzie miasta 
– dziś PO ma tu tylko trzy na 
23 mandaty. Przypomnijmy, że 
na początku minionej kadencji 
PO ruszała do rady z siedmio-
ma osobami reprezentującymi 
jej barwy. 

Ostatnia szansa 
– starostwo
Platforma Obywatelska mogła 
jeszcze walczyć o stanowiska 
w radzie i zarządzie powia-
tu pruszkowskiego. Miała na 
to szanse, zwłaszcza, że prak-
tycznie do samego końca nie 
było wiadomo jak „poukładają 
się” ugrupowania, które weszły 

już starosta Elżbieta Smoliń-
ska (PO) oraz była wicestarosta 
Agnieszka Kuźmińska (Dobro 
Wspólne), zostały jedynie rad-
nymi, bez jakiejkolwiek funkcji. 

Z pierwszego posiedzenia 
rady powiatu wart uwagi jest 
również fakt, że Maksym Gołoś 
(PiS) ponownie... pokonał Elż-
bietę Smolińską (PO). Oboje 
ubiegali się o fotel przewod-
niczącego rady. Radni uznali, 
że na tej funkcji lepiej spraw-
dzi się Gołoś. Kandydatka PO 
na wiceprzewodniczącą rady 
powiatu – Maria Cybulska 
– także nie uzyskała wyma-
ganego poparcia. Wiceprze-
wodniczącymi rady zostali 
Maria Makowska (Mazowiec-
ka Wspólnota Samorządowa) 
oraz Dariusz Nowak (PiS). 

PiS świętuje sukces
Platforma Obywatelska prze-
grana, Prawo i Sprawiedliwość 
wygrane. Oprócz mocnej pozy-
cji w starostwie dzięki popar-
ciu mieszkańców PiS może 
świętować sukces w gminach. 
Największy w Raszynie, tu PiS 
stworzyło prawdziwą fortecę. 
Oprócz 18 na 21 mandatów 
w radzie, ma również „swoje-
go” wójta Andrzeja Zarębę. 

Poparcie dla Prawa i Spra-
wiedliwości wzrosło w Pia-
stowie, gdzie w radzie zasiada 
sześciu członków tego ugru-
powania (w poprzedniej ka-
dencji było ich czterech), a do 
drugiej tury wyborów na bur-
mistrza dostała się kandydat-
ka PiS. Podobna sytuacja jest 
w Pruszkowie, w radzie za-
siada siedmiu radnych PiS, 
a wspomniany już wcześniej 
Maksym Gołoś przegrał w II tu-
rze wyborów na prezydenta 
z Janem Starzyńskim. 

Sipiera starostą, klęska PO
W radzie i zarządzie powiatu pruszkowskiego Platforma Obywatelska 
straciła stanowiska. Rządzić będzie Prawo i Sprawiedliwośćstraciła stanowiska. Rządzić będzie Prawo i Sprawiedliwość

Po pierwsze Mieszkancy!

Drodzy Mieszkańcy Pruszkowa

pierwsze Mieszkancy!
JAN STARZYŃSKI

Serdecznie dziękuję wszystkim 
za udział w wyborach 30 listopada.

Dziękuję Wam za zaufanie.

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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Wyniki drugiej tury wyborów
REGION
Druga tura wyborów 
na prezydentów, wójtów 
i burmistrzów za nami. 
Znamy też prezydia rad 
gmin i miast. Nie obyło 
się bez niespodzianek. 

Największe zaskoczenie przy-
niosło rozstrzygnięcie potyczki 
o fotel burmistrza Milanówka. 
Zwycięzca pierwszej tury wybo-
rów i od czterech kadencji wło-
darz tego miasta – Jerzy Wysocki 
– pożegnał się ze stanowiskiem. 
Dostał 48,52 proc. głosów. Je-
go miejsce zajmie Wiesława 
Kwiatkowska, która w wyborczej 
„dogrywce” otrzymała ponad
51,48 proc. głosów. 

Swoje stanowisko zacho-
wał prezydent Pruszkowa Jan 
Starzyński, którego poparło 
59,76 proc. wyborców. Jego 
kontrkandydat, Maksym Gołoś 
(40,24 proc. głosów), musi za-
dowolić się mandatem radnego 
powiatu pruszkowskiego.

Reelekcję udało się wywalczyć 
wójtom Michałowic i Żabiej Woli. 
W tej pierwszej miejscowości na-
dal rządził będzie Krzysztof Grab-
ka, który uzyskał ponad 52,17 proc. 
poparcia i pokonał Pawła Raj-
skiego (48,73 proc.). W Żabiej 
Woli na kolejną kadencję wy-
brano Halinę Wawruch. Urzę-
dująca wójt dostała 53,33 proc. 
głosów. Jej konkurentka Elena 
Niedźwiecka uzyskała 46,67 proc. 

Nowego gospodarza będzie 
miał Piastów. Z wynikiem 63,63 
proc. głosów został nim Grzegorz 
Szuplewski, który pokonał Ewę 

Borodzicz (36,37 proc.). Jego 
wybór nieco komplikuje sytu-
ację w radzie miasta. W ostat-
nich wyborach burmistrz elekt 
uzyskał też mandat radnego. Po 
mianowaniu na włodarza Piasto-
wa będzie musiał się zrzec funk-
cji radnego. Kto go zastąpi okaże 
się po przeprowadzeniu wybo-
rów uzupełniających.

Kobiety w natarciu
Odbyły się już pierwsze posie-
dzenia i wybory przewodniczą-
cych rad miast i gmin. W wielu 
miejscowościach na ich czele sta-
nęły kobiety. 

W Grodzisku Mazowieckim 
przewodniczącą została Joanna 
Wróblewska. W Milanówku – Mał-
gorzata Trębińska, w Nadarzynie 
– Danuta Wacławek, w Michało-
wicach – Elżbieta Biczyk, w Pia-
stowie – Agata Korczak, w Podko-
wie Leśnej – Renata Gabryszuk.

Przewodniczącym pruszkow-
skiej rady został Krzysztof Biskup-
ski. W Brwinowie tę funkcję objął 
Sławomir Rakowiecki, w Raszynie 
– Dariusz Marcinkowski, w Ża-
biej Woli – Roman Olczak, w Ba-
ranowie – Roman Bodych.  (EL)

JÓZEFOWI 
BINDZIE

Dyrektorowi Miejskiego
Zarządu Obiektów  

Sportowych
w Pruszkowie

wyrazy najgłębszego  
współczucia

z powodu śmierci

ŻONY
Natalia Skwara
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 Elżbieta Smolińska, była już starosta powiatu 
pruszkowskiego

Wiadomości2 GAZETA WPR

GRODZISK MAZOWIECKI

Marek Wieżbicki ponownie wybrany starostą grodziskim
Inauguracyjną sesję nowa Rada Powiatu Grodziskiego ma za sobą. 21 rajców złożyło ślubowanie i wybrało władze powiatu oraz prezydium rady. Ponownie kredyt zaufania 
otrzymał Marek Wieżbicki, który bezwzględną większością głosów wybrany został na starostę powiatu. Był jedynym kandydatem. – Postaram się kontynuować tę pracę, którą 
od 10 lat wykonuję. Do tej pory rozwój powiatu był zrównoważony. Głównie w sensie fi nansowym. Pieniądze do poszczególnych gmin były kierowane w taki sposób, aby żadna 
z nich nie czuła się pominięta czy oszukana – przyznał nowy-stary starosta. W kierowaniu powiatem będzie mu pomagał Zbigniew Kajak, którego wybrano na wicestarostę.
Skład zarządu powiatu uzupełniają Zofi a Owczarek, Mirosław Paciorek i Krzysztof Filipiak. (MAP) (Czytaj też str. 4)
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Reklama

OGŁOSZeNIe

REGION
W okresie od 1 do 30 listopada 
nasz portal WPR24.pl odwiedziło 
dokładnie 100 697 użytkowników, 
co dało sumę ponad 930 tys. od-
słon. To rekordowa oglądalność 
serwisu. Największy ruch zano-
towaliśmy w poniedziałek, 17 li-
stopada, czyli dzień po pierwszej 

turze wyborów samorządowych. 
Przez kilka godzin po zakończe-
niu wyborów portal odnotował 
blisko 100 tys. odsłon. To ozna-
cza, że nasi czytelnicy właśnie na 
WPR24.pl szukali najświeższych 
informacji o wynikach głosowa-
nia i przebiegu wyborów. Dla nas 

Rekordowa oglądalność 
portalu WPR24.pl

to potwierdzenie Państwa 
zaufania i sympatii, a zarazem 
motywacja do dalszej ciężkiej 
pracy. Dziękujemy, że jesteście 
z nami! Wszystkie cytowane sta-
tystyki pochodzą z Google Ana-
tytics i są dostępne w biurze 
reklamy Grupy Wpr Media. (RED.)

ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
Projekt budżetu 
Pruszkowa na 2015 r. 
jest już gotowy. Wśród 
zadań inwestycyjnych 
największa kwota 
zostanie przeznaczona 
na budowę Centrum 
Dziedzictwa Kulturowego, 
ale nie zabraknie też 
pieniędzy na inne 
przedsięwzięcia.
 

Wiemy już jak wygląda-
ją plany inwestycyjne 
pruszkowskich wło-

darzy. Uzależnione są mocno od 
stanu miejskiego budżetu. A ten 
ma się całkiem nieźle. Przyszło-
roczne dochody budżetowe wy-
niosą ponad 178 mln zł, a wydatki 
blisko 188 mln zł. Defi cyt w wy-
sokości 9,85 mln zł (o 1 mln zł 
mniejszy niż w 2014 r.) będzie 
pokryty z kredytów, a wydatki 
na obsługę długu pozostaną na 
poziomie 3 mln zł. 

Prawie 31 mln zł do wydania na inwestycje
zaplanowano w WPF na 2018 r., 
zaledwie 1 mln zł. – Środki na rok 
2018 zastały zaplanowane głów-
nie na zadania dotyczące budo-
wy nawierzchni na kolejnych 

Pruszków ma już projekt budżetu na 2015 rok. Najważniejszą jego częścią jest załącznik inwestycyjny 

na termomodernizacje szkół pod-
stawowych nr 2 i nr 6, budowę sali 
gimnastycznej przy „szóstce”, ter-
momodernizacje gimnazjum nr 
4 oraz wyczekiwane kompleksy 
oświatowo-sportowe na Bąkach 
(1 mln zł) i Gąsinie (250 tys. zł). 

Nie zabraknie też inwestycji 
drogowych. Najkosztowniejsza 
będzie przebudowa ul. Zdziar-
skiej na Bąkach – pochłonie 
blisko 1 mln złotych. 300 tys. zł
mniej miasto przeznaczy na 
przebudowę ul. Działkowej. 
W planie inwestycji drogowych 
znalazły się również ulice: Gał-
czyńskiego, Lipowa, Stalowa, 

Mokra, Magnolii, Jasna, Obroń-
ców Pokoju, Przejazdowa czy 
Stefana Bryły. Łącznie drogi 
„pochłoną” prawie 4,5 mln zł. 

Spośród pozostałych zapla-
nowanych przedsięwzięć warto 
zwrócić uwagę na kontynuację 
przebudowy miejskiego targo-
wiska (300 tys. zł), rozbudowę 
domu komunalnego przy ul. Da-
szyńskiego 47 (513 tys. zł) czy 
budowę zaplecza bytowego do 
realizacji zadań związanych z za-
pobieganiem bezdomności oraz 
opieki nad zwierzętami bez-
domnymi (30 tys. zł).

Budżet to jednak nie wszyst-
ko. Poszliśmy dalej i sprawdzili-
śmy jak przedstawiają się plany 
inwestycyjne w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej. Wyni-
ka z niej, że szereg ważnych dla 
Pruszkowa inwestycji będzie 
gotowych już w... 2016 roku. 
Mowa tu o kompleksie oświa-
towo-sportowym na Bąkach, 
ulicach Działkowej, Lipowej, 
Przejazdowej, Stefana Bryły, 
Mokrej, Stalowej, czy Obroń-
ców Pokoju. Najmniej środków 

Co ciekawe, dochody Prusz-
kowa wzrosną o blisko 10 mln 
zł. Zapytaliśmy skarbnik mia-
sta Lidię Sadowską-Muchę o ten 
„skok”. – Wzrost planu docho-
dów na rok 2015 wynika głów-
nie ze zwiększenia udziałów 
w podatkach stanowiących do-
chody budżetu państwa, zwięk-
szeniu subwencji oświatowej, 
dochodów z odpłatnego naby-
cia prawa własności, podatku od 
nieruchomości i od czynności 
cywilnoprawnych – wylicza.

Najważniejszą częścią budże-
tu jest załącznik inwestycyjny. 
To w nim wpisane są zadania do 
realizacji na dany rok. W 2015 r. 
Pruszków na inwestycje ma zare-
zerwowanych prawie 31 mln zł. 
Postanowiliśmy sprawdzić, jakie 
przedsięwzięcia planują zrealizo-
wać władze miasta. Jedną trzecią 
przyszłorocznego budżetu (10,5 
mln zł ) pochłonie budowa Cen-
trum Dziedzictwa Kulturowego. 

Jakich jeszcze inwestycji na-
leży się spodziewać? Głównie 
oświatowych, bo pochłoną nie-
spełna 7 mln zł. Pieniądze pójdą 

drogach gminnych, ze względu 
na odległy okres planowania plan 
ten będzie modyfi kowany w ko-
lejnych WPF – wyjaśnia Lida 
Sadowska-Mucha. 
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 W planie inwestycji 
drogowych znalazła się 
m.in. ulica Lipowa

Pruszków ma już projekt budżetu na 2015 rok. Najważniejszą jego częścią jest załącznik inwestycyjny 

Decyzją większości Wyborców, głosujących 
w II turze wyborów, zostałam Burmistrzem Miasta 
Milanówka. Chcę serdecznie podziękować Pań-
stwu za okazane zaufanie i poparcie przedsta-
wionej przeze mnie koncepcji zmiany Milanówka. 

Obiecuję, że nie zawiodę Mieszkańców naszego 
miasta, a wszystkie działania będę podejmowała 
dla dobra i rozwoju Milanówka. 

Jako burmistrz nie zamierzam zamknąć się w urzę-
dzie, stawiam na współpracę i rozmowy z Miesz-
kańcami naszego miasta. Dlatego liczę na Państwa 
uwagi (także krytyczne), rady oraz pomysły!  

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Milanówka

Reklama

Jednocześnie zapraszam Państwa na uroczystość zaprzysiężenia na 
burmistrza, które odbędzie się podczas Sesji Rady Miasta Milanów-
ka – 9 grudnia 2014 r. o godzinie 17.00. Będzie to wydarzenie bardzo 
ważne nie tylko dla mnie, ale i dla Mieszkańców. Zaprzysiężenie symbo-
licznie rozpocznie nowy rozdział w naszym Mieście. 

Będzie mi bardzo miło, jeżeli będą Państwo w tym dniu razem ze mną. 
Uroczystość odbędzie się w Miejskim Centrum Kultury w Milanówku przy 
ulicy Kościelnej 3 o godzinie 17.00.

Raz jeszcze serdecznie zapraszam i bardzo dziękuję za okazane zaufanie. 
Zrobię wszystko aby nie zawieść Państwa.

Z pozdrowieniami,
Wiesława Kwiatkowska

WYSOKA WYDAJNOŚĆ

IMPONUJĄCE OSIĄGI

CR-V rabat do 
6 000 zł

rabat do 
6 000 zł

rabat do 
6 000 zł

CIVIC 5D

CIVIC TOURER

Aries Motor Sp. z o.o. – Autoryzowany Dealer Honda
Warszawa – Bielany, ul. Arkuszowa 11; tel. 22 839-69-50, e-mail: info:ariesmotor.pl
www.honda-ariesmotor.pl

CR-V rabat do 
6 000 zł

rabat do 
6 000 zł

rabat do 
6 000 zł

CIVIC 5D

CIVIC TOURER

Aries Motor Sp. z o.o. – Autoryzowany Dealer Honda
Warszawa – Bielany, ul. Arkuszowa 11; tel. 22 839-69-50, e-mail: info:ariesmotor.pl
www.honda-ariesmotor.pl

CR-V rabat do 
6 000 zł

rabat do 
6 000 zł

rabat do 
6 000 zł

CIVIC 5D

CIVIC TOURER

Rabat 6 000 zł dotyczy modeli Honda CR-V, Civic 5D i Civic Tourer z rocznika 2014, z silnikiem benzynowym.
Liczba aut w ofercie ograniczona.

Aries Motor Sp. z o.o. – Autoryzowany Dealer Honda
Warszawa – Bielany, ul. Arkuszowa 11; tel. 22 839-69-50, e-mail: info:ariesmotor.pl
www.honda-ariesmotor.pl
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BRONISZE
Pożar wybuchł 3 grudnia, oko-
ło godz. 2 w nocy. Płonęła poło-
wa ogromnej (ok. 200x50m) hali 
handlowej w Broniszach. Nikt 
nie ucierpiał. Po siedmiu godzi-
nach strażakom udało się opa-
nować ogień. Nie wiadomo było 
jednak czy metalowa konstrukcja 

obiektu nie została uszkodzona. 
– Pod wpływem wysokiej tem-
peratury mogło dojść do zerwa-
nia śrub. Co dalej będzie z halą 
zadecyduje inspektor budowla-
ny – mówił st. kapitan Sławomir 
Surowski z powiatowej straży po-
żarnej w Błoniu. Podczas akcji 

W nocy wybuchł pożar 
w hali handlowej 

wokół hali zgromadziło się 
blisko 50 pojazdów różnych 
służb. Co było przyczyną wybu-
chu ognia w hali w Broniszach? 
– Za wcześnie, by o tym mówić. 
Będzie oczywiście prowadzone 
w tej sprawie dochodzenie – po-
wiedział st. kpt. Surowski. (TK)

Piątek, 5 Grudnia 2014

Reklama

Kłopotliwe 
pustostany
GRODZISK MAZOWIECKI
Nie dość, że straszą, 
to nie wiadomo 
czy komuś coś nie 
spadnie na głowę. 
Czy miasto nie 
może zrobić 
z tym porządku
– zastanawiają się 
mieszkańcy Grodziska. 
Chodzi o pustostany.

W całym mieście ich nie bra-
kuje. I żaden pustostan na 
pewno nie jest ozdobą Gro-
dziska. Przeciwnie: okna za-
bite deskami, powyłamywane 
rynny, odrapane i zniszczone 
elewacje, czy jak w przypad-
ku budynku przy ulicy Koper-
nika zwalone balkony, szpecą 
okolicę i każą mieszkańcom 
zastanawiać się nie tylko nad 
estetyką, ale i bezpieczeń-
stwem. – Strach obok przejść, 
bo nie wiadomo czy coś się nie 
urwie i nie spadnie na głowę 
– skarży się jeden z nich.

Co na to magistrat? – Nie-
stety. Niewiele możemy w tej 
sprawie zrobić. Chociaż oczy-
wiście robimy wszystko, co się 
da – zapewnia Grzegorz Bene-
dykciński, burmistrz Grodzi-
ska Mazowieckiego.

Co w takim razie jest w mo-
cy urzędników? – Tam, gdzie 
jest nieuregulowany stan praw-
ny, możemy jedynie monitoro-
wać stan techniczny obiektów. 
Jeśli stwierdzimy, że zagraża 
on bezpieczeństwu, wtedy 
zwracamy się do inspektora 
nadzoru budowlanego, bo tyl-
ko on może zażądać rozbiórki 
pustostanu. Ewentualnie, jeśli 
chodzi o odpadający tynk czy 
inne drobne elementy, które 
mogłyby być niebezpieczne, 
możemy dokonać napra-
wy. I to wszystko. Nic więcej 
zrobić nie możemy – rozkłada 
ręce burmistrz.  (TK) 

MARCIN 
PRAŻMOWSKI

GRODZISK MAZOWIECKI
Po ośmiu latach rządzenia 
rozpadła się koalicja 
Ziemi Grodziskiej 
i Wspólnego Powiatu 
Grodziskiego z Platformą 
Obywatelską. Co więc 
takiego się stało, 
że ci ostatni w radzie 
powiatu są przegrani?

W yniki wyborów pokaza-
ły, że mieszkańcy po-
wiatu grodziskiego 

nie mają ściśle określonych pre-
ferencji w sprawie przedstawicie-
li samorządowych. Mandaty do 
rady rozłożyły się równomiernie. 
Po sześciu radnych wprowadzili 
Platforma Obywatelska, Prawo 
i Sprawiedliwość oraz Ziemia Gro-
dziska. Trzy mandaty przypadły 
KWW Wspólny Powiat Grodzi-
ski, biorąc jednak pod uwagę fakt, 

W radzie powiatu zmienili koalicjanta
Rozpadła się wcześniejsza koalicja Ziemi Grodziskiej i Wspólnego Powiatu Grodziskiego z Platformą Obywatelską 

miało nastapić w trakcie wybor-
czej kampanii samorządowej. – 
Jakby tak prześledzić co niektóre 
zachowania Platformy w powie-
cie, to na część spraw oczy same 
się otwierają. Pewne rzeczy były 
niedopuszczalne. Robiono pod-
chody, aby wręcz „po trupach” 
osiągnąć cel – mówi nam jeden 
z koalicjantów. Listy „grzechów” 
grodziskiej Platformy jednak nie 

podaje. – Skupmy się na bieżącej 
kadencji, która mimo wszystko, 
łatwa nie będzie – dodaje.

– Sam zachodzę w głowę, co się 
stało. Wszędzie rządzi PO i PSL, 
są nawet odgórne zalecenia cen-
tralnych organów tych partii i na-
gle, tu w Grodzisku, taki psikus 
– mówi Wojciech Hardt (PO), 
były już przewodniczący rady 
powiatu. I dodaje: – Nie było 
wcześniej żadnych zarzutów co 
do realizowania wspólnej polity-
ki na szczeblu samorządu powia-
towego przez środowiska, które 
stanowiły większość w radzie. 
I nagle coś takiego. 

Hardt fakt zmiany koalicji 
przyjmuje jednak ze spokojem. 
– Jest to wyrok demokracji – pod-
kreśla. Niemniej wiadomo, że 
w strukturach powiatowych PO 
panuje rozgoryczenie. Można 
więc się spodziewać, iż będzie to 
jedna z burzliwszych kadencji po-
wiatowej rady. Oby tylko rykosze-
tem nie oberwali mieszkańcy...  

stę Marek Wieżbicki. W podob-
nym tonie wyrażają się pozosta-
li członkowie Ziemi Grodziskiej 
i Wspólnego Powiatu Grodzi-
skiego. Nikt publicznie nie poda-
je przyczyn zmiany koalicjanta, 
jednak z nieoficjalnych infor-
macji jakie uzyskaliśmy wyni-
ka, iż wpływ na to mogło mieć 
zachowanie PO na przestrze-
ni ostatniego roku. Apogeum 

że komitet ten stanowią „tereno-
wi” przedstawiciele Ziemi Grodzi-
skiej, siłą rzeczy ekipa ta uzyskała 
większość. Kwestią był tylko wy-
bór koalicjanta.

A ten padł na radnych Prawa 
i Sprawiedliwości. Po ośmiu więc 
latach w koalicji nie ma Plat-

– Wszędzie rządzi PO 
i PSL, są nawet odgórne 
zalecenia centralnych 
organów tych partii 
i nagle, tu w Grodzisku, 
taki psikus – mówi 
Wojciech Hardt

formy Obywatelskiej. Dlacze-
go? – Póki co, nie wypowiadam 
się w tej sprawie. Zobaczymy 
co czas przyniesie – powie-
dział zaraz po wyborze na staro-

GRODZISK MAZOWIECKI
Budowa bulwaru 
z Adamowizny do Grodziska 
czy ścieżka rowerowa 
wzdłuż linii WKD do 
Warszawy – to tylko część 
pomysłów Grzegorza 
Benedykcińskiego na 
szóstą z rzędu kadencję 
na stanowisku burmistrza.

– Nigdy nie ma takiej sytuacji, aby-
śmy tylko kontynuowali dotych-
czasowe działania, bo zawsze 
staramy się zrobić coś nowego – pod-
kreśla Benedykciński. I wszystko 
wskazuje na to, że z nowym-sta-
rym burmistrzem mieszkańcy 
gminy na nudę narzekać nie będą.

Burmistrz myśli bowiem o stwo-
rzeniu swego rodzaju bulwaru, 
który łączyłby Grodzisk z pobli-
ską Adamowizną. – Tam znajdują 
się najpiękniejsze tereny w gmi-
nie – uważa. Mowa tu przede 
wszystkim o Willi Chełmonie 
i miejscowym parku. Właści-
cielem terenów jest grodziski 
magistrat. – To nie jest fantazja, 
a realna do wykonania inwesty-
cja – podkreśla Benedykciński, 
który ma nawet projekt bulwa-
ru. – Mowa o blisko 4 km ścieżki 
wzdłuż rzeki Mrowna. Zadbane 
otoczenie, z licznymi nasadze-
niami, przystanki dla osób prze-
chadzających się. Tam naprawdę 
można stworzyć coś pięknego, 

i to w dość krótkim czasie – do-
daje burmistrz. 

O jakim terminie mowa? Zda-
niem Benedykcińskiego bulwar 

mógłby powstać nawet w prze-
ciągu dwóch lat. Jest tylko jedno 
ale… Gmina musiałaby odku-
pić od prywatnych właścicieli 

dwudziestometrowe pasy zie-
mi wzdłuż rzeki. Wykupy wraz 
z rewitalizacją parku powinny 
zamknąć się w kwocie 7 mln zł. 
– Oczywiście będziemy się sta-
rali o unijne dotacje – zaznacza 
sternik Grodziska.

Podobnie ma być w przypad-
ku budowy ścieżki rowerowej 
wzdłuż trasy WKD. – Połączenie 
w ten sposób Grodziska z War-
szawą to moje marzenie – nie 
ukrywa Benedykciński. Pomysł 
zyskał aprobatę innych samo-
rządów po terenie których wie-
dzie trasa kolejki. – Podstawą jest 
dobrze napisany wniosek o do-
fi nansowanie – podkreśla bur-
mistrz Grodziska.  (MAP)
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 Nowa rada powiatu grodziskiego podczas zaprzysiężenia
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 Willa Chełmonie w Adamowiznie

Bulwarem do Grodziska, ścieżką rowerową do stolicy
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PRUSZKÓW
Dlaczego? Od 1 grudnia MPWiK pro-
wadzi tam prace związane z moder-
nizacją kolektora. Obecnie roboty 
dotyczą ponad 400-metrowego 
odcinka od ul. Prusa do Różanej. – 
Sposób prowadzenia prac i tak jest 
mało uciążliwy, bo wystarczy wykop 
punktowy. W tym przypadku między 

ulicami Owocową i Różaną. Resz-
ta robót będzie przeprowadzona 
bez „prucia” nawierzchni. Tym sa-
mym wyłączony z ruchu będzie tyl-
ko niewielki fragment drogi – mówi 
Marzena Wojewódzka, rzecznik 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodo-
ciągów i Kanalizacji w Warszawie. 

Ul. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej 
została zamknięta

Jak się okazuje, to wystarczy, by pa-
raliżować ruch. – Zimińskiej-Sygie-
tyńskiej jest zablokowana. Nie ma 
przejazdu. Dookoła tworzą się 
korki – alarmowali mieszkańcy.
Jak długo to potrwa? – Według 
harmonogramu prace potrwają do 
22 grudnia – mówi Wojewódzka. (TK)

Piątek, 5 Grudnia 2014

Reklama

Reklama

Dotacja dla Podwarszawskiego 
Trójmiasta Ogrodów
REGION
Brwinów, Milanówek 
i Podkowa Leśna 
uzyskały dofi nansowanie 
ze środków tzw. 
funduszy norweskich. 
Podzielą między sobą 
kwotę blisko 1,5 mln zł. 

Dofinansowanie przyzna-
ło Ministerstwo Infrastruktu-
ry i Rozwoju, które dysponuje 
środkami z Mechanizmu Fi-
nansowego Europejskiego Ob-
szaru Gospodarczego. Wniosek 
Brwinowa, Milanówka i Podko-
wy Leśnej nosił tytuł „Podwar-
szawskie Trójmiasto Ogrodów 
– poprawa spójności obszaru 
Podwarszawskiego Trójmiasta 
Ogrodów poprzez współpracę 
w zakresie polityki społecznej, 
kształtowania przestrzeni pu-
blicznej, gospodarki wodnej i ko-
munikacji”. Co w nim zapisano? 
– Projekt zakłada sfi nansowanie 
opracowania dokumentacji pro-
jektowo-kosztorysowych wie-
lu nowych inwestycji. Są wśród 
nich m.in. budowa kilkunastu 

kilometrów tras rowerowych, 
dróg gminnych czy stworzenie 
strefy rekreacji dla mieszkań-
ców gminy Brwinów – czytamy 
w ofi cjalnym komunikacie urzę-
du gminy w Brwinowie.

– Dzięki pozyskaniu funduszy 
m.in. opracujemy dokumenta-
cje projektowe budowy ścieżki 
rowerowej wzdłuż linii kolejo-
wej Warszawskiej Kolei Do-
jazdowej na odcinku od WKD 
Grudów poprzez Owczarnię do 
WKD Podkowa Leśna. Kolejny 
temat to dokumentacja projekto-
wa ścieżki rowerowej po północ-
nej stronie torów PKP wzdłuż 
ulicy Sochaczewskiej, przez 
Grudów do samego Milanów-
ka – mówi Arkadiusz Kosiński, 
burmistrz Brwinowa.

Jak zostaną podzielone pie-
niądze? – Nie ma ryzyka, że na 
tym polu pojawią się konfl ikty. 
We wniosku szczegółowo za-
pisano inwestycje proponowa-
ne przez poszczególne miasta 
– informuje Mirosława Kosiaty, 
kierownik biura promocji brwi-
nowskiego magistratu.  (EL)

ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
Mieszkańcy ulicy 
Cegielnianej w Pruszkowie 
mają problem. Działka, 
na której samodzielnie 
wybudowali garaże 
została zlicytowana 
za długi spółdzielni. 
Nowy właściciel chce 
odzyskać teren, który 
do niego należy.
 

W latach 90-tych ubie-
głego stulecia na te-
renie przy ulicy Ce-

gielnianej Spółdzielnia Miesz-
kaniowa PAX z Warszawy wy-
budowała niewielkie osiedle. 
Członkowie spółdzielni płaci-
li wtedy nie tylko za mieszkania, 
ale także za... działkę znajdują-
cą się tuż obok jednego z blo-
ków. Wielu z nich liczyło, że 
teren z czasem zostanie zago-
spodarowany na skwer z placem 
zabaw dla dzieci. Znalazło się 
też miejsce na garaże, które 
za zgodą spółdzielni postawili 
mieszkańcy. – Sami, za własne 
pieniądze grodziliśmy teren, za 
zgodą spółdzielni wybudowa-
liśmy garaże, kładliśmy kostkę 
na drodze, składaliśmy się na 
bramę – wylicza jeden z miesz-
kańców (prosi o anonimowość) 
bloku. – Dziś nie mamy nawet 
drogi pożarowej, miejsc parkin-
gowych, za to mamy śmietniki 
pod oknami – dodaje. 

Problem zaczął się kilka lat 
temu, gdy działka została prze-
jęta przez wierzyciela za dłu-
gi. Jak to możliwe? Okazuje się, 
że mieszkańcy nie mieli żadne-
go tytułu prawnego do działki, 
na której powstały garaże. Do tej 
pory wspomniany teren już kil-
kakrotnie zmienił właściciela. 
O ile przez lata nowi właściciele 
nie mieli roszczeń, o tyle obecny 

Mieszkańcy walczą o garaże
Jak skończy się sprawa garażowych boksów w pobliżu ul. Cegielnianej w Pruszkowie?

to oczywiste podpuszczenie, bo 
umowa mogła być w dowolnym 
momencie wypowiedziana. Słu-
żyła do wyeksmitowania nas z ga-
raży „zgodnie z prawem”. Sprawa 
trafi ła więc do sądu – mówi jeden 
z mieszkańców. 

Co na to spółka? – Działka z ga-
rażami została zlicytowana. W tej 
sytuacji nabywamy ją bez jakich-
kolwiek obciążeń. Spółdzielnia 
działkę pod licytację oddała wraz 
z naniesieniami, czyli z garaża-
mi. Mieszkańcy roszczenia po-
winni kierować do spółdzielni, 
bo to ona ich „sprzedała” – twier-
dzi Kamil Deretkiewicz z Tower 
Polska. – Jeśli chodzi o umowy 
i wezwania do zapłaty, to zgod-
nie z prawem mieszkańcy zaj-
mują garaże bezprawnie. To tak 
jakby w kupionym mieszkaniu 
mieszkał ktoś inny. My nawet 
nie wiemy, kto jaki garaż zajmu-
je. Policjanci co prawda legity-
mują te osoby, ale nie mają prawa 
przekazać nam danych – dodaje.

Teren wokół garaży zamknięto 
i zabezpieczono rowerowymi za-
pięciami. Mieszkaniec: – Sąsie-
dzi czują się zastraszeni. Policja 
nakazuje zachowanie obecnego 
statusu terenu do wydania pełno-
mocnego wyroku sądowego. 

tak. Złożył nawet wniosek o roz-
biórkę wykorzystywanych boksów.

Firma Tower Polska Sp. z o.o, 
bo to ona jest nowym właścicie-
lem terenu, nie tylko próbowała 
wyburzyć garaże. Mieszkańcy po-
kazali nam również przedsądowe 
wezwania do zapłaty za... bezu-
mowne korzystanie z boksów. 
O jaką sumę chodzi? 8,7 tys. zł. 
Za każdy rozpoczęty miesiąc wła-
ściciel terenu chciał im naliczać 
300 zł za korzystanie z garażu. Co 
ciekawe, nawet sama spółdzielnia 

Przedstawiciele Tower Pol-
ska zapewniają jednak, że chcą 
z mieszkańcami negocjować 
i dojść do porozumienia. – Za-
proponowaliśmy nawet wykup 
garaży w cenie 3 tys. złotych. To 
nie jest wygórowana cena, zwłasz-
cza że sprzedawać ich nie musi-
my – podkreśla Deretkiewicz.

Jak cała sprawę komentu-
ją przedstawiciele Spółdzielni 
Mieszkaniowej PAX? Wicepre-
zes Andrzej Szklarski: – Mieszkań-
cy otrzymali czasowe pozwolenie 
na budowę. Garaże miały zostać 
rozebrane w momencie uzyska-
nia pozwolenia na budowę na tym 
terenie budynku. Już w 2006 r. 
chcieliśmy postawić tam nowy 
obiekt, gwarantując dodatkowe 
miejsca postojowe w zamian za 
garaże. Wtedy zagrozili odejściem 
od spółdzielni, więc z inwestycji 
zrezygnowaliśmy. Na spotkaniach 
przypominaliśmy mieszkańcom, że 
garaże to tylko forma tymczasowa. 
W sprawie nie jesteśmy już stroną, 
ale deklarujemy swoją pomoc.

O tym kto ma rację, mieszkań-
cy czy Tower Polska, ostatecznie 
zadecyduje sąd. Pierwsza rozpra-
wa w sprawie garaży odbędzie się 
w połowie grudnia. Temat będzie-
my monitorować. 
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Jak skończy się sprawa garażowych boksów w pobliżu ul. Cegielnianej w Pruszkowie?

PAX przyznała, że jej członkowie 
mają prawo do bezpłatnego użyt-
kowania nieruchomości, na któ-
rej wybudowano boksy garażowe, 
a roszczenia Tower Polska Sp. 
z o.o. w sprawie zapłaty są bezza-
sadne. Zdaniem mieszkańców, fi r-
ma próbowała więc ich zmusić do 
podpisania umowy najmu. – Było 

Pierwsza rozprawa 
sądowa w sprawie 
garaży odbędzie się 
w połowie grudnia 
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znamy każdą stronę finansów

 zadzwoń
19 000 www.eurobank.pl
Koszt połączenia wg stawki operatora. 
Szczegóły oferty, w tym opłaty i prowizje dostępne są na www.eurobank.pl i w placówkach Euro Banku S.A. W przypadku umów zawartych u Pośrednika kredytowego uprawniony 
jest on na mocy udzielonego mu przez Euro Bank S.A. pełnomocnictwa do zawierania w imieniu i na rzecz Banku umów o pożyczkę i rachunek bankowy oraz wykonywania czynności 
faktycznych związanych z wymienionymi umowami. 
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PRUSZKÓW
Stowarzyszenie Forum Pruszków 
zaprasza na mikołajkowy pokaz 
Pruszkowskiego Klubu Filmowe-
go. Obejrzymy fi lm „Babcia Gandzia”. 
Francuska komedia kryminalna opo-
wiada historię staruszki Paulette, 
która od śmierci męża mieszka sa-
motnie na przedmieściach Paryża. 

W pewnym momencie kobieta staje 
przed groźbą utraty mieszkania. Jed-
nak na przedmieściach wszystko jest 
możliwe. W czasie policyjnego pości-
gu diler wyrzuca paczkę z haszyszem, 
która... trafi a wprost w ręce Paulet-
te. Bohaterka postanawia rozkręcić 
domowy biznes – sprzedaje ciastka 

PKF: Projekcja komedii 
kryminalnej „Babcia Gandzia” 

z wyraźną nutą konopi. Podczas po-
kazu fi lmowego opiekę nad dziećmi 
zapewni Przedszkole Niepubliczne 
„Jedynka”. Projekcja: 6 grudnia, 
godz. 18.00, MOK „Kamyk” ul. Miry 
Zimińskiej Sygietyńskiej 5. Wstęp 
wolny. Patronem medialnym PKF są 
Gazeta WPR i portal wpr24.pl. (AS)

Wiadomości Piątek, 5 Grudnia 2014
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Rabat pod choinkę  
do 40%
Wykup reklamę pakietową w wydaniach  
przedświątecznych, zdobądź nowych klientów  
i sprzedawaj więcej!

Agnieszka Wysocka 882 062 932Małgorzata Pasenik   881 91 88 88

Życzenia świąteczne  
w Gazecie WPR to doskonała forma wzmocnienia   
wizerunku marki i utrzymania pozytywnych  
relacji z klientami i mieszkańcami regionu. 

Rabat do 30%

Projekt reklamy
GRATIS!
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Bardzo dziękuję Mieszkańcom Piastowa 
za głosy oddane na mnie w tegorocznych 
Wyborach Samorządowych.
W kadencji 2014-2018 będę nadal pracować na rzecz 
Naszego Miasta jako radna Rady Powiatu Pruszkowskiego 
i etatowy członek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego.

Szczególnie dziękuję tym wszystkim Mieszkańcom 
Piastowa, którzy przyczynili się do sukcesu  
Prawa i Sprawiedliwości.

Nastąpiła pozytywna zmiana w Starostwie a wraz  
z nią szansa na zrównoważony rozwój wszystkich  
gmin naszego powiatu.

Państwa poparcie motywuje mnie do dalszych, 
intensywnych działań na rzecz Naszego Miasta  
i Jego Mieszkańców.

Nie zawiodę okazanego mi zaufania.

Ewa Borodzicz

Nabór do „Zaczarowanego Ogrodu”
NADARZYN 
Już 8 grudnia 
ruszy nabór 
do pierwszego 
publicznego żłobka 
w gminie Nadarzyn. 
„Zaczarowany 
Ogród”, bo o nim 
mowa, zacznie 
funkcjonować 
z początkiem 2015 r.

Placówka powstaje w Ruścu, w bu-
dynku byłej szkoły podstawowej. 
Aktualnie trwają tam prace ada-
ptacyjne, niebawem powinny one 
dobiec fi nału. – Wszystko idzie 
zgodnie z planem. Prace zosta-
ną ukończone w zakładanym ter-
minie – mówi Janusz Grzyb, wójt 
gminy, który wizytował obiekt.

Zgodnie z założeniami nada-
rzyńskiego magistratu „Zacza-

rowany Ogród” ma się składać 
z czterech oddziałów. Jednak 
żłobek nie przyjmie natych-
miast wszystkich maluchów. 
Dwa oddziały pracę rozpoczną 
w styczniu, a kolejne w czerwcu 
przyszłego roku.

– Pierwsze dzieci powinny 
pojawić się w żłobku 17 stycznia. 
Fizycznie jednak placówka funk-
cjonować będzie od 2 stycznia 

– informuje wójt Nadarzyna. 
A co z rekrutacją? – W pierw-
szych dniach grudnia opracuje-
my szczegółowy regulamin na 
jakich zasadach przyjmowane 
będą dzieci. Rekrutacja ruszy 
8 grudnia. Potrwa do świąt, tak 
aby jeszcze w tym roku istniała 
możliwość złożenia przez rodzi-
ców ewentualnego odwołania 
– wyjaśnia Janusz Grzyb.  (MAP)

Bloki pójdą do remontu
PRUSZKÓW
Blok przy ulicy 
Kopernika 9 
w Pruszkowie 
wyremontowany, 
ale tylko częściowo. 
Zniszczona elewacja 
od strony ulicy dalej 
straszy mieszkańców 
i przechodniów.

Dlaczego akurat ten blok wy-
remontowano i kiedy można 
spodziewać się, że jego renowa-
cja zostanie ukończona? – Przy 
planowaniu prac bierzemy pod 
uwagę przede wszystkim stan 
techniczny budynków. W blo-
ku przy ulicy Kopernika pod-
czas obowiązkowego przeglądu 
stwierdziliśmy przemarzania 
i stąd decyzja o wykonaniu tam 
prac. Przy okazji wyremonto-
wano zniszczone wejścia do 
klatek – mówi Krzysztof Krzy-
żanowski, kierownik admi-
nistracji Osiedla Parkowego, 
do którego należy budynek.

Dodaje, że remont bloku 
zostanie zakończony w przy-
szłym roku i rozpocznie się jak 
tylko pozwolą na to warunki 
atmosferyczne, czyli na wio-
snę. Krzyżanowski: – Prace 
prawdopodobnie zostaną roz-
poczęte w kwietniu i będzie je 
prowadził ten sam wykonawca, 
co dotychczas.

Co jeszcze administracja 
osiedla planuje w przyszłym 
roku? – Przygotowaliśmy już 
plan remontów na 2015 rok. 
Uwzględnione zostało w nim 
dokończenie prac w bloku na 

Kopernika 9 i na ul. Srebrnej 9, 
gdzie do remontu również po-
została druga połowa budynku. 
Wykonane zostanie docieple-
nie na ul. Ceglanej 12 – wylicza 
kierownik administracji osiedla. 
Ale to nie koniec. Wszystkie pra-
ce zaplanowane na przyszły rok 
zostały już ujęte w planie, któ-
ry będzie wkrótce dostępny na 
stronie internetowej spółdzielni.

Na wszystkie przedsięwzię-
cia osiedle przeznaczy w przy-
szłym roku kwotę 2,8 mln zł. 
Z tych „dużych” szykuje się 
wykonanie uszczelnienia ins-
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MARCIN 
PRAŻMOWSKI

GRODZISK MAZOWIECKI
Czy faktycznie 
zaplanowano budowę 
osiedla bloków na terenie 
cmentarza żydowskiego? 
– Wstrzymaliśmy 
wszelkie procedury 
związane z planem 
zagospodarowania 
i czekamy na jednoznaczne 
określenie granic 
cmentarza przez gminę 
żydowską – mówi 
Grzegorz Benedykciński, 
burmistrz Grodziska.

S prawę nagłośniła Gaze-
ta Stołeczna. Okazuje się, 
że w projekcie miejscowe-

go planu zagospodarowania prze-
strzennego dla północnej czę-
ści Grodziska Mazowieckiego, 
przewidziano budowę osiedla 
bloków na terenach, gdzie naj-
prawdopodobniej znajdował się 
cmentarz żydowski. 

Obecnie grunty należą do 
prywatnej osoby, a na kontro-
wersyjnym terenie znajduje się 
złomowisko. Obok faktycznie 
jest kirkut, jednak zdaniem jed-
nego z mieszkańców miasta oraz 
Gminy Wyznaniowej Żydowskiej 

cmentarza. Jeśli okaże się, że na 
tym terenie faktycznie dokonywa-
no pochówku, zapis w projekcie 
planu zostanie zmieniony. Będzie-
my starali się również wykupić 

w Warszawie, jego powierzchnia 
powinna być większa. Mówiąc 
krótko: cmentarz sięga tere-
nów, gdzie planiści zapisali bu-
dowę osiedla.

Jak więc mogło dojść do takiej 
sytuacji? – Planiści oparli się na 
dokumentach otrzymanych od 
wojewódzkiego konserwatora 
zabytków. Jasno z nich wynika, 
że cmentarz znajduje się tylko 
na działce wpisanej do rejestru. 
Zaznaczyli go więc w obecnych 
granicach, a na pozostałym tere-
nie dopuścili zabudowę bloków 
– wyjaśnia Grzegorz Benedyk-
ciński, burmistrz miasta. I doda-
je: – Tak naprawdę do końca nie 
wiemy, czy na tym terenie faktycz-
nie był cmentarz, czy nie. Wysła-
liśmy pismo do gminy żydowskiej, 
aby do 15 grudnia jednoznacznie 
i ostatecznie określiła granice 

w której teren cmentarza żydow-
skiego zostałby sprofanowany. 
W związku z planami dotyczącymi 
budowy osiedla na terenie dawne-
go cmentarza żydowskiego, gmi-
na żydowska w najbliższym czasie 
zamierza złożyć do projektu planu 
zagospodarowania przestrzennego 
uwagę, w której będziemy doma-
gać się oznaczenia w planie działki 
nr 20 oraz 41 w obrębie 12 jako 
terenu cmentarza żydowskiego 
w jego historycznych granicach – 
informuje w stosownym oświad-
czeniu Joanna Korzeniewska, 
kierownik Biura Komunikacji Spo-
łecznej gminy żydowskiej. – Po-
nadto złożymy wniosek do konser-
watora zabytków o wpisanie do re-
jestru zabytków przedwojennych 
granic hipotecznych tego cmen-
tarza. Zamierzamy również wy-
stąpić ze stosownym wnioskiem 
do wojewody mazowieckiego 
o wydanie w trybie pilnym de-
cyzji administracyjnej z włada-
nia, na podstawie której Gmina 
Wyznaniowa Żydowska w War-
szawie stanie się właścicielem za-
chowanej części terenu cmentarza 
żydowskiego w Grodzisku Mazo-
wieckim tj. działki 41. Jest dla nas 
oczywiste, że jako związek religijny 
nie możemy dopuścić do zmiany 
przeznaczenia terenu cmentarza 
– czytamy dalej w oświadczeniu. 
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Planowali osiedle na cmentarzu?
Sprawa projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części Grodziska

talacji gazowej w budynkach 
przy Kopernika 11 oraz Lipo-
wej 1 i 3. – Stawiamy przede 
wszystkim na bezpieczeństwo 
mieszkańców. Uszczelnienie 
zostanie wykonane metodą po-
limeryzacji, która daje 10-let-
nią gwarancję trwałości – mó-
wi Krzyżanowski.

Z mniejszych robót w 2015 
roku możemy się spodziewać 
także remontu chodników, wy-
miany drzwi i odświeżenia altan 
śmietnikowych. Drobniejsze pra-
ce remontowe będą wykonywane 
przez pracowników spółdzielni, 
bez konieczności angażowania 
fi rmy zewnętrznej.  (EL) 

– Przygotowaliśmy 
już plan remontów 
na 2015 rok – mówi 
kierownik administracji 
Osiedla Parkowego

Sprawa projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części Grodziska

ten teren i odpowiednio zadbać 
o jego charakter.

O grunt stara się również Gmina 
Wyznaniowa Żydowska. – Gmina 
stara się nie dopuścić do sytuacji, 

– Jeśli okaże się, że na 
tym terenie faktycznie 
dokonywano pochówku, 
zapis w projekcie planu 
zostanie zmieniony 
– mówi burmistrz 
Benedykciński 
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BISKUPICE
Druhny z Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Biskupicach zostały bohaterkami… 
kalendarza ściennego na 2015 rok.  
– Na pomysł kalendarza wpadła 
żona naszego naczelnika. Takiej 
idei można było tylko przyklasnąć. 
Chciałyśmy coś zrobić dla promocji 
naszej straży – mówi jedna z druhen, 

która wzięła udział w sesji. – To bar-
dzo dobry pomysł i ciekawa inicja-
tywa pokazująca nie tylko działania 
ratowniczo-gaśnicze strażaków – 
ocenia Krzysztof Newen, komendant 
gminny OSP. – Kalendarz bardzo się 
wszystkim podoba. To pierwsza te-
go typu inicjatywa i widać, że udana. 

Druhny na kalendarzu
mają dużo wdzięku

Druhowie OSP Biskupice mocno  
się angażują w różnego rodzaju  
działania na rzecz swojej OSP i gmi-
ny, tak samo było w przypadku tego 
projektu – podkreśla Elżbieta Dolo-
ta, sołtys Biskupic. Do Ochotniczej 
Straży Pożarnej  w Biskupicach  
należy obecnie 60 osób. (MAP)

Reklama
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BRWINÓW
W poniedziałek 8 grudnia brwi-
nowskie przedszkole przy ul. Pił-
sudskiego rozpoczyna regularną 
działalność. Zanim jednak ruszy 
pełną parą, w niedzielę, 7 grudnia 
odbędzie się dzień otwarty. O godz. 
14.30 najmłodsi goście zostaną za-
proszeni na teatrzyk „O kreciku”, 

a ich rodzice będą mogli w tym 
czasie na własne oczy zobaczyć 
zakamarki nowego obiektu. Bę-
dzie to także pierwsza okazja do 
spotkania się w grupach z wycho-
wawczyniami. W nowym obiekcie 
przedszkolaki będą miały do dys-
pozycji 1300 mkw. powierzchni 

Otwierają przedszkole
przy ulicy Piłsudskiego

użytkowej. W budynku są prze-
stronne sale dla czterech grup 
liczących po 25 dzieci. Każda posiada 
własną łazienkę oraz zaplecze – ma-
gazyn, w którym będzie przechowy-
wana m.in. pościel do leżakowania. 
Dzieci będą miały do dyspozycji trzy 
oddzielne place zabaw. (TK)

Piątek, 5 Grudnia 2014

Więcej miejsc
postojowych
GRODZISK MAZOWIECKI
Koniec kłopotów 
z parkowaniem przy 
ul. Bartniaka w Grodzisku. 
Wykonawca wyrobił 
się w czasie i zapewnił 
kierowcom 59 miejsc 
postojowych.

Władze miasta zdecydowa-
ły się na powiększenie par-
kingu o obszar już wcześniej 
wykorzystywany przez kierow-
ców, ale niezagospodarowany 
i nieutwardzony. Wykonaw-
cę wyłoniono w październi-
ku. Zadania podjęła się Delta 
Spółka Akcyjna, która zażąda-
ła najniższej sumy, czyli nieco 
ponad 248 tys. zł.

Okres prac okazał się szcze-
gólnie trudny dla kierowców 
próbujących zostawiać auta 
przy ulicy Bartniaka. Nie tyl-
ko odcięto ich bowiem od do-
stępnego do tej pory postoju 
na „dziko”, ale i utrudniono 
manewrowanie wprowadze-
niem tam ciężkiego sprzętu.
Na szczęście utrudnienia nie 
trwały długo. Firma zakoń-
czyła prace zgodnie z planem 
i 28 listopada cały parking odda-
no kierowcom do użytku.  (TK) 

Parkuj przez 
całą dobę
REGION
Parking P+R przy 
stacji PKP Ursus 
Niedźwiadek czynny 
jest całą dobę. Taką 
decyzję podjął ZTM, aby 
zachęcić kierowców do 
pozostawiania tam aut.

Obiekt w Ursusie obecnie jest 
wykorzystywany tylko w 30 
proc. Zarząd Transportu Miej-
skiego chciałby to zmienić. 
– Korzystanie z takiego roz-
wiązania ma wiele zalet. Po 
pierwsze jest to oszczędność 
czasu. Zostawiając samochód 
przy stacji PKP i przesiadając 
się do pociągu nie musimy stać 
na licznych skrzyżowaniach i w 
korkach, a podróż trwa kró-
cej niż samochodem. Do tego 
oszczędzamy paliwo i pienią-
dze – wymienia Igor Krajnow, 
rzecznik ZTM.

Do bezpłatnego parkowa-
nia uprawnieni są posiadacze 
ważnych biletów dobowych, 
weekendowych (także week-
endowych grupowych), okre-
sowych 30 i 90-dniowych, 
biletów seniora, rodzinnych 
i dokumentów uprawniają-
cych do bezpłatnego przejazdu.

Parking w Ursusie znaj-
duje się przy ul. Orląt Lwow-
skich 45. To piętrowa budowla 
z miejscem na 348 samocho-
dów i 24 rowery.  (EL) 

Drugie podejście do Glinianek
BRWINÓW
Po wcześniej 
unieważnionym 
przetargu brwinowski 
magistrat ogłosił 
kolejny. Wykonawca 
będzie miał czas na 
zagospodarowanie 
Glinianek do 13 marca 
przyszłego roku. 

Gdyby poprzedni przetarg przy-
ciągnął uwagę firm, budowa 
ścieżki spacerowo-edukacyjnej 

Brwinowskie Glinianki mogłaby 
się zakończyć w połowie grud-
nia. Niestety, nie wpłynęła ani 
jedna oferta. Teraz „karuzela” 
rusza od nowa. Gmina po raz 
kolejny ogłosiła przetarg. Ter-
min składania propozycji mija 
10 grudnia.

A co ma po sobie zostawić 
wykonawca? Przede wszystkim 
brakujący ciąg pieszo-rowerowy 
wzdłuż ul. Biskupickiej, który uła-
twi przemieszczanie się, i to nie 
tylko okolicznym mieszkańcom, 

ale i turystom czy wędkarzom. 
Ponadto – przebudowane północ-
ne skrzyżowanie ulic Biskupickiej 
z Glinianą, przejście dla pieszych, 
stojaki na rowery, ławeczkę, pla-
cyk rekreacyjny i tablicę informu-
jącą o historii Glinianek.

Ścieżka ma przyczynić się do 
popularyzacji tego historyczne-
go fragmentu miasta, podkreśla-
jąc jego lokalne walory. Projekt 
współfi nansowany jest ze środ-
ków unijnych. Gmina pozyska-
ła na to zadanie 45 tys. zł.  (TK)

Kino czeka na projektor cyfrowy
PIASTÓW
Przetarg na zakup 
cyfrowego projektora 
ma być rozstrzygnięty 
po 10 grudnia. 
A kiedy placówka 
zacznie korzystać 
z nowoczesnego sprzętu? 
Nie wiadomo.

Kino „Baśń” wyremontowano. 
Pierwszy seans w nowych wa-
runkach odbył się 5 września. 
To wtedy poza wyświetlanym fi l-
mem widzowie mogli zobaczyć 
zmiany, jakie zaszły w tym przy-
bytku kultury. Zniknęły grzyby 

i pleśnie, nie widać zacieków i od-
padającej farby, nie wspominając 
już o kruszących się tynkach. Po-
jawiły się za to miękkie wykładzi-
ny akustyczne, maskownice przy 
grzejnikach i nowe oświetlenie. 
Wyremontowano dach budynku.

W kinie mają być jeszcze wy-
mienione fotele, blask zyska 
podłoga. Niezwykle ważnym 
nabytkiem będzie także cyfrowy 
projektor. Placówka zdecydowa-
ła się na leasing sprzętu. Ogłosiła 
stosowny przetarg i do 10 grud-
nia czeka na oferty.

Aby umożliwić podzielenie się 
tą informacją z potencjalnymi 

widzami, pukamy do drzwi 
Miejskiego Ośrodka Kultury. 
Samo pytanie o zakup sprzętu 
wywołuje jednak reakcję, z którą 
już wcześniej spotykaliśmy się 
w miejskich strukturach Piasto-
wa: – Po co pan o to pyta, sko-
ro pan wie, że został ogłoszony 
przetarg – rzuciła Wanda Przy-
bylak, p.o. dyrektora MOK-u.

A kiedy placówka będzie mo-
gła pochwalić się nowym sprzę-
tem? – Nie wiem. Nie wiadomo 
jak długo potrwają procedury 
przetargowe. Może krótko, 
a może długo – mówi tajemni-
czo Przybylak.  (TK)

Znów zagrali dla Michałka 
GRODZISK MAZOWIECKI
Policjanci 
z komendy powiatowej 
w Grodzisku po raz 
drugi zorganizowali 
charytatywny turniej 
piłki nożnej dla Michałka 
Głowackiego, 4-latka 
chorego na białaczkę. 

W szranki stanęło 14 drużyn 
reprezentujących służby mun-
durowe. Strój służbowy na 
piłkarskie koszulki zmienili po-
licjanci m.in. z Komendy Głów-
nej Policji, Centralnego Biura 
Śledczego, Komendy Stołecznej 
Policji, Komend Powiatowych 
Policji w Pruszkowie i Gro-
dzisku a także przedstawiciele 
grodziskiej Państwowej Straży 
Pożarnej czy Ratownictwa Me-
dycznego Falck.

Po zaciętej walce w hali przy 
ul. Westfala ze zwycięstwa mogli 

cieszyć się reprezentanci Ko-
mendy Głównej Policji. Drugie 
miejsce zajęła drużyna Central-
nego Biura Śledczego, a trzecie 
Komendy Stołecznej Policji 

Nie zabrakło innych, oprócz 
piłkarskich, atrakcji. Z poka-
zem musztry paradnej wystą-
piła Orkiestra Reprezentacyjna 
KGP, a aktor Andrzej Grabow-
ski przedstawił anegdotki z ży-
cia kierowców, przeprowadził 
też licytację koszulek i piłek. 
Dzieci mogły bawić się pod 
okiem maskotki grodziskiej 
policji – misia Grodzisia. Dla 
uczestników przygotowano też 
loterię fantową z nagrodami.

Podczas imprezy zbiórkę 
pieniędzy dla Michałka pro-
wadzili wolontariusze Fun-
dacji Dzieciom „Zdążyć z Po-
mocą”. Na leczenie chłopca 
przeznaczono też dochód z lo-
terii i licytacji.  (EL)

ANNA 
SOŁTYSIAK

RASZYN
To, że połączenie 
autobusowe między 
Raszynem i Pruszkowem 
było długo wyczekiwane 
przez mieszkańców 
znajduje potwierdzenie. 
Linia L23 cieszy się 
coraz większym 
zainteresowaniem.
 

Mieszkańcy Raszyna od 
lat czekali na dogodne 
połączenie z Pruszko-

wem. Wcześniej, żeby dotrzeć 
do „centrum” powiatu musieli 
jechać przez Warszawę lub de-
cydować się na wynajęcie tak-
sówki. A raszynianie spraw do 
załatwienia w Pruszkowie mają 
wiele, bo oprócz starostwa po-
wiatowego oraz urzędu skarbo-
wego znajdują się tu również 
trzy szpitale. 

Sytuacja komunikacyjna po-
prawiła się w lutym tego roku, 
kiedy to gmina Raszyn wspól-
nie z warszawskim Zarzą-
dem Transportu Miejskiego 
uruchomiła linię autobusową 
L23. Połączenie to cieszy się 
coraz większym zaintereso-
waniem i zostanie utrzymane. 

Autobus L23 zostaje, ale czy na stałe?

połączeniem międzygminnym. 
W tych przypadkach to powiat 
powinien zająć się nie tylko tym 
połączeniem, ale i kilkoma in-
nymi – wyjaśnia wiceprezydent 
Andrzej Kurzela. Wtóruje mu 
Andrzej Zaręba, który również 
chce zachęcić pruszkowskie sta-
rostwo do współpracy. – Wzno-
wimy rozmowy ze starostwem 
i to nie tylko te dotyczące ko-
munikacji, ale również innych 
zadań – podkreśla. 

ZTM szuka przewoźnika, który będzie obsługiwał linię raszyńską przez najbliższe dwa lata

jak linia L23 jakość  jest trud-
na do utrzymania – zaznacza.

Podróżni nie mają jednak co 
liczyć na duże zmiany. Póki co, 
rozkład jazdy tej linii autobuso-
wej nie przewiduje dodatkowych 
przystanków. A przydałyby się 
choćby w gminie Michałowi-
ce. Czy jej włodarze zdecydują 
się na współpracę? – Wszyst-
ko zależy od tego, jak duże po-
wodzenie ma ta linia i czy nasi 
mieszkańcy będą chcieli z niej 

korzystać. Gorący okres wybor-
czy mocno utrudnił prowadze-
nie rozmów w tych kwestiach. 
Sprawa jest dla nas otwarta 
– mówi Krzysztof Grabka, wójt 
Michałowic. Zaznacza, że jeśli 
jego gmina miałaby partycypo-
wać w kosztach utrzymania L23, 
to najpewniej stanie się to do-
piero w przyszły roku.

A co o partycypacji w linii L23 
myśli Pruszków? – Trzeba pa-
miętać, że linia raszyńska jest 
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iZTM ogłosił już przetarg i szu-
ka przewoźnika, który będzie 
obsługiwał linię przez najbliż-
sze dwa lata. 

Zapytaliśmy Andrzeja Zarę-
bę, wójta gminy Raszyn, dlacze-
go ponownie organizację linii 
zlecił Zarządowi Transportu 
Miejskiego. Wiele gmin z na-
szego regionu uznało, że sa-
modzielnie ogłaszając przetarg 

 Linia L23 cieszy się coraz większym zainteresowaniem

ZTM szuka przewoźnika, który będzie obsługiwał linię raszyńską przez najbliższe dwa lata

mogą dużo zaoszczędzić. – Gdy-
by wyliczyć koszty funkcjo-
nowania linii oraz jej obsługi 
formalnej, która spadłaby na 
urzędników, to oszczędności nie 
są znaczące. Dodam, że ZTM 
ma duże możliwości egzekwo-
wania punktualności czy przy-
gotowania taboru – wyjaśnia 
wójt Raszyna. – Można pójść 
w taniość. Ale w takiej sytuacji 

Póki co, rozkład 
jazdy linii 
autobusowej L23 
nie przewiduje 
dodatkowych 
przystanków
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ODKRYJ KLASYCZNE PIĘKNO BIŻUTERII

Zapraszamy do Salonu Style. Pruszków, ul. Kraszewskiego 41

Spraw radość swoim bliskim. Podaruj im wyjątkowy prezent.

Przedświąteczne otwarcie 
Netto w Michałowicach przy 
ulicy Jesionowej 1 F będzie 
wydarzeniem, w którym war-
to uczestniczyć. Wywodząca 
się z Danii sieć handlowa przy-
gotowała dla nowych klientów 
wiele atrakcji – przede wszyst-
kim specjalną, bardzo ciekawą 
ofertę handlową, niedostęp-
ną w żadnym z pozostałych 
sklepów. Promocje z pewno-
ścią zainteresują zwłaszcza 
tych, którzy przyjdą na zaku-
py z myślą o zbliżających się 
świętach. W znanym z niskich 
cen dyskoncie zrobią zakupy 
znacznie taniej niż w innych 
sklepach. A Netto to nie tyl-
ko „spożywka” – w asorty-
mencie można znaleźć wiele 

Michałowice będą miały swoje Netto!
do soboty w godz. 7-22, a w nie-
dziele w godz. 8-20. Na cotygo-
dniowy newsletter z Netto moż-
na się zapisać na stronie www.
netto.pl i w ten sposób już dziś 
otrzymywać oferty znanej żół-
to-czarnej sieci.

Wraz z Netto ruszą przyle-
gające do hali sprzedaży sto-
iska poddzierżawców, wśród 
których znalazły się bardzo ce-
nione polskie marki: piekarnia 
Oskroba, masarnia Wierzejki, 
salonik Świata Prasy. 

Nowe Netto ma powierzch-
nię 700 m kw., klientów będzie 
obsługiwała 12-osobowa zało-
ga, rekrutowana na lokalnym 
rynku pracy, są w tym gronie 
rdzenni mieszkańcy Michałowic 
i okolic. Placówką pokieruje 
Grzegorz Kęsy, doświadczo-
ny pracownik Netto. Przy Net-
to powstał duży parking, więc 
zmotoryzowani nie będą mie-
li problemu ze znalezieniem 
miejsca na auto –  czeka na 
nich 37 miejsc.

ciekawych, markowych pro-
duktów, które będą atrakcyj-
nym prezentem pod choinkę.

Co jeszcze czeka klientów 
z Michałowic? 500 pierwszych 
osób otrzyma bezpłatnie świeże 
pieczywo, a pierwszych 50 klien-
tów, którzy ubiorą się na żółto 
(wystarczy jeden element gar-
deroby) zostanie nagrodzonych 
upominkami. Będzie też moż-
na wygrać wózek wypełniony 
po brzegi produktami z Netto 
– wystarczy odgadnąć ich war-
tość (w przybliżeniu), wpisać do 
specjalnego formularza, wrzucić 
do urny i czekać na ogłoszenie 
wyników, które nastąpi w pierw-
szą niedzielę po otwarciu. 

Sklep Netto w Michałowicach 
będzie czynny od poniedziałku 

W czwartek, 11 grudnia, o godz. 8, sieć 
handlowa Netto otworzy swój 331 sklep 
w Polsce, a pierwszy  w Michałowicach. 
Na klientów czeka mnóstwo atrakcji.

Reklama

INFORmaCJa PRaSOWa NeTTO SP. Z O.O. 
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NADARZYN
W przeddzień rocznicy ogłoszenia 
stanu wojennego w Nadarzynie bę-
dzie można zobaczyć „Samospa-
lenie” – monodram Przemysława 
Bluszcza. Warszawa, wrzesień 1968 r. 
Dożynki na Stadionie Dziesięciolecia. 
Radykalny gest sprzeciwu Ryszar-
da Siwca wobec interwencji wojsk 

Układu Warszawskiego w Czecho- 
słowacji staje się punktem zwrot-
nym w karierze oficera Służby Bez-
pieczeństwa. Dziś, zepchnięty na 
margines historii, (anty)bohater 
minionego systemu próbuje zre-
konstruować swoją drogę, zdefinio-
wać tożsamość. Spektakl jest próbą 

„Samospalenie”, czyli monodram
Przemysława Bluszcza   

stworzenia prowokującego portretu 
wielokrotnego, w którym fikcja i kre-
acja przeplatają się z realnym głosem 
historycznych faktów. Przemysław 
Bluszcz odważnie wkracza w obie 
te rzeczywistości. Start: 12 grudnia, 
godz. 20,  Nadarzyński Ośrodek Kultu-
ry przy ul. Poniatowskiego 42. (TK)
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Sukces zbiórki 
na przewodnik
KOMORÓW
Są fundusze na 
multimedialny 
przewodnik dla osób 
niepełnosprawnych. 
Stworzy go Mateusz 
Puszkarski, 
mieszkaniec 
Komorowa, który przed 
laty uległ ciężkiemu 
wypadkowi.

O rozpoczęciu zbiórki informo-
waliśmy już na łamach Gazety 
WPR. Teraz możemy ogłosić 
jej sukces – na konto Mate-
usza na portalu polakpotra-
fi.pl wpłynęła kwota ponad  
22 tys. zł. Tyle, ile potrzeba 
na realizację projektu. Swoje 
wsparcie ofiarowało 141 osób. 

Multimedialny przewodnik 
„Bez barier” ma pomóc osobom 
niepełnosprawnym w podróży 
samochodem po Polsce i stano-
wić pretekst do wprowadzenia 
koniecznych dla nich ułatwień. 
– Przewodnik pokaże czy pol-
skie drogi i polscy kierowcy są 
gotowi na przyjęcie niepełno-
sprawnych kierowców, złamie 
tabu, będzie edukował i zmie-
niał stereotypowe myślenie 

Grodzisk już się ślizga
REGION
Grodziskie lodowisko 
zostało otwarte w środę 
(3 grudnia) po południu. 
A kiedy miłośnicy 
łyżew zobaczą taflę 
w Pruszkowie?

Na razie nie wiadomo. Tu-
tejsze agregaty są zbyt mało 
wydajne, by mogły zapewnić 
lodowe szaleństwo przy tem-
peraturach dodatnich. A takie 
właśnie mamy. I według zapo-
wiedzi meteorologów w naj-
bliższych dniach nic się nie 
zmieni. – Potrzebujemy przy-
najmniej kilku dni z tempera-
turą około -5 stopni. Dopiero 
wtedy będzie sens rozkładać 
się z lodowiskiem bez ryzyka, 
że po chwili wydane na nie pie-
niądze będą po prostu stracone 
– mówi Tomasz Krawczyński, 

dyrektor Międzyszkolnego 
Ośrodka Sportu w Pruszkowie. 

A jak długo potrwa przygoto-
wanie lodowiska, jeśli już zima 
zagości u nas na dobre? – Po-
trzebujemy dwa dni na rozsta-
wienie i 2-3 dni na na zalanie. 
Można to zrobić szybciej, ale 
wtedy tafla będzie pękać – wy-
jaśnia Krawczyński. 

Na razie na na łyżwy prusz-
kowianie muszą jeździć do  
Grodziska.  (TK)

Mięsa z psów nie znaleziono 
WÓLKA KOSOWSKA
Mięso zabezpieczone 
w Wólce Kosowskiej 
w zdecydowanej 
większości pochodziło 
z legalnych źródeł 
i posiadało dokumentację. 
Nie znaleziono 
też mięsa z psów.

28 listopada. W sklepach hali tar-
gowej w Wólce Kosowskiej poja-
wia się straż graniczna. Uwagę 
funkcjonariuszy zwraca przecho-
wywane w podejrzanych warun-
kach mięso. W dodatku czterej 
wietnamscy sprzedawcy nie mają 
papierów na towar. Zachodzi po-
dejrzenie, że trafił on do nich z nie-
legalnego źródła. Pojawia się też 
niepewność: co to właściwie jest? 

Tymczasową odpowiedź pod-
suwa stereotypowe skojarzenie: 
skoro Wietnamczycy trzymają 

nielegalne mięso, to może ono być 
z psów. I pewno trafiło już na tale-
rze w warszawskich restauracjach.

Taka właśnie informacja obiega 
region. Tymczasem piaseczyńska 
stacja sanitarno-epidemiologicz-
na zabezpiecza tonę mięsa nie-
wiadomego pochodzenia. – Do 
poniedziałku właściciele sklepów 
dostarczyli dokumentację przewa-
żającej części towaru. Reszta, czyli 
ok. 300 kg (ale razem z resztkami) 
została zutylizowana – podsumo-
wuje Joanna Narożniak, rzecznik 
prasowy Wojewódzkiej Stacji Sa-
nitarno-Epidemiologicznej. 

W tym również jedna nieziden-
tyfikowana tusza, która według wła-
ściciela przetrzymywana była na 
własny użytek. Co to było? Psie 
mięso? Koźlina? Tego już się nie 
dowiemy. Na pewno żadna jej część 
nie trafiła na rynek. Mięso, na któ-
re w ciągu trzech dni dostarczono 

papiery, wróciło do handlarzy, ale... 
Rzecznik WSSE: – Wszyscy czte-
rej dostali administracyjny nakaz 
natychmiastowego zamknięcia 
swoich sklepów. Muszą zapłacić 
mandaty i przystosować swoje pla-
cówki do obowiązujących norm. 

Na tym nie koniec. Wietnam-
czycy wystosowali pismo do Mi-
nisterstwa Spraw Wewnętrznych, 
w którym domagają się przeprosin 
od straży granicznej, która poin-
formowała media o podejrzeniu, 
że wśród zabezpieczonego mięsa 
może znajdować się psie. Twierdzą, 
że było to działanie intencjonalne. 
Co na to strażnicy? – Do nas to pi-
smo jeszcze nie dotarło. Czekamy 
na stanowisko ministerstwa. Do te-
go czasu nie udzielamy na ten te-
mat żadnych informacji – mówi st. 
chor. Dagmara Bielec-Janas, rzecz-
nik komendanta nadwiślańskiego 
oddziału straży granicznej.  (TK)

Komisariat Kolejowy  
w Warszawie, z którego  
trafił Pan do Pruszkowa, 
wielu osobom kojarzy się  
z… serialem „Złotopolscy”.
– To zupełnie inna sytuacja. W se-
rialu przedstawiono mały komisa-
riat, kilkanaście osób pracujących 
tylko na Dworcu Centralnym. 
W rzeczywistości Komisariat Ko-
lejowy obejmuje kolej w granicach 
praktycznie całej Warszawy. Po-
nad setka etatowo zatrudnionych 
pracowników, z pełnym pionem 
kryminalnym, dochodzeniowym. 

Przejście z Warszawy  
do Pruszkowa rozpatruje 
Pan w kategorii awansu?
– Niewątpliwie jest to awans  
i co do tego nie mam żadnych  
wątpliwości.

Pierwsze decyzje nowego 
komendanta powiatowego?
– Na razie przyglądam się jak 
funkcjonuje komenda powia-
towa oraz poszczególne komi-
sariaty. Chcę poznać problemy 
i specyfikę ich pracy. Nie mam na-
tomiast zamiaru podejmować na-
głych, nieprzemyślanych ruchów. 
Nie jestem raptusem, a doświad-
czonym człowiekiem i wiem, że 

Nie jestem człowiekiem raptownym

– Na razie ze względów tech-
nicznych i całej przeprowadzki 
jeżdżę samochodem. Na pew-
no przesiądę się do komuni-
kacji publicznej, której jestem  
zwolennikiem. 

Z podinspektorem KRZYSZTOFEM RADZIKIEM, nowym komendantem Komendy 
Powiatowej Policji w Pruszkowie, rozmawia Marcin Prażmowski 

wypracowania konkretnych celów 
i zoptymalizowania. Spotkałem się 
z komendantem Straży Miejskiej, 
wiem iż są wspólne patrole i je-
stem za tym, aby je kontynuować.

O tym, jaka jest kondycja 
finansowa warszawskie-
go garnizonu wiemy. Czy 
podobnie jak poprzednicy 
będzie Pan się starał o 
wsparcie ze strony lokalnych 
samorządów?
– Oczywiście, że zależy mi na 
utrwalaniu tych kontaktów. Zresz-
tą w tej chwili finalizujemy poro-
zumienie ze starostwem i gminami 
na zakup uposażenia dla techni-
ków kryminalistyki i urządzeń do 
pomiaru alkoholu.

Na łamach Gazety WPR czy 
na portalu wpr24 często po-
dajemy informacje o zatrzy-
maniach osób posiadających 
przy sobie niewielką ilość np. 
marihuany. Tego typu akcje 
odbierane są czasami jako 
„nabijanie statystyki”.
– Póki co również posiadanie 
tych niewielkich ilości jest karal-
ne. I my się tym zajmujemy. Nie 
ukrywam jednak, że najbardziej 
zależy nam na zatrzymaniu osób, 

które posiadają duże ilości narko-
tyków i zajmują się ich sprzedażą.

Jako mieszkaniec  
Otwocka do pracy będzie  
Pan dojeżdżał SKM-ką?
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ipewnymi decyzjami niekoniecz-
nie można polepszyć sytuację.

Na co w takim razie  
będzie Pan kładł  
szczególny nacisk?
– Podstawową sprawą jest jak naj-
większa liczba policjantów na uli-
cy. Trzeba zdiagnozować jak to 
w tej chwili wygląda. Jak wyglą-
dają służby patrolowe wystawia-
ne przez komisariaty, czy są jakieś 
uzupełnienia patrolowe komendy 
powiatowej, czy nie da się czegoś 
przeorganizować tak, aby patrole 
były tam, gdzie faktycznie są po-
trzebne. Przyjrzę się pracy komó-
rek wykrywczych, chociaż wiem, 
że na tle innych powiatów Prusz-
ków ma niezłe wyniki. Istotne jest 
to, aby nie spowodować czasowe-
go ich pogorszenia, tylko ciągle 
dążyć do polepszenia.

Ale jak zwiększyć liczbę 
patroli, skoro komenda ma 
ograniczenia kadrowe?
– Zwiększyć to pojęcie względne. 
Po co nam patrole tam, gdzie od 
tygodni nie odnotowaliśmy żad-
nych zdarzeń? Patrole mają być 
tam, gdzie są potrzebne. Faktycz-
nie dysponujemy określonym za-
sobem, ale wszystko jest kwestią 

Krzysztof Radzik ma 47 lat. Żonaty, dwójka dzieci. W policji służy od  
23 lat. Pracę rozpoczynał od Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Ko-
mendy Powiatowej Policji w Otwocku, skąd trafił do Wydziału Przestęp-
czości Gospodarczej Komendy Stołecznej Policji. Następnie przez sie-
dem lat pełnił funkcję zastępcy komendanta Komisariatu Metra, a przez 
ostatnie osiem lat kierował Komisariatem Kolejowym w Warszawie.

o ludziach z niepełnospraw-
nościami – napisał Mateusz 
na stronie internetowej zbiórki. 

W przewodniku znajdą się 
praktyczne porady jak wygląda 
egzamin na prawo jazdy, czy na 
krajowych drogach stosowane są 
rozwiązania przyjazne dla kie-
rowców z niepełnosprawnością: 
konieczna infrastruktura, od-
powiednio dostosowane bram-
ki na autostradzie, ułatwienia  
na stacjach benzynowych. 

To wszystko Mateusz chce 
sprawdzić na własnej skórze. 
Przewodnik powstanie w trak-
cie podróży samochodem po 
Polsce. Na wyprawę wyruszy 
specjalnie przystosowanym 
autem przygotowanym przez 
firmę Peugeot. 

Kiedy możemy spodziewać 
się przewodnika? Wyprawę 
Mateusz rozpocznie praw-
dopodobnie na wiosnę. Trwa 
adaptacja samochodu na jego 
potrzeby. Aby ruszyć w podróż 
będzie musiał też odnowić pra-
wo jazdy.  (EL) 

Przewodnik stworzy 
Mateusz Puszkarski, 
mieszkaniec Komorowa
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Reklama

Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Brwinów

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

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

I sesja Rady Miejskiej 
w Brwinowie
W poniedziałek 1 grudnia 2014 r. odbyła się I sesja Rady Miejskiej 
VII kadencji. Nowi radni oraz burmistrz otrzymali zaświadczenia 
o wyborze oraz złożyli uroczyste ślubowanie.

S esję inaugurującą kadencję 2014 
– 2018 otworzyła Aldona Gór-
niak – radna seniorka.  Przewod-

nicząca Miejskiej Komisji Wyborczej 
Małgorzata Kubicka złożyła gratulacje 
nowo wybranym radnym oraz burmi-
strzowi i wręczyła zaświadczenia o wy-
borze. W Radzie Miejskiej w Brwinowie 
zasiadło 21 radnych, którzy zostali wy-
brani w okręgach jednomandatowych.  

Radni oraz burmistrz Arkadiusz 
Kosiński złożyli ślubowanie: „Wier-
ny Konstytucji i prawu Rzeczypo-
spolitej Polskiej, ślubuję uroczyście 
obowiązki radnego sprawować god-
nie, rzetelnie i uczciwie, mając 
na względzie dobro mojej gminy 
i jej mieszkańców.”

Następnym punktem był wybór 
przewodniczącego rady. Jedynym 

kandydatem był Sławomir Rako-
wiecki, który w głosowaniu tajnym 
został wybrany większością głosów. 
Wiceprzewodniczącymi zostały Mał-
gorzata Kucharska i Barbara Ziębiec. 
Powołano także komisję rewizyjną, 
w skład której weszli: Marek Wi-
niarski, Edyta Lenart, Maciej Szmyt 
i Firmin Słojewski. (PR)
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CENY NETTO OGŁOSZEŃ ZA SŁOWO:
2 zł ....... ogłoszenie zwykłe
3 zł ....... ogłoszenie pogrubione
4 zł ....... ogłoszenie w ramce

Dam pracę

Firma budowlana zatrudni 
brukarza – etat. Praca Pruszków, 
Warszawa, okolice, 517 784 806 

 ► Firma Probet zatrudni osoby 
z orzeczeniem o niepełnosprawności, 
na stanowiska: sprzątaczka 
i pracownik gospodarczy z okolic 
Pruszkowa i Grodziska. Zapewniamy 
dowóz na obiekty nr tel. 22 730 09 28 

Firma transportowa z okolicy 
Żyrardowa zatrudni kierowców 
kat. C+E/ w transporcie 
międzynarodowym  i krajowym na 
korzystnych warunkach z umową 
o pracę od zaraz! Mile widziane 
uprawnienia ADR podstawowe. 
Kontakt : 601 392 590 

Kelnera do Hotelu, 
k.senderowicz@palacykotrebusy.
pl, 503 164 828 

 ► Nadarzyn, salon fryzjerski Monika 
zatrudni fryzjerkę, 664 551 498 

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

 ► Poszukuję mężczyzn i kobiet do 
pracy w ochronie i sprzątaniu 
(mile widziane osoby z orzeczeniem 
niepełnosprawności). Płaca 10 zł/
godz. Praca na terenie Pruszkowa. 
Telefon kontaktowy: 14 681 62 62 
w godz. od 8.00 do 15.00 
lub e-mail biuro@tommax.pl

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

Recepcjonistkę do Hotelu, 
k.senderowicz@palacykotrebusy.pl, 
503 164 828 

Sklep Bonna w Piastowie zatrudni 
sprzedawcę tel. 797 295 499 

 ► 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 PRACOWNIKÓW 
MONTAŻU KÓŁ ROWEROWYCH. 
OFERUJEMY: Umowę zlecenie 
z pełnym ZUS. Stawkę 13zł/h 
brutto+ płatne nadgodziny. 
Kontakt 22 460 50 07 lub 
email p.choros@leasingteam.pl 

Szukam pracy

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

Nieruchomości – sprzedam

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

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

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

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  

 ► Nowy dom, Błonie centrum, 
190m2, 1km PKP, 372000zł, 
bezpośrednio 791 801 801

 ► 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 kawalerkę 
30 mkw w centrum Pruszkowa. 
Parter, blok z cegły, ul. Hubala.
Po kapitalnym remoncie, 
nowe okna i drzwi, elektryka, 
wyposażenie łazienki. 
Czynsz 240 zł. 
Kontakt: 600 244 602, 
662 006 180. Wolne od zaraz. 
Cena 185 000 zł. 

 ► Sprzedam mieszkanie, 
40 mkw, 2 pokoje, II piętro. 
Pruszków Żbików ul. 3go Maja. 
Blok z cegły.  Cena 153 000 zł. 
Bez pośredników. 
Tel.  600 200 702 

 ► 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 

Villa Kazimierówka
Podkowa Leśna
 – Owczarnia 
ul. Leonarda da Vinci 
zamieszkaj w malowniczym 
miejscu w jednym z 4 domów 
o wysokim standardzie 
w kameralnym osiedlu 
zaprojektowanym 
i zrealizowanym przez 
JM STUDIO ARCHITEKTONICZNE, 
sprzedaż domów: 
tel. 604 980 972(3) www.jmsa.pl

Nieruchomości – do wynajęcia

 ► Atrakcyjny lokal użytkowy przy 
"grodziskim deptaku", 602 778 042

 ► Pruszków, centrum Komorowa, lokal 
usługowo-handlowy, do wynajęcia, 
501 012 555 

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

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

Nauka

 ► Matematyka, korepetycje, 
602 620 332 

Automoto – kupię

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

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 

 ► Drzewa, krzewy, ścinanie, 
pielęgnacja, 661 880 661 

 ► Dźwigowe usługi 501 299 778 

Kompleksowe usługi 
hydrauliczne, 601 818 310 

 ► Malowanie od 7 zł. Szybko i solidnie, 
788 882 780 

 ► Malowanie, remonty, 690 483 273

 ► Mycie okien, sprzątanie, 511 259 852 

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
www.gdstudio.pl; 
marcin@gdstudio.pl

Studnie, 601 231 836 

Piątek, 5 Grudnia 2014

ZAKŁAD USŁUG WIELOBRANŻOWYCH
Jolanta Generalczyk

05-805 Otrębusy ul. Wiejska 13
zatrudni osoby do ręcznego i sprzętowego 

odśnieżania terenów – 10 stanowisk.
Wymagana dyspozycyjność całodobowa.

Kontakt: 501 108 626, 509 505 441

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 
ipod klucz tel. 537 513 297 

 ► Utylizacja gałęzi, 661 880 661 

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 

Różne

Chcesz zostać profesjonalnym 
św. Mikołajem? Zgłoś się do 
Szkoły św. Mikołajów, 697 268 780 

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

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
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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

JA
ZD

SPRZEDAŻ  ŻUŻLA  
DO UTWARDZANIA DRÓG

Elektrociepłownia Pruszków, ul. Waryńskiego 1
oferuje ciągłą sprzedaż żużla

dla  potrzeb odbiorców indywidualnych.
Dodatkowe informacje  

uzyskać można pod nr. telefonu 22 587 52 07

OGŁOSZENIE 
Burmistrz Miasta Piastowa informuje, że  
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piastowie 
przy ul. 11 Listopada 8, na tablicy ogłoszeń na  
I piętrze w okresie od 24.11.2014 r. do 
15.12.2014 r. został wywieszony wykaz 
nieruchomości  przeznaczonych do dzierżawy.

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E
Burmistrza Gminy Brwinów o  wyłożeniu  do  publicznego  wglądu  

projektu  miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego  
wraz  z  prognozą  oddziaływania  na  środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 w związku z art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) w związku z ustawą z dnia 25 czerw- 
ca 2010r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz 
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130,  
poz. 871) oraz uchwał Rady  Miejskiej w Brwinowie Nr 379-III z dnia  
28 czerwca 2002r. oraz Nr 141-IV z dnia 24 października 2003r. w spra- 
wie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodaro- 
wania przestrzennego części miasta i gminy Brwinów, zmieniającego 
Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta  
i gminy Brwinów, przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Brwinowie 
Nr 29-II z dnia 28 listopada 1994r. na tym obszarze, zawiadamiam 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Brwinów 
obejmującego jednostkę administracyjną – miejscowość Czubin”  
wraz  z  prognozą  oddziaływania na  środowisko,  w okresie od 15 
grudnia 2014r. do 20 stycznia 2015r. w siedzibie Urzędu Gminy 
Brwinów, ul. Grodziska 12, w pokoju nr 206 na II piętrze, w godzinach 
pracy Urzędu.
Zgodnie z art. 18 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie 
planu miejscowego wyłożonego do publicznego wglądu, może wnieść 
uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Brwinów, 
z podaniem imienia i nazwiska lub jednostki organizacyjnej wraz  
z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwagi dotyczą,  
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 lutego 2015r. 
Ogłaszam jednocześnie, że w dniu 12 stycznia 2015r. w sali na 
Stadionie Miejskim   Brwinowie przy ulicy Turystycznej 4, o godz. 1600  
odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w pro- 
jekcie ww. planu.
Jednocześnie, działając na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 w związku 
z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego  ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na  środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zm.), ww. projekt 
planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko poddaje się, 
z udziałem społeczeństwa, postępowaniu w sprawie strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko, w okresie i miejscu wyłożenia 
do publicznego wglądu.
Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt 3-5, art. 40 i art. 41 ustawy o udostępnia- 
niu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, 
zainteresowani mogą wnosić uwagi i wnioski do sporządzonej 
prognozy oddziaływania na środowisko, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 10 lutego 2015r. Uwagi i wnioski w postępowaniu 
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ogą być 
wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu w pokoju nr 206 
w Urzędzie Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12 lub za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania 
ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: urbanistyka@
brwinow.pl. Przedłożone uwagi i wnioski w ww. sprawie podlegają 
rozpatrzeniu przez Burmistrza Gminy Brwinów.
        

Burmistrz Gminy Brwinów 
Arkadiusz Kosiński

5lat

10 sob. 
18:00

Koncert Noworoczny
Występują: soliści, chór, balet i orkiestra PZLPiT 
„Mazowsze” im.T.Sygietyńskiego

11 niedz.
17:00

Koncert Noworoczny
Występują: soliści, chór, balet i orkiestra PZLPiT 
„Mazowsze” im.T.Sygietyńskiego

14 śr. 
12:00

Piękna nasza Polska cała
koncert edukacyjny 
Występuje: balet PZLPiT „Mazowsze”  
im. T. Sygietyńskiego

24 śr. 
18:00

Edith i Marlene
spektakl Mazowieckiego Teatru Muzycznego  
im. J. Kiepury
Występują: Anna Sroka-Hryń, Halina Mlynkova, 
Ewa Telega Arkadiusz Brykalski, Lesław Żurek, 
Julian Mere

R E P E R T U A R / 2 0 1 5
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OBWIESZCZENIE WOJEWODY  
MAZOWIECKIEGO  

o wydaniu decyzji
Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szcze-
gólnych zasadach przygotowania  i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 z późn. zm.) zawiadamia się, że 
w dniu 25 listopada 2014 r. została wydana decyzja Nr 499/II/2014  
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 719 (ul. Królewska), polegająca na budowie 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 drogi wojewódzkiej oraz na działce przeznaczonej do podziału 
nr ew. 71/4, obręb 31, jedn. ew. G-189”.
Inwestorem przedsięwzięcia jest Zarząd Województwa Mazowieckiego 
działający za pośrednictwem Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódz-
kich z/s ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, reprezentowanego przez 
Dyrektora Pana Zbigniewa Ostrowskiego, działającego przez pełnomocni-
ka Pana Krzysztofa Nadanego.
Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Nr ewidencyjne działek usytuowania obiektu - drogi (tłustym drukiem  
- numery działek przeznaczone pod przejęcie dla inwestycji, w nawiasach - 
numery działek po podziale): obręb 31: 79/3, 71/4 (71/23 i 71/24).
Od niniejszych decyzji stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania 
w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia, do Ministra Infrastruktury  
i Rozwoju, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego. Zgodnie z art. 49 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) doręczenie uważa się za dokonane 
po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wy-
dziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warsza-
wie (Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 607, w godzinach  
12-15 – pon. 8-12 – śr. i piąt.).     WI.II.7820.2.5.2014.BK

Burmistrz Miasta Milanówka
Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę:
•  pawilonu handlowego o pow. 9 m2 wraz z gruntem, stanowiącym część dział-

ki oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. 8/1 w obr. 05-06, położonej przy  
ul. Wojska Polskiego;

•  część o pow. 6m2 działki oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. 8/1  
w obr. 05- 06, położonej przy ul. Wojska Polskiego 

z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej – sprzedaż zniczy 
i kwiatów.

Cena wywoławcza brutto (łącznie): 1 270,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 19.12.2014  r. w siedzibie Urzędu Miasta Milanówka 
( budynek C ) przy ul. Spacerowej 4 o godzinie 11.00.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% 
ceny wywoławczej – płatnej przelewem na konto depozytowe Bank Spółdzielczy  
w Białej Rawskiej Filia Milanówek ul. Kościuszki 28, nr 62 9291 0001 0086  
8336 2000 0050 najpóźniej do dnia 17 grudnia 2014 r. 

Wpłacone wadium zostanie odliczone od kwoty czynszu dzierżawnego za pierwszy 
miesiąc uczestnikowi, który wygra przetarg, pozostałym zostanie zwrócone – prze-
lewem na wskazane konto – w ciągu 3 dni roboczych od dnia zamknięcia przetar-
gu. Wadium przepada jeżeli uczestnik, który przetarg wygrał uchyli się od zawarcia 
umowy dzierżawy. 

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami, tj. na podstawie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych  
i Administracji.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach i przetargu można uzyskać w Referacie 
Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miasta 
Milanówka przy ul. Spacerowej 4, tel. 758 30 61 wew. 240.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów lub jego unieważnienia  
w każdym czasie, informując o tym w formie właściwej do ogłoszenia. 

Z up. Burmistrza Miasta Milanówka 
mgr inż. Michał Stępień 

Zastępca Burmistrza

MIEJSCE 
NA TWOJĄ
REKLAMĘ

22 758 77 88

Grupa Wpr Media, wydawca Gazety WPR oraz portalu WPR24.pl  
w związku z dynamicznym rozwojem zatrudni

Specjalistę ds. sprzedaży  
powierzchni reklamowej

Warunek konieczny: 
doświadczenie w sprzedaży powierzchni reklamowej w prasie, własna baza klientów.

Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie – podstawa + prowizja, niezbędne narzędzia pracy  
i możliwości rozwoju w prężnie rozwijającym się wydawnictwie regionalnym.

CV prosimy przesyłać na adres mailowy: 
milena.skoczylas@wprmedia.pl
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Real Estate Support Sp. z o.o.
Pruszków, ul. Niecała 10/2

Zadzwoń!
733 26 26 26

sprzedaz@resupport.pl

 

 

 

Mieszkania
112–117 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

 

 

 

 Cena: 1 500 000 PLN

Rezydencje 357mkw 
Walendów
SPRZEDAŻ 

 

                               Domy wolnostojące. 
Idealne dla rodziny 2+2 lub większej. 
Domy mają garaże na dwa samochody. 
Na piętrze znajdują się cztery wygodne 
sypialnie, trzy łazienki, oraz dwie 
garderoby. 

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

nowa agencja nieruchomości

www.resupport.pl

Lokale usługowe
100 – 714 mkw
Michałowice

  

 

                                     

 

Cena: info w biurze sprzedaży

WYNAJEM Powierzchnia do wynajęcia w nowo 
budowanym obiekcie handlowym, przy ulicy 
Jesionowej 1e/1f. Lokale w jednym ciągu handlowym 
przy głównej drodze dojazdowej dla mieszkańców 
pracujących w stolicy. W odległości 300 m od pasażu, 
przystanek kolejki WKD.


