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Bilety nadal są zbyt drogie
ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
Mieszkańcy Pruszkowa, 
którzy korzystają 
z Warszawskiej Karty 
Miejskiej uważają, 
że bilety są zbyt drogie. 
Ich zdaniem ZTM 
powinien wprowadzić 
obniżki cen. 
Zwłaszcza, że 
w ostatnim czasie 
koszty komunikacji 
nieco zmalały.

Wostatnich latach war-
szawski Zarząd Tran-
sportu Miejskiego za-

serwował podróżnym spoza sto-
licy niezbyt miłą niespodziankę. 
Chodzi o ceny biletów nie tyl-
ko jednorazowych, ale także 
długookresowych. Dziś za bilet 
30-dniowy upoważniający do 
przejazdów w I i II strefie bi-
letowej trzeba zapłacić 210 zł, WiĘceJ  2 

a bilet ważny 90-dni kosztuje 
już 536 zł. 

Większość podróżnych, głów-
nie z Pruszkowa, podkreśla, że to 
krzywdzące rozwiązanie. – Prze-
cież drogi poza Warszawą są 
z tego samego asfaltu, a prąd 
na kolei jest ten sam. Bajecz-
ki o tym, że koszty utrzymania 
linii podmiejskich są wyższe 
ZTM może opowiadać dzie-
ciom. Zwłaszcza, że nasze gmi-
ny łożą niemałe pieniądze na 
SKM i ZS1 – twierdzi Karolina, 
mieszkanka Pruszkowa. – Co 
dostajemy w zamian? Wieczny 
remont na kolei i ciągłe ucina-
nie kursów ZS1. A od utworze-
nia autobusowego połączenia 
między Pruszkowem a War-
szawą ręce umywają już wszys-
cy – dodaje. 

Czytelnik Grzegorz, pod-
pisujący się jako „biedny pa-
sażer” zaznacza natomiast, że 
dziś koszty transportu nie są już 
tak wygórowane. – Zainteresuj-
cie się tematem taryfy biletowej 

Pruszkowskie starostwo włączy się w rozmowy z ZTM na temat komunikacjiPruszkowskie starostwo włączy się w rozmowy z ZTM na temat komunikacji

ZTM. W ostatnich latach pod-
noszono ją kilkakrotnie, osta-
tecznie ceny biletów wzrosły 
o około 100 proc. od ceny wyj-
ściowej. Podwyżkę motywowano 
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 ZTM w pewnym sensie uwzględnił tańsze koszty komunikacji, ale odczuły to 
głównie osoby korzystające z linii 717

rosnącymi kosztami publiczne-
go transportu, chodziło głównie 
o rosnące ceny ropy – zaznacza. 
I podkreśla: – Teraz po kilku la-
tach ceny ropy spadły o blisko 

50 proc., a ceny biletów nadal 
obowiązują na wygodnych dla 
ZTM zasadach.

Ostatnie dwupoziomowe mieszkanie 
w promocyjnej cenie

 4 pokoje 116 m2 – 407 000 zł

Milanówek, ul. Warszawska 14  Zadzwoń: 733 26 26 26

3500 zł
za m2

DOMY I MIESZKANIA W INWESTYCJACH DEWELOPERSKICH
OFERTA DLA DEWELOPERÓW. SPRZEDAMY TWOJĄ INWESTYCJĘ. TEL. 733 26 26 26 
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PRUSZKÓW
10 i 24 kwietnia pracownik prusz-
kowskiego urzędu skarbowego bę-
dzie pełnił w naszej redakcji dyżur 
telefoniczny. Doradzi tym, którzy 
jeszcze nie złożyli swoich zeznań po-
datkowych za ubiegły rok. Co można 
odliczyć od podatku? Jak rozliczyć 
się przez Internet? Formularz PIT 

ma wiele okienek, a ich wypełnia-
nie przysparza czasami podatni-
kom wiele kłopotów. Tymczasem 
ostateczny czas rozliczenia się ze 
skarbówką zbliża się nieubłaganie, 
można to zrobić do końca kwietnia. 
Naszym czytelnikom w wypełnieniu 
PIT-ów pomoże pracownik Urzędu 

Pracownik urzędu skarbowego 
odpowie na pytania czytelników

Skarbowego w Pruszkowie. Telefo-
niczny dyżur w redakcji WPR będzie 
pełnił dwukrotnie:10 i 24 kwietnia, 
w godz. 12–14. Będzie więc okazja 
wyjaśnienia wszelkich wątpliwości, 
a odpowiedzi na pytania dotyczące 
podatków uzyskają Państwo dzwo-
niąc pod numer (22) 758 77 88. (KS)

Reklama

Agata Jaczyńska 
 Adwokat

Ul. Kraszewskiego 27 lok. 25, 
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

Wybiorą 
sołtysów
REGION
W maju mieszkańcy 
wsi położonych na 
terenie gminy Grodzisk 
Mazowiecki będą 
wybierać sołtysów.

Sołtys jest reprezentantem so-
łectwa. Zwołuje zebrania wiej-
skie, prowadzi je, zajmuje się 
też realizacją uchwał rady gmi-
ny. Dlatego bardzo ważne jest, 
żeby stanowisko to piastowa-
ła odpowiednia osoba.

Burmistrz Grzegorz Bene-
dykciński wyznaczył terminy 
zebrań wiejskich, na których 
mieszkańcy wsi położonych 
na terenie gminy Grodzisk 
Mazowiecki wybiorą sołty-
sów i członków rad sołeckich. 
Większość z tych zebrań odbę-
dzie się w maju. Do 22 kwiet-
nia urząd gminy przyjmuje 
zgłoszenia kandydatów na 
sołtysów. Powinny być one 
poparte podpisami.

11 maja odbędą się zebra-
nia wiejskie w Maryninie, 
Kadach i Czarnym Lesie, 
a dzień później w Kozerkach, 
Chrzanowie Dużym i Kłod-
nie Starym. 13 maja głosować 
będą mieszkańcy Książenic, 
Adamowizny i Makówki.  
19 maja zostaną wybrani soł-
tysi Kałęczyna, Chlebni i Ur-
szulina, 20 maja Adamowa 
i Żukowa, Izdebna Kościel-
nego, Szczęsnego, a 21 maja 
zagłosują mieszkańcy takich 
miejscowości, jak Opypy, 
Wólka Grodziska i Wężyk. 
W dniach 25 – 28 maja od-
będą się zebrania wiejskie 
w Radoniach, Zabłotni, Iz-
debnie Nowym, Władkowie, 
Kozerach, Kozerach Nowych, 
Tłustem, Natolinie i Chrza-
nowie Małym. Jako ostatni 
(1 czerwca) wyboru dokonają 
osoby zamieszkujące Odrano 
Wolę, Kłodno Nowe i Kraśni-
czą Wolę. 

Informacje dotyczące go-
dzin i miejsc zebrań wiejskich 
są dostępne na stronie inter-
netowej urzędu gminy.  (KS)

Święta na drogach w regionie 
były w miarę spokojne
REGION
Policjanci z naszego 
regionu „podsumowali” 
minione święta. Na 
okolicznych drogach było 
tłoczno, ale obyło się bez 
śmiertelnych wypadków. 
Jednak funkcjonariusze 
i tak mieli sporo roboty.

Świąteczny dyżur na drogach 
rozpoczęli już w piątkowe  
(3 kwietnia) popołudnie. Szcze-
gólną uwagę zwracali na kierow-
ców przekraczających dozwoloną 
prędkość, wyprzedzających 
w niedozwolonych miejscach, 
prowadzących po alkoholu. Na 
pobłażliwość nie mogli też li-
czyć jeżdżący bez zapiętych 
pasów i przewożący dzieci bez 
fotelików. Świateczne kontrole 
policjanci skończyli dopiero we 
wtorkowy (7 kwietnia) poranek.

Przez świąteczny okres w ca-
łym kraju doszło do 217 wypad-
ków, w których zginęły 23 osoby, 
a 291 zostało rannych. W poli-
cyjne ręce trafiło 1118 kierowców 
jadących na „podwójnym gazie”.

Jak statystyki prezentują się 
w naszym regionie? W powie-
cie grodziskim w święta nie by-
ło żadnego wypadku dogowego. 
Doszło natomiast do ośmiu koli-
zji, zatrzymano też czterech nie-
trzeźwych kierowców. – Jeden 
z nich osiągnął niechlubny wy-
nik 2,5 promila i do tego spo-
wodował kolizję – mówi st. asp. 
Katarzyna Zych, rzecznik praso-
wy Komendy Powiatowej Poli-
cji w Grodzisku Mazowieckim.

A jak było poza drogami?  
St. asp. Zych: – Przeprowadzili-
śmy aż 23 interwencje związa-
ne z awanturami domowymi. 
Przyczyną kłótni najczęściej 
był alkohol. Osiem osób było 
tak pijanych, że leżało na ulicy.

Na drogach powiatu prusz-
kowskiego, podobnie jak gro- 

dziskiego, było w miarę spokoj-
nie. W piątek na autostradzie 
A2 doszło do wypadku, w któ-
rym poszkodowane zostały trzy 
osoby. W świąteczny weekend 
policjanci otrzymali zgłosze-
nia o 20 kolizjach. – 12 z nich 
miało miejsce w piątek, ale to 
głównie ze względu na pogo-
dę. Przeważnie były to drobne 
stłuczki – podkreśla kom. Do-
rota Nowak, rzecznik prasowy 
Komendy Powiatowej Policji 
w Pruszkowie. Funkcjonariusze 
zatrzymali ośmiu nietrzeźwych 
kierujących. Interweniowano 
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Trudno nie zgodzić się z poda-
nymi wcześniej opiniami po-
dróżnych. Rozkład SKM i ZS1 
pozostawia wiele do życzenia, jest 
też co chwila zmieniany: raz kur-
sów jest więcej raz mniej. Rację 
ma również wymieniony czy-
telnik Grzegorz . Warto jednak 
wspomnieć, że ZTM w pewnym 
sensie uwzględnił tańsze koszty 
komunikacji, ale odczuły to głów-
nie osoby korzystające z linii 717. 

Od połowy marca podróżni, 
w porannym szczycie, mają do 
dyspozycji dodatkowe kursy 717. 
Co ciekawe, władze Piastowa nie 
musiały dodatkowo płacić za ich 
dołożenie. ZTM obniżył staw-
ki odpłatności za wozokilometr 
i gmina kursy dostała w „gratisie”. 

A czy z obniżek w jakikol-
wiek sposób skorzystał Prusz-
ków? Zapytaliśmy o to Andrzeja 
Kurzelę, wiceprezydenta miasta. 
– Niestety, wspomniane obniż-
ki dotyczą tylko linii autobuso-
wych, a w Pruszkowie mamy 
tylko linię nocną oraz zastęp-
czą ZS1. Kosztów utrzymania 
Szybkiej Kolei Miejskiej już to 
nie obejmuje – zaznacza. I do-
daje: – Nie ma też możliwości, by 
przełożyć obniżki na ceny bile-
tów. Od dyrekcji ZTM dostali-
śmy informację, że jest szansa na 
zmianę systemu cen dla gmin. 
Czekamy jednak na konkretne 
dane – dodaje. 

Podróżni podkreślają jednak, 
że widzą co w takiej sytuacji 
można zrobić z oszczędnościami. 
– Zwiększyć ilość kursów na linii 
ZS1. Co prawda jest to linia za-
stępcza, ale zarówno mieszkańcy 
Pruszkowa, jak i Piastowa mu-
rem stoją za jej utrzymaniem na 
stałe. Okazuje się, że zwiększenie 

Dokończenie ze str. 1

Mało prawdopodobne jest jed-
nak utrzymanie tej linii na stałe. 
Zarząd Transportu Miejskiego 
jak mantrę powtarza, że ZS1 jest 
linia zastępczą stworzoną tylko 
na czas prowadzonych na ko-
lei remontów. Patrząc jednak 
na harmonogram kolejarskich 
prac wiele wskazuje na to, że li-
nia ta szybko nie zniknie z ulic 
Pruszkowa i Piastowa. Już dziś 
podróżni są do niej przyzwycza-
jeni. Po jej likwidacji zapewne po-
jawią się głosy, że autobus łączący 
Pruszków z Warszawą powinien 
zostać utrzymany. – Zobaczymy 
jak wszystko będzie działać, gdy 
kolejarze zakończą już wszyst-
kie prace i ruch na kolei wróci do 
normy. Może się bowiem okazać, 
że autobus jednak nie będzie po-
trzebny – mówi Andrzej Kurzela. 

Stworzenie stałej linii autobu-
sowej z Pruszkowa do Warsza-
wy blokuje również ZTM, dla 
którego uruchomienie autobu-
su wiązałoby się z dublowaniem 
trasy, którą pokonuje Szybka 
Kolej Miejska. Inną przeszko-
dą jest fakt, że do linii musiałyby 
dokładać się również gminy są-
siadujące ze stolicą – w zależno-
ści od wariantu trasy – Piastów 
lub Michałowice. Pruszkowskie 
starostwo zapowiada jednak, że 
włączy się w rozmowy z Zarzą-
demTransportu Miejskiego. 

kursów nie jest większym pro-
blemem. Andrzej Kurzela: – Li-
nia jest zarządzana przez ZTM, 
ale my się do niej dokładamy. 
Gdy ilość kursów jest mniej-
sza to i my płacimy mniej. Nie 
oznacza to jednak, że kursów 

W powiecie 
grodziskim  
w święta nie było 
żadnego wypadku 
drogowego
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również w sprawach awantur 
domowych, choć takich zgło-
szeń nie było zbyt wiele. Poli-
cjanci z pruszkowskiej komendy 
dostali też zgłoszenia o włama-
niach. Kom. Nowak: – Pierwsze 
dotyczyło włamania do piwni-
cy, drugie do mieszkania.  (AS)

nie może być więcej. Wystar-
czy, że mieszkańcy powiedzą 
nam, czy chodzi o zwiększenie 
częstotliwości kursów w godzi-
nach szczytu, czy dołożenie ich 
w pozostałych godzinach. Moż-
liwości zmian będziemy konsul-
tować z ZTM – dodaje.  

– Od dyrekcji 
ZTM dostaliśmy 
informację, że 
jest szansa na 
zmianę systemu 
cen dla gmin. 
Czekamy jednak 
na konkretne 
dane – mówi 
wiceprezydent 
Kurzela 
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Pomysł jest znakomity, ale gorzej z nazwą
PODKOWA LEŚNA
Artur Tusiński nie 
przestaje zaskakiwać 
pomysłami. Tym 
razem burmistrz 
Podkowy proponuje 
mieszkańcom utworzenie 
pedibusów, czyli... 
„pieszych autobusów”.

O tego typu pomyśle Tusiński 
poinformował mieszkańców na 
swoim blogu i Facebooku. Ideą po-
wstania pedibusów jest wspiera-
nie rozwoju stref ruchu pieszego 
w mieście. Mówiąc krótko, chodzi 
o to, aby mieszkańcy – wtedy kiedy 
mogą – zrezygnowali z dowożenia 
dzieci do szkoły samochodami. – 
Bardzo podobają mi się akcje pro-
mujące chodzenie pieszo do szkół, 
np. tzw. pedibus, czyli „autobus 

pieszy”, przeznaczony dla grupy 
dzieci w wieku wczesnoszkolnym, 
które idą razem do szkoły. Rodzi-
ce (społecznie) na zmianę prowa-
dzą taki „pieszobus”. W Lyonie są 
142 linie pedibusowe, w Gdyni 42. 
Takie rozwiązanie z powodzeniem 
wdrażane jest w Gdyni. Może 
warto ten innowacyjny pomysł 
wprowadzić w Podkowie – pisze 

burmistrz, pytając jednocześnie 
mieszkańców o opinie.

A te w zdecydowanej większo-
ści były pozytywne. – Koniecznie! 
– pisze jedna z mieszkanek. – Pod-
kowa jest niewielka i urocza, ale 
niewiele osób korzysta z niej przy 
pomocy własnych nóg. Mnóstwo 
samochodów jest używanych do 
pokonania krótkich dystansów  
– dodaje inny internauta.

Sęk jednak w tym, że komen-
tującym do gustu nie przypada 
ewentualna nazwa „pieszych 
autobusów”. – Przeczytałem 
nazwę z przerażeniem – pisze 
jeden z mieszkańców. – Nazwa 
funkcjonuje na całym świecie, 
możemy ją spolszczyć na nasze 
potrzeby – ripostuje w komenta-
rzach burmistrz Tusiński. I do-
daje: – Bardziej jestem ciekawy, 

czy rodziców można zarazić po-
mysłem, bo podjęcie inicjatywy 
i tak musi być po ich stronie.

Wiele wskazuje więc na to, 
że sprawa powstania „pieszych 
autobusów” rozstrzygnie się 
w ciągu najbliższych tygodni. 

Co ciekawe, pomysł utworzenia 
pedibusów podchwycił sąsiedni 
Milanówek, a dokładnie członki-
nie Milanowskiego Klubu Mam, 
które również poprosiły o opinie 
w tej sprawie mieszkańców mia-
sta-ogrodu.  (MAP)

Ideą powstania 
pedibusów jest 
wspieranie rozwoju 
stref ruchu pieszego 
w mieście
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Pruszkowskie starostwo włączy się w rozmowy z Zarządem  
Transportu Miejskiego na temat komunikacji
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PRUSZKÓW
Spotkania „władze miasta 
– mieszkańcy” w dzielnicy Gąsin 
stają się już tradycją. Kilka razy 
w roku mieszkańcy w ten sposób 
dowiadują się o inwestycjach pro-
wadzonych na terenie tej dzielni-
cy i całego Pruszkowa. Spotkania 
są również okazją do zgłaszania 

problemów i pomysłów. Okazja do 
kolejnej rozmowy nadaży się nie-
bawem, ponieważ datę wyzna-
czono na środę 15 kwietnia. Tym 
razem prezydent miasta Jan Sta-
rzyński wraz z wiceprezydentami 
i przedstawicielami PKP PLK opo-
wie o postępach w rozmowach na 

Kolejne spotkanie na temat 
planowanych inwestycji

temat tunelu w ciągu ulicy 
Działkowej, zaprezentuje plano-
wane na ten rok inwestycje oraz 
przedstawi koncepcje dotyczące 
komunikacji miejskiej. Spotkanie 
odbędzie się o godzinie 19 
w Szkole Podstawowej nr 10 
przy ulicy Pływackiej 16. (AS)

Piątek, 10 Kwietnia 2015
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GRODZISK MAZOWIECKI
Grodziski magistrat 
regularnie powiększa bazę 
mieszkań komunalnych. 
Mieszkańcy dzielnicy Łąki 
popierają ten pomysł, ale 
uważają, że w ich okolicy 
domów komunalnych 
jest... zbyt dużo.

W Polsce nie ma chy-
b a  g m i n y,  k t ó r a 
nie borykałaby się 

z brakiem odpowiedniej ilości 
mieszkań komunalnych bądź 
socjalnych. Grodziscy włoda-
rze od kilkunastu lat starają się 
rozwiązać ten problem budując 
na terenie miasta bloki z takimi 
lokalami. Większość z nich po-
wstaje w dzielnicy Łąki, co jed-
nak nie spotyka się z aprobatą 
mieszkańców. Obiekcje mają 
również niektórzy radni. – Nowo 

nie jest wskazanym, aby budyn-
ki te były skupione tylko na te-
renie jednej dzielnicy. 

Faktycznie. Patrząc na mapę 
Łąk budynki komunalne i so-
cjalne znajdziemy przy ulicach 
Traugutta, Przemysłowej, Że-
romskiego. Mieszkańcy dzielnicy 
twierdzą, że fakt, iż w sąsiedztwie 
znajdują się budynki komunalne 
negatywnie wpłynie na wartość 
ich nieruchomości. Ale bardziej 
boją się tego, że w nowym blo-
kach osiedlą się osoby, które „nie 
przestrzegają” norm społecznych. 
Władze Grodziska uspokajają: 
mieszkania komunalne otrzy-
mają ludzie w trudnej sytuacji 
życiowej. Burmistrz Grzegorz 
Benedykciński zapewnia, że na 
lokale w nowych budynkach nie 
mają co liczyć osoby uzależnio-
ne m.in. od alkoholu. 

– Ten blok, na którego projekt 
ogłosiliśmy przetarg (przy ul. 
Traugutta – przyp. red.) ma służyć 
rozebraniu wszystkich slamsów 

budowane budynki komunalne 
i socjalne są usytuowane w dziel-
nicy Łąki. Budowa kolejnego bu-
dynku w tej lokalizacji wymaga 

w okolicy. Mamy na ulicy Średniej 
domy w tragicznym stanie i trze-
ba stamtąd zabrać mieszkańców, 
bo za chwilę wszystko spadnie im 
na głowę. Warto tu jednak wspo-
mnieć, że są też mieszkańcy, któ-
rzy nie będą się kwalifi kowali do 

Domy komunalne? Tak, byle nie po sąsiedzku
Planowana budowa bloku komunalnego na terenie Łąk nie wywołała entuzjazmu wśród mieszkańców dzielnicy

nowych budynków – podkreśla 
Grzegorz Benedykciński. – Cały 
czas powtarzam, że dzięki tej in-
westycji rozbierzemy inne domy 
komunalne z terenu Łąk. Warto 
tu wspomnieć, że nie są one zbyt 
piękne. Nowy dom komunalny 
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Planowana budowa bloku komunalnego na terenie Łąk nie wywołała entuzjazmu wśród mieszkańców dzielnicy
budujemy dla mieszkańców 
z tej dzielnicy – dodaje.

Nie tylko mieszkańcy Łąk nie-
zbyt chcą budynków komunalnych 
w swoim sąsiedztwie. Kilka lat te-
mu zamiar budowy takiego bloku 
na osiedlu Jaśminowa spotkał się 
z protestem. I odniósł on skutek 
– władze miasta ustąpiły. Na ta-
ki scenariusz nie mają jednak co 
liczyć mieszkańcy dzielnicy Łąki. 
Dlaczego? Projektowany budynek 
komunalny przy ul. Traugutta ma 
się pojawić na działce, na której 
dziś już znajduje się taki obiekt. 
Grodziscy włodarze podkreślają, 
że z mieszkańcami Łąk spotkają 
się na przełomie kwietnia i maja. 

Burmistrz Grzegorz Benedyk-
ciński zapewnia, że mieszkańców 
Łąk w najbliższych latach czekają 
też inne, spore zmiany. – W tym 
roku chcemy kupić hektar gruntu 
w Łąkach. Na działce zamierza-
my urządzić park. Na spotka-
niu będziemy prezentować jego 
koncepcję – mówi. 

 Dom komunalny przy ul. Traugutta 24

Reklama

Rozkopali dolinę rzeki Utraty
REGION
Czy dolinie rzeki 
Utraty grozi zniszczenie? 
Jedna z działek na jej 
terenie jest od jakiegoś 
czasu dewastowana.

Dolina rzeki Utraty znajduje się 
w zasięgu Warszawskiego Ob-
szaru Chronionego Krajobrazu. 
O prowadzonych na jej terenie pra-
cach poinformowali nas czytelnicy. 
– Ostatnio spora część doliny, od 
strony mostku przy ul. Na Skraju do 
działek pracowniczych w Komoro-
wie, została zniszczona. Pod koniec 
marca rozlewiska Utraty zasypano 
ziemią i gruzem. A co teraz? Dal-
sze niszczenie? – piszą czytelnicy.

Z prośbą o informacje na temat 
prowadzonych prac zwróciliśmy się 
do Urzędu Gminy w Michałowi-
cach. Dowiedzieliśmy się, że teren 
znajduje się w prywatnych rękach, 
a w sprawie wszczęto postępowanie 
administracyjne. – Wizja w terenie 
będzie przeprowadzona w kwiet-
niu, bo wcześniej wyznaczony ter-
min został zmieniony na wniosek 

właściciela działki. Poprosiliśmy 
także o złożenie stosownych wyja-
śnień – mówi Andrzej Łuszczyński, 
kierownik Referatu Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowi-
ska michałowickiego urzędu gminy.

Co istotne, osoba, która chce 
wprowadzić zmiany na terenie 
podlegającym ochronie prawnej, 
powinna na swoje prace uzyskać 
pozwolenia. Czy w tym przypad-
ku także były one obligatoryjne 
i czy zostały wydane? Tego jeszcze 
nie wiadomo, bo jak na razie nie 
sprawdzono, czy rozkopana dział-
ka także należy do obszaru chro-
nionego. Łuszczyński: – Nie chcę 
przesądzać o wyniku postępowa-
nia. Sprawa jest trudna.  (KS)
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głębokiej analizy – zaznacza rad-
ny Krzysztof Kowalczyk. I do-
daje: – Jestem zwolennikiem 
budownictwa komunalno-socjal-
nego na terenie gminy, jednakże 

Patrząc na mapę 
Łąk budynki 
komunalne 
i socjalne 
znajdziemy przy 
ulicach Traugutta, 
Przemysłowej, 
Żeromskiego



4 WiadomościGAZETA WPR WPR24.plWPR24.plWPR24.plWPR24.pl

ISSN: 2080-959X, PR: 18306

Wydawca: Grupa Wpr Media Sp. z o.o.
Redaktor naczelny: Maciej Skoczylas

Nakład kontrolowany 30 tys. egz.
Jesteśmy członkiem 
Związku Kontroli Dystrybucji Prasy

Drukarnia: Polskapresse Sp. z o.o., 
Oddział Poligrafi a, drukarnia w Warszawie

Redakcja: 
Pruszków, ul. Niecała 10/2
tel/fax. 22 758 77 88
e-mail: redakcja@wpr24.pl

Reklama: tel./fax 22 758 77 88
biuro@wprmedia.pl

Ogłoszenia: tel./fax 22 758 77 88; 
Pruszków, ul. Niecała 10/2

Zespół redakcyjny: 
Bogdan Skoczylas, Maciej Skoczylas, 
Milena Skoczylas, Andrzej Golec, Anna Sołtysiak, 
Ewelina Latosek, Anna Juszczak-Borysiuk, 
Tomasz Kuźmicz, Katarzyna Słocińska 

Nr konta bankowego – BNP PARIBAS 
92 1600 1286 1847 8862 8000 0001

Partnerskie biura ogłoszeń: IN-FORM
www.biuroogloszen.net, SMS>+48 695 818 067 
(info wyłącznie 9-15 > tel. 22 755 69 28)
TOM-OFFICE tel.22-728-31-61
Pruszków ul.Kraszewskiego 27/16

Studio grafi czne: Marcin Ziółkowski
Graphics & Design Studio, 
www.gdstudio.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania 
i adiustacji tekstów oraz nadawania 
tytułów listom. Tekstów i materiałów 
niezamówionych nie zwracamy. 
Anonimów nie drukujemy. Redakcja nie 
odpowiada za treść reklam i ogłoszeń. 

E-wydanie dostępne na www.wpr24.pl

PRUSZKÓW
Pruszkowska straż miejska poszuku-
je chętnych do pracy w patrolu ekolo-
gicznym. Nowa sekcja ma rozpocząć 
działalność latem. Powstanie takiego 
patrolu wynika z uchwały rady mia-
sta, którą przegłosowano w Prusz-
kowie podczas ostatniej sesji. Chodzi 
o program „opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobieganie bez-
domności zwierząt na terenie miasta 
Pruszkowa”. Z tego powodu w stra-
ży miejskiej pojawiły się dwa nowe 
etaty. Jednostka ogłosiła na nie na-
bór. Co ma należeć do obowiązków 
strażników z patrolu? – Funkcjonariu-
sze będą zajmować się bezdomnymi 

Straż miejska będzie 
miała patrol ekologiczny

zwierzętami, reagować na ewentu-
alne zanieczyszczenia wody i śro-
dowiska, pomagać w usuwaniu 
uszkodzonego drzewostanu – mó-
wi Włodzimierz Majchrzak, komen-
dant pruszkowskiej straży miejskiej. 
Na zgłoszenia kandydatów jednostka 
czeka do 20 kwietnia. (EL)

Piątek, 10 Kwietnia 2015

Posterunek jednak zostanie?

PODKOWA LEŚNA
W ostatnim czasie 
zapełniono wakaty 
na podkowiańskim 
posterunku, a grodziska 
komenda deklaruje 
gotowość do podjęcia 
współpracy z władzami 
miasta. Czy to oznacza, 
że Posterunek 
Policji w Podkowie 
jednak zostanie?

Temat tego posterunku był podej-
mowany na niedawnej sesji pod-
kowiańskiej rady miasta. Gościł 
na niej mł. insp. Dariusz Lubań-
ski, zastępca Komendanta Po-
wiatowego Policji w Grodzisku 
Mazowieckim. Radni mówi-
li o potrzebach mieszkańców 
i oczekiwaniach względem policji. 
A tych jest wiele: od przeprowa-
dzania kontroli ruchu drogowego, 
przez zapewnienie bezpieczeń-
stwa dzieciom zmierzającym do 
szkoły, po ochronę przed dzika-
mi. Na pytanie o przyszłość po-
sterunku w Podkowie, Dariusz 
Lubański odpowiedział: „Z tego, 
co mi wiadomo, posterunek nie 
będzie zlikwidowany”.

Na początku tego roku kie-
rownik posterunku w Podkowie 

Leśnej i jeden z dzielnicowych 
zostali przeniesieni do innych 
jednostek na terenie powia-
tu grodziskiego. O sens tych 
roszad pytała przewodniczą-
ca rady Renata Gabryszczuk. 
Według mł. insp. Lubańskiego 
wynikały one ze zmian perso-
nalnych przeprowadzanych na 
terenie całego powiatu, w tym 
także w Komendzie Powiato-
wej w Grodzisku Mazowieckim.

– W ostatnim czasie zadzia-
ło się, wydaje mi się, coś niedo-
brego. Do współpracy potrzeba 
dwóch stron. Chciałem zaapelo-
wać o to, żebyśmy się wzajemnie 
szanowali i żebyśmy tę współ-
pracę znowu mogli prowadzić, 
dla dobra naszej społeczności 
– zaapelował radny Jarosław 
Kubicki, na co zastępca ko-
mendanta powiatowego odpo-
wiedział deklaracją gotowości 
do współpracy z samorządem.

1 kwietnia została powoła-
na nowa osoba pełniąca obo-
wiązki kierownika Posterunku 
Policji w Podkowie Leśnej. Zo-
stała nią st. asp. Małgorzata 
Witkowska. Łącznie w Podko-
wie pracuje teraz pięciu poli-
cjantów, bo zapełniono także 
wakat dzielnicowego.  (KS)
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Więcej trików na Turczynku
MILANÓWEK
W Milanówku znajdzie 
się więcej miejsca dla 
fanów deskorolek, 
BMX-ów  rolek. 
Odbywają się konsultacje 
społeczne dotyczące 
rozbudowy skateparku 
i toru do dirt jumpingu 
przy ul. Turczynek.

Konsultacje ruszyły 1 kwietnia 
i potrwają do połowy miesią-
ca. Inwestycja będzie reali-
zowana w ramach programu 
„Podwarszawskie Trójmiasto 
Ogrodów”. Istniejący skate-
park ma być docelowo rozbu-
dowany o takie elementy, jak 

spine, minirampy, bank ramp 
i wall. Obiekt zostanie dosto-
sowany do potrzeb wielbicieli 
sportów ekstremalnych – za-
równo tych, którzy dopiero się 
uczą, jak i tych, którzy już do-
skonalą swoje umiejętności. 
Pojawią się także miejsca dla 
publiczności i ławki dla spra-
gnionych odpoczynku.

Co jeszcze powinno zna-
leźć się na terenie skateparku? 
O tym zdecydują mieszkańcy. 
Ich opinie przyjmowane są 
w urzędach miasta w Mila-
nówku, Brwinowie i Podkowie 
Leśnej. Można je także wysłać 
mailowo (adres: andrzej.kaleta
@milanowek.pl).  (KS)

ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
Mieszkańcy ulicy Długiej 
w Pruszkowie muszą 
przygotować się na 
utrudnienia. W tym 
roku droga ma przejść 
kolejny remont. Powiat 
chce wykonać tam 
kanalizację deszczową, 
a wodociągowcy ułożą 
nową nakładkę.

U l. Długa w dzielnicy Żbi-
ków była modernizowa-
na w latach 2008-2009. 

Powiat pruszkowski, który jest 
zarządcą drogi, zlecił wówczas 
wykonanie nowej nawierzchni 
jezdni, chodników, zatok po-
stojowych i wjazdów na pose-
sje. Kierowcy jednak niezbyt 
długo mogli się cieszyć z wyre-
montowanej drogi. W listopadzie 
2010 r. zawalił się strop kanału 
przełazowego – w wyniku tego 
zdarzenia na Długiej pojawiła się 
głęboka na kilka metrów dziura. 
Miesiąc później Miejskie Przed-
siębiorstwo Wodociągów i Kana-
lizacji, do którego należą kanały 
biegnące w jezdni, przez rok re-
montowało swoje instalacje...

Droga, której remont koszto-
wał 3,5 mln zł, po kilku latach 
użytkowania w niektórych miej-
scach zaczęła się zapadać. Powiat 

chcemy ten problem rozwiązać 
– mówi Andrzej Kutyński, p.o. 
naczelnika Wydziału Inwesty-
cji i Drogownictwa w Pruszkowie. 
– Kawałek kanalizacji deszczo-
wej w ul. Długiej musimy zrobić 
dość szybko, dlatego, że MPWiK 
zobowiązało się naprawić szkody, 
które powstały w wyniku zapa-
dania się kanału – dodaje.

W pierwszej kolejności powiat 
będzie jednak musiał wykonać 
fragment kanalizacji deszczo-
wej. Trwają poszukiwania wy-
konawcy robót. Jest szansa, że 
firmę, która zajmie się budową 
deszczówki poznamy na przeło-
mie kwietnia i maja. Robotnicy 
na wykonanie zadania będą mieli 
czas do końca sierpnia br. 

uznał, że to właśnie MPWiK źle
odtworzyło jej podbudowę. Wo-
dociągowcy odbijali piłeczkę 
twierdząc, że prace wykona-
li wzorowo. Po przeprowadzo-
nych badaniach okazało się, że to 
powiatowi urzędnicy mają rację. 

Miejskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji bę-
dzie musiało naprawić ulicę 
Długą. Nim to się stanie swoją 
inwestycję chce wykonać powiat. 
– Chodzi o budowę kanalizacji 
deszczowej na odcinku pomiędzy 

To nie koniec. Zaraz po zakoń-
czeniu budowy kanalizacji desz-
czowej na Długiej powinni po-
jawić się kolejni robotnicy. Tym 
razem będą działać na zlecenie 
wodociągowców. – MPWiK za-
padnięte miejsca ma naprawić 
poprzez odkrywki i dogęszczenie 
podłoża. Dodatkowo wodocią-
gowcy będą musieli wykonać no-
we warstwy konstrukcyjne w tych 
miejscach, gdzie jezdnia się za-
padła. Następnie na odcinku od 
ul. Szkolnej aż do okolic ul. Cie-
chanowskiej wykonana zostanie 
nowa nakładka na całej szeroko-
ści drogi – wyjaśnia Kutyński. 
– Dlatego też my nasze prace 
musimy wykonać przed wejściem 
MPWiK – podkreśla. 

Znów będą naprawiać ulicę Długą
Droga, której remont kosztował 3,5 mln zł, w niektórych miejscach zaczęła się zapadać
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Wodociągowcy 
będą musieli 
m.in. wykonać 
nowe warstwy 
konstrukcyjne 
w tych miejscach, 
gdzie jezdnia się 
zapadła

ul. Reymonta a Słowackiego. Na-
tomiast odwodnienie skrzyżowa-
nia ul. Ciechanowskiej i 3 Maja 
zostanie wykonane w ramach 
odwodnienia ul. Kieleckiej, re-
alizowanego przez Miasto Prusz-
ków. Przy współpracy z miastem 

Wykonawca jest, rozbudowa domu ruszy
PRUSZKÓW
Towarzystwo 
Budownictwa 
Społecznego „Zieleń 
Miejska” wybrało 
fi rmę, która zajmie 
się rozbudową domu 
komunalnego przy 
ul. Daszyńskiego 47 
w Pruszkowie. Prace mogą 
ruszyć jeszcze w kwietniu.

Dom przy ul. Daszyńskiego 47 
to niewielka kamieniczka. Nie-
bawem jednak budynek się po-
większy, a dach nad głową znajdzie 
w nim kolejne dziewięć rodzin. 
Nowa część domu będzie mia-
ła trzy kondygnacje nadziemne, 
nieużytkowe poddasze, częściowo 

będzie podpiwniczona. Na najniż-
szym poziomie zaplanowano po-
mieszczenia techniczne, komórki 
lokatorskie i garaże. 

To jednak nie koniec. W ramach 
inwestycji w istniejącym już bu-
dynku zostanie wyremontowany 
dach, a cała kamienica zyska no-
wą elewację.

TBS wybrało fi rmę, która wy-
kona roboty. Najkorzystniej-
szą ofertę złożył Kombud z Ra-
domia: swoje prace wycenił na 
1,4 mln zł. Zgodnie z harmo-
nogramem roboty mają się za-
kończyć w ciągu 15 miesięcy od 
chwili podpisania umowy. – Mo-
że fi rma zdoła wyrobić się w 12-
13 miesięcy, w związku z czym 
na wiosnę przyszłego roku nowy 

budynek będzie już gotowy 
– mówi Zbigniew Piotrzkowski, 
prezes TBS „Zieleń Miejska”. 
Wtedy też powinno ruszyć zasied-
lanie nowej części kamienicy.

Lokatorzy domu komunalne-
go oraz mieszkańcy z ul. Daszyń-

skiego obawiają się, że rozbudowa 
może spowodować duże utrud-
nienia, m.in. z dojazdem do po-
sesji. Prezes Piotrzkowski: – Nie 
powinno być większych utrud-
nień. To jednak budowa, więc wy-
konawca będzie musiał odpowied-
nio zabezpieczyć teren, a prze-
chodnie zachować ostrożność.

Mieszkania w nowym bu-
dynku będą przyznawane decy-
zją prezydenta Pruszkowa. 
„Kandydatury” w pierwszej ko-
lejności sprawdzi jednak ko-
misja mieszkaniowa. Jest więc 
szansa, że powoli rozpocznie 
się przesiedlanie mieszkań-
ców z ulicy Studziennej, gdzie 
budynki z numerami 8, 10 i 12 
mają zostać rozebrane.  (AS)
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Droga, której remont kosztował 3,5 mln zł, w niektórych miejscach zaczęła się zapadać

 Ulica Długa znajduje się w pruszkowskiej dzielnicy Żbików 
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PIASTÓW
We wtorkowy wieczór, 7 marca, 
na dworcu PKP w Piastowe inter-
weniowało pogotowie ratunkowe 
i policja. Nastolatek pod wpływem 
środków odurzających spadł z pe-
ronu prosto na tory. – Około godz. 
21.00 we wtorek otrzymaliśmy in-
formację, że młody mężczyzna, 

prawdopodobnie nietrzeźwy, za-
tacza się na peronie i wchodzi na 
tory kolejowe – mówi komisarz 
Dorota Nowak z Komendy Powia-
towej Policji w Pruszkowie. Na 
miejscu pojawiło się także pogo-
towie ratunkowe. – Zgłoszenie 
otrzymaliśmy o godz. 21.06, cztery 

Chłopak spadł z peronu 
prosto na tory kolejowe

minuty później zespół ratunkowy 
był już na peronie. Pomocy udzie-
lono pacjentowi rocznik ‘97, który 
spadł z wysokości i prawdopo-
dobnie był pod wpływem środków 
odurzających lub dopalaczy – in-
formuje Aleksander Hepner, rzecz-
nik prasowy Falck Medycyna. (EL)

Piątek, 10 Kwietnia 2015
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odkurzacze, żelazka, telewizory,  
kina domowe, odtwarzacze DVD,  
dekodery DVB-T, komputery,
tablety, monitory,  
drukarki, akcesoria AGD,   
akcesoria RTV,  
akcesoria komp. 
i wiele innych.

Błonie ul. Rynek 3, tel. 22/755-56-74
Grodzisk Maz. Sienkiewicza 51, tel. 22/724-35-98
Pruszków ul.Berenta 18 róg AK, tel. 22/758-78-90

www.denar.specrtvagd.pl

Autoryzowany Dystrybutor

Instalacje antenowe
tel. 506 530 190

www.denar24.pl

Reklama

Wodny plac 
na wakacje 
GRODZISK MAZOWIECKI
Wodny plac zabaw 
obok basenu przy 
ul. Montwiłła 
w Grodzisku ma 
być gotowy na 
przełomie czerwca 
i lipca tego roku. 

Gmina rozstrzygnęła wresz-
cie przetarg na budowę tego 
obiektu. Niektórzy powie-
dzą: „w końcu się to udało”. 
I trudno się dziwić takiemu 
stwierdzeniu, bowiem wodny 
plac zabaw miał być gotowy 
w ubiegłoroczne wakacje...

Pojawiły się jednak pro-
blemy i opóźnienia. Naj-
pierw z projektem, który był 
gotowy dopiero w czerwcu. 
Potem z wykonawcą – do 
pierwszego przetargu na 
budowę wodnego placu 
zabaw nikt nie stanął. Pro-
jekt trafił więc na pewien 
czas do szuflady. W marcu 
tego roku gmina ponownie 
ogłosiła przetarg na wyko-
nanie prac. Tym razem było 
czterech oferentów. Naj-
korzystniejszą propozy-
cję, opiewającą na kwotę 
992 tys. zł, złożyła firma 
Ziel-Bud z Warszawy.

Kiedy zatem robotnicy 
pojawią się obok pływalni na 
Montwiłła? Wszystko wska-
zuje, że jeszcze w kwietniu. 
Prace nie wpłyną na dzia-
łalność samego basenu. Ro-
boty powinny się zakończyć 
30 czerwca.

Na wodnym placu zabaw 
pojawią się brodziki, niecka 
główna i natryski. Dla amato-
rów sportu zostanie przygo-
towana siłownia plenerowa, 
a dla miłośników rozwijania 
umysłu planuje się stoliki do 
gry w szachy. Całość uzupeł-
nią przebieralnie, ławeczki, 
kosze na śmieci.  (AS)

Bieg charytatywny 
ulicami Nadarzyna 
NADARZYN
Lubisz biegać? Chcesz 
przy okazji wesprzeć 
szczytny cel? 19 
kwietnia w Nadarzynie 
odbędzie się bieg 
charytatywny na 
rzecz podopiecznych 
stowarzyszenia 
„Szlakiem Tęczy”.

Jakie są główne cele tego sto-
warzyszenia? Działanie na 
rzecz wyrównania szans spo-
łecznych dzieci oraz pomoc 
w rehabilitacji osób niepeł-
nosprawnych. Stowarzysze-
nie integruje także lokalną 
społeczność, zachęca mło-
dzież do pracy w wolontariacie.

„Szlakiem Tęczy” ma pod 
swoimi skrzydłami kilkuna-
stu podopiecznych. Większość 
z nich cierpi na autyzm, zespół 
Aspergera, boryka się z trudno-
ściami z powodu upośledzenia 
fi zycznego lub umysłowego.

Stowarzyszenie organizu-
je wiele akcji, niebawem ko-
lejna – „Pobiegnij z nami po 
sprawność”. Ta impreza bie-
gowa ma nie tylko integro-
wać lokalnych mieszkańców, 
ale i wspomóc podopiecznych 
stowarzyszenia. Połączona bę-
dzie z piknikiem.

Zawodnicy wystartują na 
dwóch dystansach: 1 km i 10 km.
– Krótki dystans przygotowa-

liśmy dla dzieci i podopiecz-
nych naszego stowarzyszenia. 
Tu trasa została wytyczona na 
miejskim stadionie. Na długim 
dystansie pobiegną natomiast 
dorośli i młodzież – mówi Kry-
styna Dąbrowska, prezes sto-
warzyszenia „Szlakiem Tęczy”. 
I podkreśla: – Opłaty wpisowe, 
które uiszczą biegacze zostaną 
przekazane w całości na na-
szych podopiecznych.

Impreza odbędzie się 19 
kwietnia o godz. 10. Trasa prze-
biegnie od stadionu przy ul. Żół-
wińskiej, przez szlak wytyczony 
w Lesie Młochowskim, ul. Sę-
czkową, Cyprysową i Starego 
Dębu. Natomiast powrót za-
planowano wspomnianymi wy-
żej ulicami Nadarzyna. Meta 
biegu (podobnie jak start) na 
stadionie miejskim. W biegach 
wyodrębniono następujące 
kategorie: „Chłopcy” (1 km), 
„Dziewczęta” (1 km), „Męż-
czyźni” (10 km), „Kobiety” 
(10 km). Zapisów na bieg moż-
na dokonywać na stronie bie-
gnadarzyn2015.chiptiming.pl. 
Uwaga obowiązuje limit biega-
czy – 200 osób. Opłata wpiso-
wa 40 złotych, w dniu zawodów 
50 zł. – Mamy nadzieję, że po-
goda dopisze. Chodzi przecież 
o to, by dobrze się bawić i jed-
nocześnie pomagać tym, którzy 
tego potrzebują – mówi Krysty-
na Dąbrowska.  (AS)
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ANNA 
SOŁTYSIAK

REGION
Rekrutacja do 
publicznych przedszkoli 
powoli dobiega końca. 
I jak co roku są problemy 
z przyjęciami do 
placówek. Niektórzy 
rodzice twierdzą, 
że przedszkola publiczne 
nie powinny zwracać 
uwagi na to, gdzie 
zameldowane jest 
dziecko.

Podkreślają, że chodzi tu 
o sytuację, gdy przed-
szkole w sąsiedniej gmi-

nie znajduje się bliżej niż to, 
w której są zameldowani. Re-
nata, mama trzyletniej Magdy 
mówi: – Mieszkamy w Prusz-
kowie przy ul. Marii Skłodow-
skiej-Curie. Jeśli chciałabym 
wysłać córeczkę do publiczne-
go przedszkola w Pruszkowie 
musiałabym przejechać przez 
pół miasta, by ją tam dowieźć. 
Ulicę dalej, przy Moniuszki, jest 
przedszkole publiczne. Tyle, że 
ono jest już w Piastowie, a dy-
rekcja placówki dzieci z Prusz-
kowa nie chce przyjmować. Czy 
nie można czegoś z tym zrobić? 

Okazuje się, że w tej sprawie nie-
wiele można zdziałać. – Zgodnie 
z ustawą o edukacji gminy muszą 
zapewnić miejsca w przedszko-
lach dla dzieci zamieszkałych na 
ich terenie. W tej sytuacji nie mo-
żemy ani z Piastowem, ani z inną 
gminą podpisać porozumienia, by 
dzieci z Pruszkowa były rekrutowa-
ne do piastowskich przedszkoli na 
tych samych zasadach co maluchy 
zamieszkałe w Piastowie – wyja-
śnia Jadwiga Przygoda z Wydzia-
łu Edukacji Urzędu Miejskiego 
w Pruszkowie. – Oczywiście jeśli 

po zakończeniu rekrutacji w pla-
cówkach zostaną wolne miejsca, 
to wtedy możemy przyjąć dzie-
ci spoza gminy. Takie sytuacje 
rzadko się zdarzają. Po ostatnich 
zmianach jest to natomiast prak-
tycznie niemożliwe – dodaje.

Zmiany, o których wspomina 
Jadwiga Przygoda, to zapew-

Dzieci z pogranicza
Publiczne przedszkola w pierwszej kolejności zwracają 
uwagę na miejsce zameldowania dziecka

– W tej sytuacji jest mało praw-
dopodobne, aby udało się zna-
leźć miejsce w przedszkolu dla 
dzieci spoza danej gminy – pod-
kreśla Przygoda.

Piastowskie Przedszkole Miej-
skie nr 1 w swoim regulaminie ma 
zapis o przyjęciach dzieci spo-
za miasta. Warunek jest jeden: 
muszą znaleźć się wolne miejs-
ca. W pierwszej kolejności do 
przedszkola są przyjmowane 
dzieci zameldowane na terenie 
Piastowa, następnie tu zamiesz-
kałe, a dopiero na końcu malu-
chy spoza miasta. 

– Wyniki rekrutacji poznamy 
10 kwietnia. Wątpię jednak, by 
znalazły się jeszcze jakieś wolne 
miejsca. Dzięki temu, że część 
pięciolatków odsyłam do innej 
placówki, mogę otworzyć jeden 
oddział dla trzylatków – mówi 
nam Justyna Zygadło, dyrektor-
ka przedszkola. – W tej rekrutacji 
mamy blisko 20 nowych czterolat-
ków. Chcielibyśmy przyjąć dzieci 
z Pruszkowa, ale w pierwszej ko-
lejności musimy zapewnić miejsce 
dzieciom z Piastowa – dodaje. 

– Chcielibyśmy przyjąć 
dzieci z Pruszkowa, ale 
w pierwszej kolejności 
musimy zapewnić 
miejsce dzieciom 
z Piastowa – mówi 
dyrektorka przedszkola

nienie miejsca w przedszkolu 
wszystkim pięcio- i czterolatkom. 
Te pierwsze mają już obowiązek 
odbycia przygotowania przed-
szkolnego, natomiast w przypad-
ku drugich zdecydują rodzice. 

 Przedszkole Miejskie nr 1 w Piastowie
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uwagę na miejsce zameldowania dziecka
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Społeczne Stowarzyszenie „Forum 
Pruszków” zaprasza miłośników 
dobrych fi lmów na kolejny pokaz 
w ramach cyklu „Kino w Pawilonie”. 
Zobaczymy „Wszystko za życie”. Mło-
dy chłopak właśnie ukończył jedną 
z renomowanych uczelni i zasta-
nawia się co dalej zrobić ze swoim 

życiem. Zwłaszcza, że ma już wszyst-
ko – pieniądze, dom. Jedyne czego 
brakuje mu do szczęścia to kochający 
rodzice. W końcu chłopak pod przy-
branym nazwiskiem Alexander Su-
pertramp wyrusza w daleką podróż 
na Alaskę. Spotyka różnych ludzi. 
Czy jego zniknięcie sprawi, że rodzice 

Film „Wszystko za życie” 
w Kawiarni Pawilon

zaczną się w końcu interesować sy-
nem? Film „Wszystko za życie” w re-
żyserii Seana Penna otrzymał wiele 
nominacji do prestiżowych nagród. 
Start seansu: 10 kwietnia, godz. 20. 
Miejsce: Kawiarnia Pawilon, al. Woj-
ska Polskiego 52, Pruszków. Uwaga
– w lokalu jest ok. 30 miejsc. (AS)

PRUSZKÓW

Piątek, 10 Kwietnia 2015

Żwirowa idzie
do remontu
BRWINÓW
Ulica Żwirowa, przy 
której znajduje się 
Zespół Szkół nr 2 
w Brwinowie, zostanie 
wyremontowana. 
Prace ruszą 
w przyszłym tygodniu.

Przy dziurawej Żwirowej znaj-
duje się szkoła. To właśnie bez-
pieczeństwo uczniów miała na 
uwadze gmina, decydując się 
na remont drogi. Progi zwal-
niające mają być zastąpione 
przez wyniesione skrzyżowa-
nia z ul. Radomską i Myśliw-
ską. Poza tym w ulicy pojawi się 
odwodnienie deszczowe. Co 
jeszcze? – W ramach prac, po-
za asfaltową jezdnią i chodni-
kami, przewidzieliśmy budowę 
dodatkowych miejsc parkin-
gowych przy szkole oraz przy 
kortach tenisowych, a na sa-
mym końcu ślepego odcinka 
ulicy Żwirowej (przy granicy 
z Podkową Leśną) wybudu-
jemy zawrotkę – informował 
wcześniej burmistrz Brwino-
wa Arkadiusz Kosiński.

Przebudową Żwirowej 
zajmie się fi rma FAL-BRUK 
z Warszawy. W ramach ogło-
szonego przez urząd gminy 
przetargu zgłosiła propozycję 

z najniższą ceną. Swoje usłu-
gi wyceniła na blisko 773 tys. 
zł, podczas gdy inny wykonaw-
ca złożył ofertę opiewającą na 
kwotę mocno przekraczającą 
milion złotych.

W przyszłym tygodniu FAL-
-BRUK pojawi się na placu bu-
dowy. – Na pewno nie będzie 
tak, że od poniedziałku ulica 
zostanie zamknięta. Wcześniej 
wykonawca musi zaplanować 
swoje prace i odpowiednio 
przygotować teren – zapewnia 
Mirosława Kosiaty, naczelnik 
Biura Promocji Urzędu Gmi-
ny Brwinów. Dodaje, że więk-
szość prac budowlanych będzie 
przeprowadzona w lipcu, więc 
nie powinna dawać się we znaki 
uczniom, rodzicom i nauczy-
cielom z Zespołu Szkół nr 2.

Na czas przebudowy ulicy 
Żwirowa zostanie wyłączo-
na z ruchu. Kierowcy będą 
mogli korzystać z wytyczo-
nych objazdów. Na wykona-
nie wszystkich prac robotnicy 
z fi rmy FAL-BRUK mają czas 
do 17 sierpnia.  (KS)

Na czas 
przebudowy 
ulica Żwirowa 
zostanie 
wyłączona 
z ruchu

EWELINA 
LATOSEK

GRODZISK MAZOWIECKI
Młodzi adepci piłki nożnej 
z naszego regionu być 
może będą mogli szlifować 
swoje umiejętności 
pod okiem trenerów 
z Legii Warszawa. 
 

I nformacje o możliwość lo-
kalizacji ośrodka Akademii 
Piłkarskiej Legii w Grodzi-

sku Mazowieckim od kilku tygo-
dni budzą duże zainteresowanie. 
Wiadomo, że gmina znajduje się 
w gronie „kandydatów” i że pro-
wadzone są w tej sprawie nego-
cjacje. Jednak ani sam klub, ani 
lokalne władze nie chcą na razie 
zdradzać zbyt wielu szczegółów. 
– Trwają rozmowy. Legia popro-
siła nas o odpowiedzi na szereg 
pytań, musimy spełnić określo-
ne wymogi. Na razie nie mogę 
powiedzieć nic więcej – zarzeka 
się Piotr Galiński, wiceburmistrz 
Grodziska. 

Dopytywany przyznaje jednak, 
że piłkarska akademia mogłaby 

dałaby możliwość rozwoju mło-
dym talentom z naszego regio-
nu i na pewno uatrakcyjniłaby 
naszą ofertę sportową.

A jak sprawę komentuje sto-
łeczny klub? – Potwierdzam, że 
Grodzisk jest w ścisłym gronie 
tych lokalizacji, które są przez 
nas rozważane, a zostało ich tylko 
kilka – mówi Ernest Waś, dyrek-
tor wykonawczy Akademii Pił-
karskiej Legii. – Rozmowy trwają 
i nie chciałbym zdradzać szczegó-
łów. Jeszcze w kwietniu wszystko 
stanie się jasne, bo chcielibyśmy 
w tym miesiącu podpisać stosow-
ny list intencyjny z wybraną gmi-
ną – dodaje. 

Będzie to fi nał kilkumiesięcz-
nych poszukiwań lokalizacji dla 
Akademii. Inwestycja o warto-
ści 40 mln zł początkowo miała 
być zrealizowana w Sulejówku. 
Przeszkodą okazała się jednak 
niechęć lokalnych władz do 
przekazania na własność klubu 
działki, na której miałby być wy-
budowany obiekt. Poszukiwania 
rozpoczęły się więc na nowo i jak 
wynika z deklaracji – są na fi niszu. 
W tej sprawie liczy się bowiem 

być zlokalizowana w północnej 
części gminy, a władze wyrazi-
ły już gotowość do przekazania 
klubowi gruntów pod tę inwesty-
cję. – Nasze szanse na pomyślne 
zakończenie negocjacji z Legią 
oceniamy na około 40-50 proc. 
Za dwa tygodnie powinniśmy po-
znać decyzję w tej sprawie – mó-
wi Galiński. 

Szkółka Legii powstanie w Grodzisku?
Władze gminy wyraziły gotowość do przekazania klubowi gruntów pod inwestycję
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czas. Zgodnie z planem pierw-
szy etap budowy szkółki piłkar-
skiej miał zakończyć się w 2016 
r., ale wszystko wskazuje na to, że 
nie uda się go dotrzymać. – Uzy-
skanie odpowiednich pozwoleń 
i załatwienie formalności może 
trochę potrwać. W przyszłym ro-
ku prawdopodobnie odbędzie się 
uroczyste wmurowanie kamie-
nia węgielnego pod budowę Aka-
demii – wyjaśnia dyrektor Waś.  

Jakie obiekty mają wchodzić 
z skład tego kompleksu sporto-
wego? Na początek będą to dwa 
boiska piłkarskie, bursa, któ-
ra przyjmie 250 zawodników 
w wieku gimnazjalnym i liceal-
nym oraz strefa lekkoatletyczna 
i rekreacyjna, dostępna także 
dla mieszkańców. W następnych  
etapach zaplanowano budowę 
kolejnych trzech muraw piłkar-
skich i miejsc treningowych. 

 

Pieniądze nie tylko na pociągi
REGION
Pierwotnie WKD 
szwajcarskie franki 
miała wydać na zakup 
sześciu nowych 
pociągów oraz 
stworzenie systemu 
informacji pasażerskiej, 
obejmującego montaż 
elektronicznych 
tablic oraz kamer na 
przystankach wzdłuż 
całej linii. 

Jednak pod koniec marca 
Warszawska Kolej Dojazdo-
wa podpisała aneks do umowy 
zakładający zmianę harmono-
gramu oraz zakresu przedsię-
wzięcia. Dzięki temu pieniądze 
ze Szwajcarii będą mogły zo-
stać również przeznaczone na 
inne inwestycje przewoźnika 
– modernizację torowiska, 
budowę urządzeń sygnaliza-
cji przejazdowej, wyposaże-
nie przystanków.

Dlaczego poszerzono za-
kres projektu? WKD w budże-
cie ma jeszcze pieniądze, które 
są zaplanowane na poszczegól-
ne zadania, do tego dochodzą 
oszczędności z przeprowadzo-
nych wcześniej postępowań 
przetargowych. Kolejarzom 
sprzyja też wysoki i stabilny kurs 
franka szwajcarskiego.

Co dokładnie zostanie wy-
konane w ramach dopisanych 
do projektu zadań? Remont 
toru nr 2 na szlaku Warszawa 

Śródmieście WKD – Komorów, 
który ma zostać przeprowadzo-
ny w przyszłym roku. Natomiast 
podczas tegorocznych wakacji 
WKD ma wyremontować tor nr 
1. Pieniądze na to przedsięwzię-
cie przewoźnik wyłoży z wła-
snej kieszeni.

Na rowerze przez gminę
GRODZISK MAZOWIECKI
Firmę, która zajmie się 
zaprojektowaniem sieci 
ścieżek rowerowych na 
terenie gminy, grodziski 
magistrat wybrał już 
ponad miesiąc temu. Czy 
od tamtej pory podjęto 
jakieś działania, które 
przybliżą mieszkańców 
do obiecanych 100 km 
ścieżek?

Póki co, cykliści mają do dyspo-
zycji zaledwie 13 km ścieżek ro-
werowych. Docelowo ma być ich 
blisko 100 km. Kiedy? Niepręd-
ko, bo w czasie tej kadencji po-
wstanie ich tylko 15 km. Ale już 
teraz trwają ustalenia i konsul-
tacje, organizowane są spotka-
nia, padają pierwsze propozycje.

W połowie marca odbyło się 
pierwsze spotkanie dotyczą-
ce koncepcji infrastruktury ro-
werowej, która ma powstać na 
terenie gminy Grodzisk Ma-
zowiecki. Wzięli w nim udział 

m.in. przedstawiciele firmy 
M&G Consulting Marketing, 
która jest odpowiedzialna za po-
wstanie projektu, miejscy włoda-
rze, a także reprezentanci gmin 
ościennych. W przyszłości moż-
liwe będzie nie tylko swobodne 
poruszanie się po mieście, ale 
także dojazd jednośladem do 
Pruszkowa czy Żyrardowa.

Ścieżki rowerowe to nie wszyst-
ko. W planach jest powstanie 
kolejnych wypożyczalni rowerów, 
wiat, ławeczek i punktów ser-
wisowych. Jakie udogodnienia 
dla cyklistów pojawią się jesz-
cze na terenie gminy? Ta decyzja 
jest w dużej mierze uzależniona 
od opinii mieszkańców. – Przy-
gotowaliśmy ankietę, w której 
mieszkańcy będą mogli wypo-
wiedzieć się na temat istnieją-
cej infrastruktury rowerowej 
oraz oczekiwań dotyczących 
budowy nowej – informują Ja-
kub Zamana i Jakub Mieczkow-
ski z centrum prasowego M&G 
Consulting Marketing.  (KS)

liczba przejazdów do zabezpie-
czenia na linii WKD jest pokaźna.

Szwajcarzy wyrazili również 
zgodę, by pieniądze z funduszu 
wsparły inwestycję związaną ze 
zmianą wizerunkową przystan-
ków. Nowe wiaty, ławki, oświetle-
nie, elementy małej architektury 
– to wszystko ma się pojawić na 
45 przystankach na linii WKD. 
Poszerzono też wcześniejsze za-
danie obejmujące ustawienie 
tablic informacyjnych na przy-
stankach. Miało być ich 56, bę-
dzie aż 101. Oba zadania mają 
dobiec fi nału w przyszłym roku.

Na przyszły rok zaplanowa-
no również dostawy nowych po-
ciągów, które WKD zamówiła 
w nowosądeckiej fabryce fir-
my Newag.

Wszystkie zadania połączo-
no w projekt o łącznej wartości 
145,9 mln zł, z czego 67,6 mln zł 
pochodzi ze szwajcarskich środ-
ków pomocowych.  (AS)
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Kolejne „dopisane” zadanie to 
budowa (do 2016 r.) urządzeń sa-
moczynnej sygnalizacji na ośmiu 
przejazdach. Warto wspomnieć, 
że to dopiero początek prac zwią-
zanych z budową sygnaliza-
cji i ustawianiem szlabanów, bo 

Wszystkie zadania 
połączono w projekt 
o łącznej wartości 
145,9 mln zł
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– Nasze szanse 
na pomyślne 
zakończenie 
negocjacji z Legią 
oceniamy na 
ok. 40-50 proc. 
– mówi 
wiceburmistrz 
Galiński

Jak dodaje, Grodzisk mógłby na 
powstaniu takiej szkółki piłkar-
skiej zyskać. Galiński: – Akademia 
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Liceum Ogólnokształcącego 
n  klasa geograficzno-językowa
l	rozszerzony program: języka angielskiego, geografii
l	przedmioty uzupełniające: edukacja prawna,  

język angielski w turystyce
n  klasa medialna
l	rozszerzony program: historii, wiedzy o społeczeństwie
l	przedmioty uzupełniające: warsztaty dziennikarskie,  

komunikacja społeczna

Liceum Ogólnokształcącego Sportowego 
n  rozszerzony program: języka angielskiego i biologii 
n  przedmioty uzupełniające: historia sportu, edukacja  

zdrowotna z elementami higieny i ekologii człowieka 
n  lub rozszerzony program: biologii i chemii
n  przedmioty uzupełniające: warsztaty dziennikarskie,  

język angielski w sporcie

Gimnazjum Sportowego 
n  rozszerzony program nauczania matematyki 

Program szkolenia sportowego w Gimnazjum Sportowym i Liceum Ogólnokształcącym  
Sportowym realizowany jest przy współpracy z Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym  
oraz klubami sportowymi: ZNICZ Pruszków, MKS „Żbik” Pruszków, GLKS Nadarzyn, 
MKS PRUSZKÓW w następujących dyscyplinach sportowych:
l	koszykówka dziewcząt i chłopców
l	piłka nożna dziewcząt i chłopców 
l	piłka siatkowa dziewcząt i chłopców
l	piłka ręczna dziewcząt i chłopców
l	lekkoatletyka
l	sztuki walki

OFERUJEMY: 
n  naukę następujących języków obcych:
l	język obowiązkowy: angielski,
l	drugi język do wyboru: niemiecki lub rosyjski,

n  w klasach sportowych zajęcia na basenie oraz wyjazdy sportowe
n  zajęcia dodatkowe:
l	koło literacko-teatralne,
l	koło matematyczne –„Matematyka da się lubić”
l	koło ekologiczne,
l	warsztaty dziennikarskie ,
l	zajęcia taneczne,
l	zajęcia muzyczne,
l	polsko-ukraińską wymianę młodzieży.

Zajęcia dodatkowe oraz przedmioty uzupełniające realizujemy przy współpracy z uczelniami partnerskimi:
n  Wyższą Szkołą Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie;
n  Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego;
n  Denfeld High School In Duluth, Minnesota;
n  Szkołą w Zdołbunowie (Ukraina).

Dni otwarte oraz spotkania z trenerami: 
 14.04.2015; 28.04.2015; 12.05.2015; 09.06.2015; o godz. 17.30

Informacje o zasadach rekrutacji można uzyskać codziennie w sekretariacie szkoły tel. (22) 758 89 62/63 lub na stronie szkoły: 
www.zstiopruszkow.pl, zstio_sekretariat1@wp.pl

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych
w Pruszkowie, ul. Gomulińskiego 2 w roku szkolnym 2015/2016  

zaprasza do klasy pierwszej

Złoty medal od PKOL  
za „Zasługi dla Polskiego Ruchu 
Olimpijskiego” – kwiecień 2014.

Reklama

Na nietypową sesję zdjęciową zapra-
szają kierowców strażnicy miejscy 
z Grodziska Mazowieckiego. Do tych 
fotek nie trzeba się jednak uśmie-
chać, a zdjąć nogę z gazu. Fotoradar, 
którym dysponują grodziscy straż-
nicy, jest mobilny, tak więc w kwiet-
niu pojawia się w kilku różnych 

lokalizacjach. 23 kwietnia najlepiej 
zwolnić nogę z gazu na ul. Mazo-
wieckiej w Opypach. Kontrola bę-
dzie przeprowadzana w godz. 7–11. 
Natomiast 10 i 22 kwietnia fotora-
dar stanie na ul. Osowieckiej w Ada-
mowiznie. W pierwszym terminie 
nadmierna prędkość nie wyjdzie 

Zdejmij nogę z gazu, 
bo „wyłapie” cię fotoradar

kierowcom na dobre od godz. 7 do 
11, w drugim od 6 do 11. W samym 
Grodzisku Mazowieckim pomiary 
prędkości odbędą się 17 kwietnia na 
ul. Warszawskiej (godz. 7–11), 
21 kwietnia na ul. Granicznej (7–11) 
i 30 kwietnia, ponownie na Warszaw-
skiej (także od 7 do 11). (KS)

GRODZISK MAZOWIECKI

Na ostatniej sesji Rady 
Miasta zaproponowała 
Pani zorganizowanie 
czegoś dla młodych ludzi, 
którzy w przyszłym roku 
pojawią się w Milanówku 
w związku ze Światowymi 
Dniami Młodzieży. Rozu-
miem, że będzie to dla nich 
ostatni przystanek przed 
Krakowem?
– Póki co rozmawiałam na ten 
temat tylko z dwoma księżmi 
proboszczami, zajmującymi się 
poszukiwaniem rodzin, które ze-
chciałyby gościć tę młodzież. Na 
kilka dni zatrzyma się tu 150 wie-
lojęzycznych osób. Myślę, że do-
brze byłoby w tym czasie coś dla 
nich zorganizować, pokazać im 
Milanówek. Jako miasto na pew-
no włączymy się do ich przyjęcia. 
Ale póki co, nic więcej na ten te-
mat nie mogę powiedzieć.

Wcześniej pojawił się też 
pomysł promowania Mila-
nówka za pomocą krówek…

będziemy umieli określić, do-
kąd chcemy dojść, nie będzie-
my umieli wytyczyć sobie drogi. 
Te projekty turystyczne, które są 
dzisiaj, czyli m.in. Szlak Chopi-
na, na którym się znaleźliśmy, to 

– To jest nasza wizytówka. Pan 
Pomorski (założyciel fabryki cu-
kierków w Milanówku – przyp. 
red.) zrobił swoje i ciągnie się tak 
to za nami. (śmiech) Milanówek 
kojarzy się nie tylko z krówka-
mi, ale też z jedwabiem. Te dwa 
elementy doskonale promują 
miasto. Przyznam się, że gdzie-
kolwiek bym nie jechała, prywat-
nie i służbowo, zawsze mam ze 
sobą paczkę krówek.

Myśli Pani, że w dalszej 
perspektywie Milanówek 
ma szansę stać się miastem 
turystycznym? I czy tak 
naprawdę mieszkańcy chcą, 
żeby przyjeżdżali tu ludzie z 
plecakami i robili zdjęcia?
– Nie wiem, czy mieszkańcy te-
go chcą, bo nie wiem, czy ktokol-
wiek kiedykolwiek ich o to pytał. 
Myślę, że przyszedł czas dla Mi-
lanówka na zapytanie się o swoje 
„ja”: kim jesteśmy oraz kim chce-
my być. Może są to pytania da-
lekosiężne, ale jeśli dzisiaj nie 

Przyszedł czas na obudzenie Milanówka 
Z WIESŁAWĄ KWIATKOWSKĄ, burmistrzem Milanówka, rozmawia Katarzyna Słocińska
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kuoferta, a oferta będzie wtedy, kie-

dy ludzie poczują, że to zadzia-
ła. To takie sprzężenie zwrotne. 
Być może projekt Szlaku Cho-
pina będzie iskrą, która sprawi, 
że staniemy się miastem atrak-
cyjnym. Ale czy będziemy dru-
gim Kazimierzem…

Kazimierz praktycznie 
został „połknięty” 
przez turystów…
– No właśnie! Tam nie ma miej-
sca na własne „ja”. Dla mnie to 
miasteczko jest takim drugim 
biegunem. Nie będę mówiła au-
torytatywnie, ale przypuszczam, 
że mieszkańcy Milanówka by te-
go dla siebie nie chcieli. Wiem 
natomiast, że jest potrzeba swo-
istego rodzaju obudzenia mia-
sta ze strony przedsiębiorców. 
Brakuje klientów, młodzi ludzie 
uciekają do Warszawy. Dlatego 
musimy się wszyscy zastanowić, 
czy chcemy być „sypialnią”, do 
której wracamy po pracy i nikt 
nie zawraca nam głowy. To 
wszystko zależy od człowieka. 
Bo jeden ceni sobie zieleń, ciszę 
i spokój, a drugi chciałby w pią-
tek gdzieś wyjść, coś ze sobą 
zrobić. I nie ma gdzie. Wszyst-
ko zależy od tego, na kogo chce-
my postawić. 

Na pewno nie będziemy dążyć 
do tego, żeby zrobić tu Sopot lub 
Kazimierz, bo to nie ta bajka, ale 
czy nie powinni tu przyjechać 

ludzie, którzy poznają historię 
Milanówka, nasz jedwab, spró-
bują naszych krówek? To już de-
cyzja mieszkańców. Chciałabym, 
żeby zaczęło się tu coś dziać. Że-
byśmy mieli gdzie pójść na zaku-
py, na kawę, żeby było miejsce, 
w którym można kupić nasze, mi-
lanowskie ciastko. Żeby ludzie 
chcieli tu przyjechać na week-
end. Bo z plecakami, aparatami 

i w traperach, rozdeptać nam 
miasto – niekoniecznie.

Chodzi więc o to, aby miesz-
kańcy zostali tu, zamiast 
jeździć do stolicy spotkać się 
ze znajomymi?
– Tak, oczywiście. I żeby sąsie-
dzi nas odwiedzali, bo można tu 
na przykład przyjechać rowerem 
i zwiedzić miasto. 

elementy, które pozwolą obu-
dzić przedsiębiorczość. Oczy-
wiście, o ile przedsiębiorcy się 
w to włączą i o ile to zadziała. 
Zadziała wtedy, kiedy będzie 

– Przyznam się,
że gdziekolwiek 
bym nie jechała, 
prywatnie i służbowo, 
zawsze mam ze 
sobą paczkę krówek 
– mówi burmistrz 
Kwiatkowska
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– To właśnie 
mieszkańcy 
poszczególnych 
miejscowości 
zadecydowali 
jakie inwestycje 
będą realizowane 
– mówi wicewójt 
Muchalski 

Piątek, 10 Kwietnia 2015

Drugie podejście do Jasnej
PRUSZKÓW
Urząd miejski nie ustaje 
w poszukiwaniach 
wykonawcy, który 
przebuduje ulicę 
Jasną. Ogłoszono drugi 
przetarg w tej sprawie.

Pierwszy przetarg na moder-
nizację ul. Jasnej w Pruszko-
wie unieważniono pod koniec 
lutego, choć chętnych na wy-
konanie zadania nie brakowa-
ło. Do urzędu miasta wpłynęło 
13 ofert od zainteresowanych 
wykonawców. Problemem 
okazały się jednak propono-
wane przez nich ceny, któ-
ra przewyższały możliwości 
miejskiego budżetu. – Plano-
waliśmy przeznaczyć na ten cel 
200 tys. zł i trzeba przyznać, 

że była to kwota nierealna. 
Najniższa oferta opiewała na 
500 tys. zł – mówiła Elżbieta 
Korach, naczelnik Wydziału 
Inwestycji, Remontów i Infra-
struktury Technicznej prusz-
kowskiego magistratu.

Czy drugie postępowanie 
zakończy się wybraniem kon-
kretnej oferty? Na propozycje 
urząd czeka do 17 kwietnia. Po 
tej dacie prace mają szansę ru-
szyć z kopyta, bo na moderniza-
cję Jasnej wybrany wykonawca 
będzie miał 90 dni.

A na czym będzie polegała 
przebudowa? W miejsce starych 
krawężników pojawią się nowe, 
dziurawy i mocno wysłużony 
asfalt zastąpi lepsza nawierzch-
nia, a chodnik zostanie wyko-
nany z kostki brukowej.  (EL)

Lokalna społeczność  
zdecydowała o inwestycjach 
NADARZYN
W najbliższych 
miesiącach wiele 
będzie się działo 
w kwestii inwestycji 
w gminie Nadarzyn. 
Urząd ogłosił i planuje 
ogłosić szereg 
przetargów, które 
w głównej mierze 
wynikają z zadań 
określonych 
w ramach Funduszu 
Sołeckiego.

Krótko mówiąc: mieszkańcy 
gminy biorą sprawy w swo-
je ręce. A wszystko dzięki po-
wstaniu Funduszu Sołeckiego. 
– To właśnie mieszkańcy po-
szczególnych miejscowości, 
w ramach głosowania, zade-
cydowali jakie inwestycje będą 
realizowane na danym terenie 
– mówi Tomasz Muchalski, wi-
cewójt Nadarzyna.

I chociaż większość plano-
wanych inwestycji „nie powa-
la z nóg”, to jednak spełnią one 
podstawowe potrzeby lokalnej 
społeczności. – I o to przecież 
chodzi – podkreśla Muchal-
ski. Jakie więc zadania będą 
realizowane? Przede wszyst-
kim drogowe. Ale nie zabrak-
nie też budowy oświetlenia czy 
wiat przystankowych.

Gmina przygotowuje się 
właśnie do ogłoszenia prze-
targu na dostawę wiat dla Ka-
jetan. W tej sprawie magistrat 
wystąpił już do starostwa po-
wiatowego o stosowną zgo-
dę, a wiata miałaby pojawić 
się przy ulicy Rolnej. Nieba-
wem powinien zostać również 
ogłoszony przetarg na projekt 
modernizacji ul. Poziomko-
wej w Starej Wsi obejmujący 
budowę długo oczekiwane-
go chodnika. Planowana jest 
też przebudowa ul. Pieczar-
kowej oraz drugi etap budowy 

chodnika przy ul. Brzozowej 
w Walendowie.

A skoro o Walendowie mo-
wa, to przygotowywany jest też 
przetarg na projekt sygnaliza-
cji świetlnej na skrzyżowaniu 
ulic Nad Utratą i Brzozową. 
Muchalski: – A jest to skrzy-
żowanie bardzo niebezpiecz-
ne. Ustaliliśmy ze starostwem, 
że wspomoże inwestycję kwo-
tą 30 tys. zł. Wysłaliśmy już do 
powiatu stosowne pismo i cze-
kamy na odpowiedź.

Z przetargów ogłoszonych 
przez nadarzyński magistrat na 
uwagę zasługują budowa drogi 
na Pławy w Woli Krakowiań-
skiej, projekt i wytyczenie dro-
gi na Nowiny w Krakowianach 
czy przebudowa ul. Konwalio-
wej w Strzeniówce. Ponadto 
udało się już wykonać doku-
mentację projektowo-kosz-
torysową budowy nakładki 

EWELINA 
LATOSEK

NADARZYN
O centrum handlowym 
Maximus w Nadarzynie 
znów zrobiło się głośno. 
Głównie za sprawą 
łańcuszka internetowego 
z nieprawdziwymi 
informacjami 
o porwaniach klientek 
na terenie kompleksu. 
Tymczasem wciąż nie 
wiadomo, jaka przyszłość 
czeka całe centrum. 
 

C ztery hale (od A do D)  
nadarzyńskiego giganta 
handlowego są własno-

ścią spółki Feale, która jest w sta-
nie upadłości likwidacyjnej od 
września 2013 r. Jej majątkiem 
zarządza syndyk, który przygo-
towuje się do sprzedaży hal. Jest 
jednak problem. – Obecnie to-
czy się postępowanie wszczęte 
przez syndyka masy upadło-
ści Business Advisors Sp. z o.o. 
o wyłączenie z masy upadłości 
nieruchomości (należących do 
Feale – przyp. red.), na której 
posadowione są hale Centrum 
Handlowego. Syndyk stoi jed-
nak na stanowisku, iż wskaza-
ne powództwo ma nikłe szanse 
na uwzględnienie – mówi Kata-
rzyna Ciurej z Kancelarii Adwo-
kackiej Krzysztofa Gołąba, który 
zarządza majątkiem Feale.

Do momentu zakończenia 
sporu o działkę hale nie trafią 
na licytację. – W zakresie przy-
gotowania przedsiębiorstwa do 
sprzedaży sporządzono jego opis 
i oszacowanie. Syndyk dokonał 
obwieszczeń o zakończeniu opi-
su i oszacowania oraz pouczeniu 

z o.o. – wyjaśnia przedstawiciel-
ka kancelarii Krzysztofa Gołąba. 

Docelowo jednak majątek spół-
ki Feale zostanie sprzedany. Co 
to oznacza dla kupców i klientów 
Maximusa? Jak zapewnia syn-
dyk, nie powinni odczuć różnicy. 
– Na skutek sprzedaży dokonana 
zostanie jedynie zmiana po stro-
nie właściciela-zarządcy, który 
stanie się stroną obowiązujących 
umów najmu – zapewnia Kata-
rzyna Ciurlej. Jak dodaje, na li-
cytację majątek trafi  w całości, 
co oznacza, że nie ma możliwo-
ści wydzielenia do sprzedaży po-
szczególnych hal. 

Czy internetowe plotki o rzeko-
mych porwaniach klientek, które 
stanowczo zdementowała policja, 
a które rozgrzały emocje internau-
tów, mogą mieć związek z toczącym 

do wniesienia zarzutów, przy czym 
obecnie brak jest informacji aby 
takowe zostały złożone. Termin 
podjęcia dalszych czynności 

Co dalej z centrum Maximus?
Do momentu zakończenia sporu o działkę cztery hale centrum nie trafi ą na licytację

Maximus to nie 
tylko cztery
hale należące 
do spółki Feale.
Pozostałe dwa 
obiekty – „E” i „F”
zostały sprzedane 
w grudniu
ubiegłego roku
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S się postępowaniem likwidacyjnym, 

np. aby obniżyć wartość mająt-
ku spółki? Ciurlej: – Syndyk nie 
uważa, aby ten incydent miał ja-
kiekolwiek znaczenie dla dalsze-
go postępowania upadłościowego, 
w związku z czym nie przewiduje 
obecnie podejmowania kolejnych 
czynności w tej sprawie, również 
z uwagi na fakt, iż profi l w serwi-
sie Facebook, z którego dokona-
no wpisu, został usunięty. 

Ale Maximus to nie tylko czte-
ry hale należące do spółki Feale. 
Pozostałe dwa obiekty – „E” 
i „F” zostały sprzedane w grud-
niu ubiegłego roku. Wykupił je 
Antoni Ptak, jeden z najbogat-
szych biznesmenów w Polsce, 
właściciel handlowego imperium 
w Rzgowie pod Łodzią. Krótko 
po tej transakcji pojawiły się po-
głoski, że Ptak zamierza zmie-
nić charakter hal i przekształcić je 
w centrum wystawiennicze, któ-
re miałoby konkurować z takimi 
obiektami jak warszawskie Expo 
XXI i Torwar. Po czasie wiemy 
już, że było w nich sporo praw-
dy. – Trwają prace adaptacyjne 
dwóch hal, a także terenu będą-
cego naszą własnością – mówi 
Tomasz Szypuła, członek rady 
nadzorczej Ptak S.A. – W chwi-
li obecnej trwają przygotowania 
do pierwszej imprezy targo-
wej „Education & Fun”, która 
odbędzie się 24-26 kwietnia 
2015 r. Będzie ona skierowana 
do bezpośrednich konsumentów, 
w szczególności dzieci, młodzie-
ży, rodzin – dodaje. 

uzależniony jest przede wszystkim 
od rozstrzygnięcia postępowania 
wszczętego przez syndyka masy 
upadłości Business Advisors Sp. 

Impulsy impulsem dla KM
REGION
W fabryce Newag 
w Nowym Sączu kształtu 
nabierają nowe składy 
dla Kolei Mazowieckich. 
Na torowej trasie 
Warszawa-Grodzisk 
pojawią się niedługo. 

Dwanaście nowych pociągów KM 
zamówiły w listopadzie ubiegłego 
roku. Będą to pierwsze pięcioczło-
nowe składy w parku taborowym 
tego przewoźnika. Mają pomóc 
rozładować ruch na najbardziej 
obciążonej linii do Skierniewic.

W każdym z pociągów znaj-
dzie się 206 miejsc siedzących 
w układzie otwartym oraz 325 
miejsc stojących. Pojazdów zo-
staną wyposażone w klimatyza-
cję, wi-fi , gniazdka elektryczne, 
system informacji pasażerskiej 
oraz intercom. Przewidziano 
także dodatkową przestrzeń na 
większy bagaż.

Duży nacisk położono na wy-
godę podróżowania osób niepeł-
nosprawnych. Oprócz specjalnie 
przystosowanych miejsc dla pa-
sażerów poruszających się na 
wózkach inwalidzkich, do dyspo-
zycji będą urządzenia ułatwiające 
wjazd do pociągu oraz specjalnie 
przystosowane toalety. Dla osób 
podróżujących z małymi dziećmi 
dostępny będzie przewijak.

Nowe pociągi, zgodnie z za-
powiedziami kolejarzy, ruszą na 
trasę w drugim kwartale tego ro-
ku. To oznacza, że Impulsy po-
jawią się na torach najpóźniej 
w czerwcu.  (EL)
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ul. Aksamitnej w Wolicy. Na-
dal jednak nie wiadomo, kiedy 
ruszy budowa świetlicy w Pa-
rolach. – Jeśli tylko uzyskamy 
pozwolenie na budowę od ra-
zu przystąpimy do ogłoszenia 
przetargu – zapewnia wice-
wójt gminy.  (MAP)

GRODZISK MAZOWIECKI 
Policjanci z Grodziska zatrzymali 
16-latka, który miesiąc temu dla żar-
tów zadzwonił z informacją o pod-
łożeniu ładunku wybuchowego 
w milanowskim magistracie. 10 mar-
ca pracownik ochrony magistratu 
odebrał telefon od osoby, która po-
wiadomiła o podłożeniu bomby. Na 

miejsce wezwano odpowiednie służ-
by, nie stwierdziły one żadnego zagro-
żenia. – W toku dalszych czynności 
funkcjonariusze ustalili właściciel-
kę telefonu, z którego wykonane zo-
stało nieprawdziwe powiadomienie. 
Po zabezpieczeniu aparatu i przesłu-
chaniu młodej kobiety okazało się, że 

„Bombowy” żartowniś 
zatrzymany przez policję

telefonu prawdopodobnie użył 
jej młodszy kolega – informuje 
biuro prasowe grodziskiej komendy. 
Sprawcą fałszywego alarmu okazał 
się 16-latek. Został zatrzymany. 
– Wyjaśnił, że zrobił to dla żartów 
– mówią policjanci. Teraz odpowie 
przed sądem rodzinnym. (MAP)

OŚRODEK BADAŃ KLINICZNYCH 
w WARSZAWIE

poszukuje do badań osób z 
następującymi schorzeniami:

ŁUSZCZYCA  
PLACKOWATA (ciężka) 

oraz 

REUMATOIDALNE 
ZAPALENIE STAWÓW 

Zgłoszenia telefoniczne: 22 572 5911
bezpłatna infolinia: 800 170 370

Zapraszamy również do rejestracji na stronie:
WWW.CIEKAWEBADANIA.PL

Reklama

Do momentu zakończenia sporu o działkę cztery hale centrum nie trafi ą na licytację
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Reklama

 
 

 

Oferujemy naukę następujących języków obcych:

 

  angielski – obowiązkowy w zakresie podstawowym

 

  oraz drugi język nowożytny: rosyjski, niemiecki i francuski

 

 

Organizujemy zajęcia dodatkowe:
             Zajęcia SKS:
             piłka siatkowa, zumba, fitness, taekwondo, piłka ręczna,
             tenis stołowy, piłka nożna

 

Koła zainteresowań:

             

Akademia CISCO, Akademia Fotografii Cyfrowej, muzyczne,         
matematyczne, teatralno – literackie, historyczne, ekologiczne, 
inicjatyw społecznych i inne.

Technik informatyk

Technik ekonomista

T
Technik budownictwa                        
echnik ochrony Środowiska 

Technik urządzeń i systemów
energetyki odnawialnej

Technik pojazdów 

cieśla, dekarz, fryzjer, sprzedawca, cukiernik,
mechanik pojazdów samochodowych,
mechanik monter maszyn i urządzeń, 
piekarz i innych

Technik teleinformatyk

Kształcimy w zawodach:                        

Nowość

Nowość

uwaga!  nowy zawód – mechanik motocyklowy

Dzień otwarty: 16.04.2014r. w godz. 16.00-19.00
Informacje o zawodach, kształceniu i osiągnięciach uczniów:

www.zsnr1-pruszkow.com
www.facebook.com/budowlankazs1

zsnr1-pruszkow.comfacebook.com/budowlankazs1

przy ul. Promyka 24/26

zaprasza Kandydatów do klas pierwszych Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej 

Kształcimy w zawodach:                        

Zasadniczej Szkoły Zawodowej Technikum

samochodowych 

OTRĘBUSY
Matecznik Mazowsze zaprasza na 
spektakl „Edith i Marlene” w wy-
konaniu aktorów z Mazowieckiego 
Teatru Muzycznego im. Jana Kie-
pury. „Edith i Marlene” to opowieść 
o przyjaźni, która połączyła dwie 
artystki: Edith Piaf i Marlene Die-
trich. Autorką sztuki jest węgierska 

dramatopisarka Eva Pataki, która 
pisała o niej: „To był pomysł Mar-
ty Mészáros, żeby skonfrontować 
pełne porywów, skandali i roman-
sów życie Edith Piaf, która przekra-
czała wszelkie granice, z poważną, 
odpowiedzialną w ludzkim i przyja-
cielskim sensie Marleną Dietrich”. 

Spektakl „Edith i Marlene” 
w Mateczniku Mazowsze

W rolach głównych wystąpią Anna 
Sroka-Hryń (Edith) i Halinka Mlyn-
kova (Marlene). W sobotę (11 kwiet-
nia) o godz. 18 spektakl będzie grany 
na scenie Matecznika Mazowsze (ul. 
Świerkowa 2, Otrębusy). Patronat 
medialny nad wydarzeniem objęły 
Gazeta WPR i portal wpr24.pl. (KS)

Zagłosuj na podwórko
REGION
Trwa głosowanie 
w konkursie „Podwórko 
Nivea”. O rodzinne 
miejsca zabaw walczą 
też miejscowości 
z naszego regionu. 
O ich sukcesie 
zadecydują internauci.

„Podwórko Nivea” to konkurs 
w którym gminy i spółdziel-
nie mieszkaniowe mogą wal-
czyć o ufundowanie budowy 
podwórka dla dzieci. Produ-
cent marki Nivea stworzy je 
w 40 lokalizacjach. Jednak 
o tym kto zwycięży zadecydują 
głosy internautów. Końca do-
biegł pierwszy etap konkur-
su, w którym zgłaszane były 
lokalizacje. Teraz przyszedł 
czas na głosowanie.

Swój głos może oddać każ-
dy. Wystarczy zarejestrować 
się na specjalnej stronie in-
ternetowej. Głosować moż-
na raz dziennie tylko na jedną 
lokalizację. Zabawę podzie-
lono na dwie tury. Pierwsza 
trwa do 30 kwietnia do półno-
cy. Druga: od 1 maja od godz. 
12 do 31 kwietnia do półno-
cy. W każdej turze zwycięży 
20 lokalizacji z największą 
ilością głosów.

A na jakie miejsca w na-
szej okolicy można głosować? 

Lista jest dość pokaźna. Oto 
stan głosowania z 9 kwietnia 
z godz. 15.30.

Międzyborów, ul. Moniusz-
ki – 3922 głosy, 35 miejsce; 
Milanówek, ul. Sportowa 
– 2820 głosów, 58 miejsce; 
Brwinów, ul. Grodziska – 2166 
głosów, 78 miejsce; Piastów, 
ul. Dworcowa – 2070 głosów, 
82 miejsce; Cegłów (gm. Ba-
ranów) – 827 głosów, 214 
miejsce; Nadarzyn, ul. Po-
lna – 544 głosy, 309 miejsce; 
Wolica, Oliwkowa (gm. Na-
darzyn) – 316 głosów, 465 
miejsce; Pruszków, ul. Spa-
cerowa – 300 głosów, 480 
miejsce; Słubica Dobra, ul. Sło-
neczna ( gm. Żabia Wola) 
– 178 głosów, 644 miejsce; 
Natolin (gm. Grodzisk Mazo-
wiecki) – 81 głosów, 839 miej-
sce; Opypy, ul. Polnej Róży 
(gm. Grodzisk Mazowieckie) 
– 44 głosy, 943 miejsce; Opy-
py, ul. Paprociowa (gm. Gro-
dzisk Mazowiecki) – 27 gło-
sów, 996 miejsce; Kłudno Sta-
re (gm. Grodzisk Mazowiec-
ki) – 24 głosy, 1005 miejsce; 
Mościska, Pawia (gm. Gro-
dzisk Mazowiecki) – 16 gło-
sów, 1035 miejsce.

Głosy na wybraną przez sie-
bie lokalizację można oddawać 
na www.nivea.pl/Porady/ext/
pl-PL/podworko.  (AS)

MARCIN
PRAŻMOWSKI

REGION
– Skandal. To rozbój 
w biały dzień – tak jeden 
z naszych czytelników 
rozpoczął e-maila
z prośbą o interwencję. 
A sprawa dotyczy ceny 
biletu miesięcznego 
Kolei Mazowieckich 
na trasie Pruszków-
Brwinów.

O kazuje się, że przewoź-
nik za przejazd jednej
stacji życzy sobie 128 zł. 

– Owszem liczyłem się z koszta-
mi, ale nie takimi. Przecież to tyl-
ko jedna stacja – pisze czytelnik 
Marcin. – Po miesiącach trudów 
znalazłem w końcu pracę. Nie-
stety nie udało się w Pruszkowie, 
a w Brwinowie. Oczywiście cie-
szę się ogromnie, ale przeraża 
mnie ta cena. Tym bardziej, że 
odcinek jest krótki, a przejazd 
koleją trwa dosłownie 6 mi-

Z podobnymi pytaniami 
zwróciliśmy się do Kolei Ma-
zowieckich.  Reasumując: 
czytelnik i tak może mówić 
o „szczęściu”, bo jak wyni-
ka z pisma otrzymanego od 
KM, za przejazdy mógłby 
płacić jeszcze więcej. – Jeśli 
chodzi o czynniki mające za-
sadniczy wpływ na ustalanie 
cen biletów na najkrótszych 
odcinkach, to pod uwagę bra-
ne są zarówno koszty stałe tj. 
między innymi koszt dostępu 

nut. Skąd oni biorą takie ceny?
Jak naliczają opłaty? – dopytu-
je czytelnik.

Kosztowne 6 minut przejazdu
Sprawa ceny biletu miesięcznego Kolei Mazowieckich na trasie Pruszków-Brwinów

Pi
o

tr
 a

N
to

S do insfrastruktury kolejowej, 
czy koszt energii trakcyjnej, 
ale także opłaty i taryfy innych 
przewoźników, np. drogowych. 
Koszt biletu miesięcznego 
wyliczany jest na podstawie 
wymienionych czynników, 
oprócz tego KM stosuje upu-
sty, tak aby cena biletu była 
konkurencyjna – informuje 
Donata Nowakowska, rzecz-
nik prasowy KM.

W odczuciu KM przejazd 
miesięczny jednej stacji nie jest 
zbyt wygórowany. – Koszt bile-
tu na wskazanej trasie wynosi 
5,80 zł. Gdyby chciał Pan jeź-
dzić codziennie „w tę i z powro-
tem”, koszt wyniósłby 348 zł 
przy 30-dniowym. Jednak płaci 
Pan 128 zł, czyli za 22 przejaz-
dy w miesiącu. Jest to wynikiem 
stosowania upustów np. 15 proc. 
za podróż „z powrotem” – wy-
jaśnia rzecznik Nowakowska. 
Dodaje przy tym, że bilet mie-
sięczny, o którym pisał czytel-
nik, nie ma ograniczeń w ilości 
przejazdów codziennych. 

FOTOMIGAWKA

 Na skrzyżowaniu pruszkowskich al. Wojska Polskiego i ul. Ko-
ściuszki 8 kwietnia rano zderzyły się dwa stamochody osobowe. 
Jak do tego doszło? – Przyczyną wypadku najprawdopodobniej 
było wymuszenie pierwszeństwa przez jednego z kierowców 
–  mówiła „na gorąco” Dorota Nowak, rzecznik prasowy Komendy 
Powiatowej Policji w Pruszkowie. Jak dodawała, obaj kierowcy 
byli trzeźwi. W wypadku ucierpiały trzy osoby. – Jedna z nich 
została przewieziona do pruszkowskiego szpitala na Wrzesinie, 
druga do szpitala w Grodzisku. Trzeci poszkodowany odmówił 
transportu –powiedział Aleksander Hepner, rzecznik prasowy 
Falck Medycyna.  (EL) 
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– Owszem liczyłem 
się z kosztami, 
ale nie takimi. 
Przecież to tylko 
jedna stacja – pisze 
czytelnik Marcin
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11 sob.  
18:00

Edith i Marlene
spektakl Mazowieckiego Teatru Muzycznego  
im. J. Kiepury

15 śr.
12:00

Piękna nasza Polska cała
koncert edukacyjny

18 sob.
18:00

Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale
widowisko muzyczne na motywach opery  
Wojciecha Bogusławskiego z muzyką Jana Stefaniego 

25 sob.
18:00

MAZOWSZE i POLSKI BALET NARODOWY 
koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca

26 niedz. 
18:00

Dziwna para 
spektakl teatralny Teatru Gudejko

5lat
R E P E R T U A R

K W I E C I E Ń

Patronat medialny Partnerzy

mazowsze.waw.pl

Teraz ja!
Nigdy specjalnie 
o siebie nie dbałam, 
w związku z czym 
wizyty u kosmetyczki 
były rzadkością.
Aż tu nagle skończyłam 
50 lat... i postanowiłam 
– koniec, TERAZ JA!

Na aukcji charytatywnej Stowa-
rzyszenia K40, wylicytowałam 
zaproszenie do Majestic – Derm.

No i zakochałam się w tym sa-
lonie. Wspaniałe zabiegi, świet-
na obsługa... miła Pani Agnieszka!

Zaczęłam od lasera LIGHT 
SHEER /genialne przed latem/, 
a potem odkryłam zabieg odżyw-
czo- regenerujący z vit.C. 

Robię go co roku wiosną, w oko-
licy swoich urodzin. To taki pre-
zent dla mnie od siebie. Polecam 
wszystkim kobietom, które chcą 
się zregenerować po zimie.

Zabieg wyraźnie poprawia ela-
styczność  i jędrność skóry, spłyca 
drobne zmarszczki, poprawia ko-
loryt, ale przede wszystkim przy-
wraca młody wygląd. 

Zabieg jest bardzo przyjemny 
-częściowo oparty na masażu, któ-
ry fantastycznie relaksuje.

Zawsze po zabiegu moja skóra 
jest głęboko nawilżona i odżywio-
na, no i wyraźnie mniej widać pa-
jęczynę naczynek krwionośnych. 

Skóra jest tak napięta, że mam 
wrażenie, iż mam szerzej otwar-
te oczy. 

Jeżeli chcemy być piękne na 
wiosnę, pełne blasku - to  gorąco 
polecam zabieg z Vit. C.  

Polecam, Ewa Telega

Pruszków, 
ul. Emancypantek 4 Ip.

tel. 731 000 808

www.majestic-derm.pl

aRTYkUŁ SPONSOROWaNY

Gimazjum 
Społeczne 

•  Wysokie kwali�kacje kadry pedagogicznej
•  Życzliwa atmosfera oraz opieka pedagoga, bezpieczeństwo
•  Nauczanie w zespołach klasowych – do 18 osób
•  Zwiększona ilość godzin z matematyki i języka polskiego
•  Język angielski w wymiarze rozszerzonym
•  Dodatkowo w liceum od 1 do 3 przedmiotów w wymiarze 

rozszerzonym – do wyboru
•  Zajęcia dodatkowe: warsztaty dziennikarskie; koło literackie; 

klub malarstwa, rzeźby i projektowania; klub �lmowy; koła przedmiotowe
•  Indywidualne konsultacje z każdego przedmiotu
•  Własna biblioteka, stypendia naukowe, wyjazdy krajowe i zagraniczne
•  Zajęcia sportowe (w tym na krytym basenie), taniec, koło strzeleckie, siłownia

     

  

Pruszków, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 10
Sekretariat 9.00-14.00,  tel.: 022 758 76 80

e-mail: slo23_pruszkow@o2.pl

Społeczne Liceum 
Ogólnokształcące 
Nr 23

tałcące 

Z UPRAWNIENIAMI 
SZKOŁY PUBLICZNEJ 

OD 1991

Z UPRAWNIENIAMI 
SZKOŁY PUBLICZNEJ 

OD 2004

 www.slo23.edu.pl

30% 
ZNIŻKI CZESNEGO DLA 

RODZEŃSTWA

MIEJSCE
NA TWOJĄ
REKLAMĘ

22 758 77 88

Działając na podstawie art. 9q ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., 
poz. 1594, ze zm.) w związku z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. 
Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.), informuję, że na wniosek spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 
74, 03-734 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika p. Katarzynę Pszczółkowską, w dniu 30 marca 2015 roku, 
została wydana decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 73/III/2015 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji:
„budowa, przebudowa, remont linii kolejowej nr 447 na odcinku Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki 
w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki – prace 
przygotowawcze”, projektowanej na terenie niżej wymienionych nieruchomości:
1. działki położone w liniach rozgraniczających teren przedmiotowej inwestycji:

a. będące dotychczas przedmiotem użytkowania wieczystego spółek PKP S.A. lub PKP PLK S.A.:

Dzielnica Włochy m. st. Warszawy:
Obręb 08-10: 3/1, 1/6, 3/7, 3/6, 3/5, 3/4, 3/3, 3/2; Obręb 08-07: 64/3; Obręb 08-21: 107/15; Obręb 08-20: 82; 
Obręb 08-28: 134; 
Dzielnica Ursus m. st. Warszawy:
Obręb 11-08: 1; Obręb 11-07: 92/9, 92/8, 92/7, 92/6, 92/5, 92/4, 92/11, 92/3, 92/2, 92/1, 92/10; Obręb 11-06: 82/4, 
82/1, 82/2, 82/3; Obręb 11-01: 1/5, 1/2, 20/6, 19/18, 18/25, 17/1, 16/1, 120/2, 15/36, 15/34, 15/30, 9/19, 120/1, 9/37, 
9/39, 9/41, 7/30, 5/11, 4/1, 3/1, 2/1;
Jednostka ewidencyjna Piastów, pow. pruszkowski:
Obręb 0006: 267/24, 267/17, 267/15, 267/13, 275/3, 275/2, 275/10; Obręb 0004: 278/36, 278/18, 278/17, 278/16, 
278/6, 278/7, 278/35, 278/10; Obręb 0003: 453/13, 453/2, 453/3, 453/4;
Jednostka ewidencyjna Pruszków, pow. pruszkowski:
Obręb 0012: 75/34, 75/32, 75/35, 75/37, 75/4, 75/5, 75/6; Obręb 0016: 218/62; Obręb 0017: 12/1;
Jednostka ewidencyjna Brwinów – obszar wiejski, pow. pruszkowski:
Obręb 0017 Parzniew: 89, 88, 18, 87;
Jednostka ewidencyjna Brwinów - Miasto, pow. pruszkowski:
Obręb 0011: 63; Obręb 0015: 1; Obręb 0012: 1/10, 1/3;
Jednostka ewidencyjna Milanówek, pow. grodziski:
Obręb 06-10: 1; Obręb 06-09: 1; Obręb 06-08: 2/2; Obręb 06-05: 1; Obręb 0024, 06-03: 1/8; Obręb 06-02: 2; 
Obręb 06-01: 1/2, 133;
Jednostka ewidencyjna Grodzisk Mazowiecki - Miasto, pow. grodziski:
Obręb 0008: 25; Obręb 0013: 24, Obręb 0005: 72/2; Obręb 0012: 38/7; Obręb 0011: 108/3; Obręb 0017: 70/13, 
70/16, 70/15; Obręb 0018: 46.

b. nie będące dotychczas przedmiotem użytkowania wieczystego spółek PKP S.A. lub PKP PLK S.A. 
(w nawiasie wskazano numery działek przed podziałem):

Dzielnica Włochy m. st. Warszawy:
Obręb 08-10: 13/25 (13/24), 4/16, 4/29 (4/13), 4/27 (4/12), 4/24, 4/8, 4/7, 4/6, 14/2 (14), 4/25 (4/10); Obręb 08-08: 
223/14 (233/10), 223/12 (223/5); Obręb 08-07: 63/5, 41/1 (41), 63/7 (63/3); 
Dzielnica Ursus m. st. Warszawy:

Obręb 11-08: 2/25 (2/1); Obręb 11-07: 58/39 (58/17), 58/29 (58/6), 58/31 (58/7); Obręb 09-09: 77/10 i 77/12 
(77/9); Obręb 11-06: 87/64 (87/13), 87/60 (87/14) 87/62 (87/22);  Obręb 11-01: 7/31;
Jednostka ewidencyjna Piastów, pow. pruszkowski:
Obręb 0004: 92/3 (92/1); 
Jednostka ewidencyjna Brwinów – obszar wiejski, pow. pruszkowski:
Obręb 0017 Parzniew: 82/29, 82/28, 79/1 (79), 78/3 (78/1), 77/1 (77), 76/1 (76), 75/1 (75), 74/1 (74), 27/1 (27), 11/1 (11);
Jednostka ewidencyjna Brwinów - Miasto, pow. pruszkowski:
Obręb 0015: 2/29 i 2/30 (2/21), 2/26 (2/18); Obręb 0012: 1/9;
Jednostka ewidencyjna Milanówek, pow. grodziski:
Obręb 0024, 06-03: 104/1 (104); Obręb 05-15: 33/24 (33/12);
2. działki położone poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, przeznaczone na cele przebudowy 

infrastruktury, na których inwestor będzie mógł prowadzić roboty budowlane w oparciu o uzyskane, przed 
wystąpieniem o pozwolenie na budowę, stosownie do treści art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku 
Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, ze zm.), prawo do dysponowania ich terenem na cele budowlane 
(w nawiasie wskazano numery działek przed podziałem);

Dzielnica Włochy m. st. Warszawy:
Obręb 08-10: 4/9, 72/1, 13/23, 2/2; Obręb 08-08: 223/11; Obręb 08-07: 41/2 (41), 63/8 (63/3); Obręb 08-21: 107/3; 
Obręb 09-10: 22/1;
Dzielnica Ursus m. st. Warszawy:
Obręb 11-08: 2/24, 2/23; Obręb 11-07: 58/1, 58/5, 58/27, 58/26, 58/25, 58/24, 58/2; 
Jednostka ewidencyjna Pruszków, pow. pruszkowski:
Obręb 0012: 75/33, 75/36; Obręb 0018: 63/8, 54/10, 34/1;
Jednostka ewidencyjna Brwinów – obszar wiejski, pow. pruszkowski:
Obręb 0017 Parzniew:86/1, 82/25, 11/2 (11);
Jednostka ewidencyjna Milanówek, pow. grodziski:
Obręb 0024, 06-03: 1/2, 1/6, 1/7, 1/4, 1/1; Obręb 06-02: 3/5; Obręb 06-01: 2, 3/2, 3/3, 128/5, 136, 132, 126/2; 
Jednostka ewidencyjna Grodzisk Mazowiecki - Miasto, pow. grodziski:
Obręb 0017: 70/12.
Wydanej w sprawie decyzji, po rozpatrzeniu złożonego przez inwestora w tej sprawie wniosku, nadany został rygor 
natychmiastowej wykonalności.
Stosownie do art. 9q ust. 3 ww. ustawy o transporcie kolejowym, w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, t.j. ze  zm.) informuję, o możliwości 
zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji, w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój 606.
Doręczenie niniejszego obwieszczenia, zgodnie z art. 49 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, uważa 
się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia. 

Od przedmiotowej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 
00-926 Warszawa, za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 od dnia doręczenia obwieszczenia 

o jej wydaniu.         
 WI-III.747.2.4.2014.JS

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO 
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Grodzisk Mazowiecki, dnia 10 kwietnia 2015 r. 

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Mościska po południowej 
stronie ulic Pawiej i Słowiczej w gminie Grodzisk Mazowiecki – etap I

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i  zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U z 2015 r. poz. 199) w związku 
z  uchwałą Nr 703/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 
26 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Mościska po południowej stronie 
ulic Pawiej i  Słowiczej w  gminie Grodzisk Mazowiecki i  uchylenia uchwały  
Nr 628/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 kwietnia 2010 r. 
w  sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu wsi Mościska w Gminie Grodzisk Mazowiecki.

Zawiadamiam o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Mościska po południowej stronie 
ulic Pawiej i Słowiczej w gminie Grodzisk Mazowiecki – etap I wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko, sporządzoną do ww. planu.

Sporządzony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obejmuje obszar, którego granice przebiegają:
1)  od północy – zaczynając od punktu stanowiącego północno-zachodni narożnik 

działki ew. nr 33 następnie po północnych granicach dz. ew. nr 33, 34/4 i 35 
do punktu stanowiącego północno-wschodni narożnik dz. ew. nr 35, dalej 
po wschodniej granicy dz. ew. nr 35 do punktu stanowiącego południowo-
zachodni narożnik konturu klasyfikacyjnego LsVI, następnie po południowej 
granicy konturu klasyfikacyjnego LsVI na dz. ew. nr 37/3, 39/1, 40/2, 41, 42/3, 
104/3, aż do punktu stanowiącego przecięcie przedłużenia południowej granicy 
konturu klasyfikacyjnego LsVI na dz. ew. nr 104/3 ze wschodnią granicą dz. 
ew. nr 104/3, po wschodniej granicy dz. ew. nr 104/3 do punktu stanowiącego 
jej południowo-wschodni narożnik, po północnych granicach dz. ew. nr 119/2, 
119/3, 119/4, 119/5, 119/6 i 119/7 do punktu stanowiącego północny narożnik 
konturu klasyfikacyjnego RV na dz. ew. nr 119/7;

2)  od wschodu – po północno-wschodniej granicy konturu klasyfikacyjnego 
RV na dz. ew. nr 119/7 oraz na jej przedłużeniu do punktu stanowiącego 
przecięcie wschodniej granicy konturu klasyfikacyjnego B-RVI na dz. ew. nr 84  
z południową granicą tej działki;

3)  od południa – południową granicą dz. ew. nr 84, wschodnią granicą dz. ew. nr 
104/7 do punktu stanowiącego przecięcie przedłużenia wschodniej granicy 
działki ew. nr 104/7 z południową granicą dz. ew. nr 77, południową granicą 
dz. ew. nr 77, zachodnimi granicami dz. ew. nr 87, 88, 140, 92/1, następnie 
prostopadle do południowej granicy dz. ew. nr 101, południowymi granicami 
dz. ew. nr 101, 76, 74/1 i 73 do punktu stanowiącego południowo-zachodni 
wierzchołek dz. ew. nr 73;

4)  od zachodu – zachodnimi granicami dz. ew. nr 73, 118, 74/1 i 33.

Wyłożenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporzą- 
dzoną do w/w planu odbędzie się w dniach od 20 kwietnia 2015 r. do 12 maja  
2015 r. 
Dokumentacja sprawy będzie wyłożona w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku  
Mazowieckim pokój nr 9, ul. T. Kościuszki 32A w godzinach od 10.00 do 16.00. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się 
w dniu 4 maja 2015 r. o godzinie 17.00 w Grodzisku Mazowieckim w siedzibie 
Urzędu Miejskiego pokój nr 101. 
Projekt planu oraz prognoza udostępnione będą również na stronie internetowej 
gminy bip.grodzisk.pl – Planowanie przestrzenne – Rok 2015.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie 
planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu należy składać 
do Burmistrza Grodziska Mazowieckiego, z podaniem imienia i  nazwiska lub 
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga 
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 maja 2015 r.
Uwagi mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu 
Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim  lub pocztą na adres:  05-825 Grodzisk 
Mazowiecki ul. Kościuszki 32A, ustnie do protokołu  w  Wydziale Planowania 
Przestrzennego pok. nr 9 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na 
adres: urzad@grodzisk.pl.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu 
planu jest Burmistrz Grodziska Mazowieckiego.

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Grodzisk Mazowiecki, dnia 10 kwietnia 2015 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania 
na środowisko, sporządzonej do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Mościska po 
południowej stronie ulic Pawiej i  Słowiczej w  gminie Grodzisk 
Mazowiecki – etap I
Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 2, w związku z  art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji   o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.),   
w związku z uchwałą Nr 703/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 
wsi Mościska po południowej stronie ulic Pawiej i Słowiczej w gminie Grodzisk 
Mazowiecki i  uchylenia uchwały Nr 628/2010 Rady Miejskiej w  Grodzisku 
Mazowieckim z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu wsi Mościska 
w Gminie Grodzisk Mazowiecki.

Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na 
środowisko, sporządzanej do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części wsi Mościska po południowej stronie ulic Pawiej 
i Słowiczej w gminie Grodzisk Mazowiecki – etap I.

Wyłożenie odbędzie się w dniach od 20 kwietnia 2015 r. do 12 maja 2015 r. 
Dokumentacja sprawy będzie wyłożona  w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Grodzisku Mazowieckim pokój nr 9, ul. T. Kościuszki 32A w godzinach od 
10.00 do 16.00. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami odbędzie się w dniu 4 maja  
2015 r. o godzinie 17.00 w Grodzisku Mazowieckim w siedzibie Urzędu 
Miejskiego pokój nr 101. 
Prognoza oraz projekt planu udostępnione będą również na stronie internetowej 
gminy bip.grodzisk.pl – Planowanie przestrzenne – Rok 2015.

Uwagi i  wnioski w  ramach  strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  
– stosownie do przepisu art. 39 ust. 1 pkt 3 oraz art. 54 ust. 3 cytowanej ustawy 
należy wnosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 maja 2015 r. 

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

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

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

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

CENY NETTO OGŁOSZEŃ ZA SŁOWO:
2 zł ....... ogłoszenie zwykłe
3 zł ....... ogłoszenie pogrubione
4 zł ....... ogłoszenie w ramce

Dam pracę

Kosmetyczkę do SPA w Pałacyku Otrębusy, 
tel. 503 164 828 

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

 ► Sprzątanie budynków mieszkalnych 
w Grodzisku Mazowieckim, praca dodatkowa. 
Kontakt 604 112 975.

 ► 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 

 ► ZPOW DAWTONA zatrudni elektryków oraz 
operatorów maszyn produkcyjnych. 
Oferujemy stałą pracę oraz atrakcyjne 
wynagrodzenie. Telefon: 503111603, 
e-mail: rekrutacja@dawtona.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 

Mieszkanie w Pruszkowie na osiedlu 
PRZY PAŁACU, 56 m2, 2 pokoje (salon 
połączony z kuchnią, sypialnia), łazienka 
z wc, przedpokój. Wykończone w wysokim 
standardzie, 4 piętro w bloku 4 piętrowym 
z 2010r., balkon/taras (ok. 14m2) z widokiem 
na patio. Mieszkanie widne, przestronne. 
Cena 365 000 zł (z możliwością kupienia 
miejsca w garażu podziemnym cena 25 000 zł)  
tel. 512 246 408 lub 505 587 549 

Mieszkania Pruszków, 60-100 mkw., 
ceny już od 5 500 zł/mkw., tel. 22 729 03 13 

Mieszkanie w Milanówku 116 m2, 
tel. 733 26 26 26 

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

 ► Dom 179 mkw na działce 1100 mkw, przestronny, 
podpiwniczony, Grodzisk Mazowiecki. 733 26 26 26  

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

 ► Sprzedam kawalerkę. Centrum Pruszkowa
ul. Hubala, 30m Parter (wysoki). Blok z cegły. 
Czynsz 240 zł. Cena 169 000 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 

 ► Sprzedam mieszkanie w kamienicy na 
ul. Kościuszki w samym centrum Pruszkowa. 
Mieszkanie na 1pietrze, 2 pokojowe 
(oddzielna kuchnia) w pełni wyremontowane. 
Ogrzewanie centralne, możliwość parkowania 
na podwórku, piwnica. Cena 275 tys. 
do negocjacji. 503 647 032 

 ► WYNAJMĘ teren o powierzchni 1300 m. 
Utwardzony ,oświetlony. Przy ul DZIAŁKOWEJ. 
1800 zł TEL 600 214 802 

Nieruchomości – do wynajęcia

 ► Do wynajęcia garaż podziemny ogrzewany 
ul. Dobra. Cena 200 zł. 600 200 702 

 ► 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

 ► Angielski - certyfi kat australijski, 607 596 383 
do 29 maja

Automoto – kupię

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

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

Kupię

 ► Kupię Medale Odznaki Odznaczenia tel. 501 591 903 

Usługi

 ► Anteny nowocześnie solidnie montaż serwis 
603 375 875 

 ► ANTENY TELEWIZJA montaż serwis TANIO 
tel: 534 10 20 10 

 ► Brukarstwo, solidnie, 696 437 501 

 ► Czyszczenie skórzanej tapicerki 
samochodowej, 505 076 331 

DACHY, KRYCIE, NAPRAWY 511 928 895  

 ► Docieplenia, podbitka 510 482 699 

 ► Domofony, videodomofony 603 375 875 

 ► Drzewa, krzewy, pielęgnacja, modelowanie, 
korekta koron drzew, wycinka; zakładanie 
trawników; opryski, 512 380 109, 22 758 16 65 

 ► Drzewa, krzewy, ścinanie pielęgnacja. 
Karczowanie działek. Utylizacja gałęzi. 
Tel. 661 880 661 

 ► Dźwigowe usługi 501 299 778 

 ► Elektryk, instalacje elektryczne – nowe, naprawa 
istniejących, pomiary. Solidnie, szybko i TANIO. 
Tel. 604 191 773 

 ► Kompleksowe usługi hydrauliczne, 601 818 310 

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

O G Ł O S Z E N I E
Burmistrza Gminy Brwinów o przystąpieniu do sporządzenia 

zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu wsi Moszna i Moszna Parcele – ETAP  I” oraz przystąpieniu 

do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko dla potrzeb zmiany ww. planu

Na  podstawie  art.  17  pkt 1  ustawy  z  dnia  27  marca  2003r.  o  pla- 
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U.  
z 2015r., poz. 199) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską  
w Brwinowie uchwały nr LII.559.2014 z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie  
przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospoda- 
rowania przestrzennego terenu wsi Moszna i Moszna Parcele – ETAP I”  
uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Brwinowie nr 407-III z dnia 30 
sierpnia 2002r., w granicach oznaczonych na mapie stanowiącej załącznik 
graficzny do ww. uchwały. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do 
zmiany ww. planu miejscowego. Wnioski na piśmie adresowane do 
Burmistrza Gminy Brwinów należy składać w Biurze Obsługi Interesanta 
Urzędu Gminy Brwinów (05-840 Brwinów, ul. Grodziska 12, pokój nr 7)  
w  terminie do dnia 12 maja 2015r.  Wniosek powinien zawierać imię 
i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej oraz adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku i oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.  

Jednocześnie na  podstawie  art. 39 ust.1 pkt 1 i 2 w  związku z art. 46 pkt 
1 i art. 51 ust. 1  ustawy  z  dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity 
Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do 
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, 
obejmującej sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko 
dla potrzeb zmiany ww. planu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Stosownie do art. 54 ust. 2 ww. ustawy organ opracowujący 
projekt planu zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w strategicznej 
ocenie oddziaływania na środowisko. Z dokumentacjami sprawy można 
zapoznać się w pokoju nr 206, w godzinach pracy Urzędu. Stosownie do 
art. 39 ust. 1 pkt  3-5 i art. 40  ww.  ustawy,  zainteresowani mogą składać 
wnioski. Wnioski na piśmie należy składać w Biurze Obsługi Interesanta 
Urzędu Gminy Brwinów lub pocztą na adres: 05-840 Brwinów,  
ul. Grodziska 12; ustnie do protokołu w Referacie Planowania Przestrzen- 
nego w pok. nr 206 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
bez konieczności opatrywania bezpiecznym podpisem elektronicznym na  
adres: urbanistyka@brwinow.pl  w terminie do dnia 12 maja 2015r.  
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę i adres wniosko- 
dawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Gminy 
Brwinów.  Zgodnie z art. 41 ww. ustawy wnioski wniesione po terminie 
pozostaną bez rozpatrzenia.

Burmistrz Gminy Brwinów
Arkadiusz Kosiński

Auto Centrum Feu Vert Janki 
zatrudni 

Mechanika Samochodowego
Miejsce pracy: 

ul. Mszczonowska 3, Janki
email: agryczka@feuvert.pl 

 ► Pokoje pracownicze wynajmę, Brwinów 
513 570 560 

 ► PRANIE DYWANÓW W SYSTEMIE ODBIERAMY 
- PIERZEMY - ODDAJEMY, 512 461 461 

Studnie, 601 231 836 

 ► 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 

 ► WYMIANA OPON, 795 569 659 

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

 ► Zapraszam na makijaż: ślubny,
wieczorowy, sylwestrowy, karnawałowy, 
studniówkowy, fotografi czny i inne 
ważne okazje! Pracuję tylko na 
sprawdzonych kosmetykach, bardzo 
dobrej jakości, które utrzymują się 
przez całą noc! Dojazd na terenie 
Pruszkowa i okolic! Tel. 503 120 868,
 mail :ms.annawalewska@gmail.com 

 ► Zespół muzyczny. Wesela, bale, imprezy 
okolicznościowe. Atrakcyjne ceny. Na życzenie 
wysyłamy fi lm lub mp3. Tel. 514 458 887 

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

Zdrowie

 ► Ziołolecznictwo, 600 714 376 

Różne

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