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BRWINÓW

Do tej pory w Koszajcu nie było 
miejsca, w którym mieszkańcy 
mogliby się spotykać. 
– Postanowiłyśmy zawalczyć 
o świetlicę o samodzielnie – mówi 
Anna Łukawska, animatorka 
lokalnych przedsięwzięć. Do życia 
powoływana jest też fundacja Wieś 
Wie Jak, której zadaniem będzie 
wspieranie rozwoju Koszajca 
i współpraca z innymi sołectwami.  6

REKLAMA

Perypetie z tunelem pod torami
ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
– Robi nam się mętlik 
w głowie – mówią 
zdenerwowani 
mieszkańcy. O co 
chodzi? O tunel 
w ciągu ul. Działkowej 
w Pruszkowie, który 
ma powstać w ramach 
modernizacji linii 447 
Warszawa Włochy 
– Grodzisk Mazowiecki.

S prawy tunelu pod torami 
ciąg dalszy. A wydawać by 
się mogło, że praktycznie 

już wszystko wiadomo – wła-
dze miasta z kolejarzami w tej 
sprawie doszły do porozumie-
nia. Podzielono się obowiązka-
mi i zadaniami. Wyglądało więc 
na to, że wystarczy już tylko cze-
kać na pieniądze z Unii na reali-
zację przedsięwzięcia. Zdaniem WIĘCEJ  2 

kolejarzy na pewne pieniądze. 
– Walczymy o dofi nansowanie 
w ramach programu CEF „Łą-
cząc Europę”. To swego rodza-
ju konkurs, ale jesteśmy prawie 
pewni, że go wygramy. Zwłasz-
cza, że Europejski Bank Inwe-
stycyjny chce udzielić nam 
pożyczki na realizację nasze-
go przedsięwzięcia – mówił na 
kwietniowym spotkaniu z miesz-
kańcami Gąsina Rafał Maras, 
kierownik kontraktu PKP PLK. 
Co więcej, na tym samym spo-
tkaniu kolejarze zapewniali, 
że wykonanie projektu tunelu 
w ciągu ulicy Działkowej zlecą 
fi rmie, która przygotowuje pro-
jekt modernizacji linii 447. Wła-
dze Pruszkowa zobowiązały się 
natomiast pokryć koszty przy-
gotowania dokumentacji. 

Nie ma się więc czemu dziwić, 
że przetarg, który w ubiegłym ty-
godniu ogłosiło miasto wywołał  
duże emocje. Pruszków rozpi-
sał go na... wykonanie dokumen-

– Postanowiliśmy sami zlecić przygotowanie projektu – mówi Andrzej Kurzela, wiceprezydent Pruszkowa

tacji projektowej „Przebudowa 
ul. Działkowej wraz z budową 
tunelu” w ramach zadania „Pra-
ce na linii kolejowej Warsza-
wa Włochy – Grodzisk Mazo-
wiecki (linia 447)”. Mieszkań-
com automatycznie zaświeciła 
się „czerwona lampka”. – Za-
raz zaraz! Jaki przetarg!!! Po 
ostatnim spotkaniu w Szkole 
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 W tym miejscu ma powstać tunel

W Koszajcu 
wieś wie jak!

– Postanowiliśmy sami zlecić przygotowanie projektu – mówi Andrzej Kurzela, wiceprezydent Pruszkowa

PRUSZKÓW

– Jeżeli wszyscy podejdziemy do 
tego w sposób odpowiedzialny, uda 
się – mówi pruszkowska radna Anna 
Hejnowicz, inicjatorka powołania 
Młodzieżowej Rady Miasta. 
– W naszej młodzieży też jest ogromny 
potencjał. Nie poddawajmy się już 
na starcie. Jeżeli się nie uda, choć 
głęboko wierzę, że tak nie będzie, 
wyciągniemy wnioski i będziemy 
próbować dalej – dodaje.  4

Potencjał 
młodzieży

Podstawowej nr 10 na Gąsinie 
ogłoszono, że projekt będzie wy-
konany na zlecenie PKP, bo ma-
ją one większe doświadczenie 
i orientują się w sytuacji. A te-
raz co? – oburzył się internauta 
o nicku „Gość”. Inny zauważył, 
że czas na składanie ofert przez 
zainteresowane fi rmy to zaled-
wie tydzień.

Postanowiliśmy ustalić co się 
stało, że to miasto a nie kolejarze 
ogłosiło przetarg na dokumenta-
cję tunelu. – Stwierdziliśmy, że nie 
ma już na co czekać i postanowi-
liśmy sami zlecić przygotowanie 
projektu – mówi Andrzej Kurzela, 
wiceprezydent Pruszkowa. 
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Przyznali się 
do winy
PRUSZKÓW
W pruszkowskiej 
komendzie zakończyło 
się postępowanie 
wyjaśniające 
w sprawie 
niepowiadomienia 
rodziny o ciężkim 
wypadku, w którym 
poszkodowana 
została Magda, 
mieszkanka 
Pruszkowa.

Przypomnijmy: 19 marca Mag-
dę na przejściu dla pieszych na 
skrzyżowaniu ul. Kościuszki 
i al. Wojska Polskiego w Prusz-
kowie potrącił samochód. Nie-
przytomna, w ciężkim stanie 
i z poważnym urazem głowy 
została przewieziona do szpi-
tala w Warszawie. Policjanci, 
którzy byli na miejscu wypad-
ku, nie powiadomili rodziny 
kobiety, choć mieli taki obo-
wiązek. Przeszkodą nie był 
brak dokumentów, bo Magda 
miała je przy sobie.

Bliscy kobiety, nie wiedząc 
o wypadku, przez kilkana-
ście godzin poszukiwali jej na 
własną rękę. Dopiero po nie-
mal dwóch dobach policjan-
ci z Pruszkowa skojarzyli, że 
zawiadomienie o jej zaginię-
ciu ma związek z wypadkiem.

Kamienica przy Stalowej 
straszy swoim wyglądem

PRUSZKÓW
Na fatalne warunki 
mieszkaniowe skarżą 
się lokatorzy starej 
kamienicy przy ulicy 
Stalowej 4 w Pruszkowie. 
Niestety, póki 
co nie ma pieniędzy 
na jej remont.

Willa Stanisławów, bo taka jest 
nazwa tej kamienicy, lata świet-
ności ma dawno za sobą. Budy-
nek niszczeje w oczach. Wcześniej 
był w rękach prywatnych, a od nie-
dawna stał się własnością mia-
sta. W kamienicy przy Stalowej 
znajdują się mieszkania komu-
nalne. – To nie jest jakaś melina. 
Mieszkają tu biedni, ale porządni 
ludzie, którzy narzekają na warun-
ki mieszkaniowe. Chcieliby, żeby 
wyglądało to lepiej. Dobrze było-
by, gdyby udało się chociaż wyre-
montować klatkę schodową lub 
pomalować budynek z zewnątrz – 
mówi jedna z lokatorek budynku.

Z zapytaniem o dalsze losy 
kamienicy zwróciliśmy się do 
Towarzystwa Budownictwa Spo-
łecznego „Zieleń Miejska”, które 
zarządza nieruchomością. – Budy-
nek jest praktycznie w takim sta-
nie, że łatwiej byłoby go zburzyć 
i wybudować jeszcze raz. Koniecz-
ne jest przeprowadzenie komplek-
sowego remontu. „Pogłaskanie” 
go, wykonanie prac, które wpłyną 

jedynie na to, jak on wygląda, nic 
nie da – mówi Zbigniew Piotrz-
kowski, prezes TBS-u.

Kamienica jest wpisana do re-
jestru zabytków. Oznacza to, że 
chęć przeprowadzenia tam jakich-
kolwiek prac budowlanych trzeba 
konsultować z konserwatorem. 

Podobnie jest w przypadku 
większości budynków przy uli-
cy Stalowej. Czy doczekają się one 
modernizacji? Prezes Zbigniew 
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– Budynek jest 
praktycznie 
w takim stanie, 
że łatwiej byłoby 
go zburzyć 
i wybudować 
jeszcze raz – mówi 
prezes TBS-u

Piotrzkowski odpowiada: – Na 
ten moment nie mamy na to środ-
ków. Mam nadzieję, że znajdą się 
w ciągu najbliższych dwóch lat. 
Przydatny byłby program rewi-
talizacji tych obiektów, być może 
udałoby się pozyskać wtedy fun-
dusze zewnętrzne.  (KS)

– Faktycznie pierwotnie za-
kładaliśmy, że projekt tunelu 
wykona ta sama firma, która 
projektuje modernizację li-
nii kolejowej 447. PKP PLK 
miała to zlecić w ramach za-
mówienia uzupełniającego. 
Cały projekt ma być realizo-
wany przy udziale środków 
unijnych, a tam na tego typu 
zamówienia niezbyt przychyl-
nie patrzą – tłumaczy Andrzej 
Kurzela. – Dodatkowo rozmo-
wy z PKP w tej sprawie trwały 
już kilka miesięcy. Stwierdzi-
liśmy, że nie ma już na co cze-
kać. Przetarg ogłosiliśmy sami, 
ale wszystkie dokumenty by-
ły sprawdzone przez kolejarzy 
– podkreśla wiceprezydent. 

I dodaje: – Termin jest bardzo 
krótki, zwłaszcza, że postawio-
ne przez nas wymogi również 
nie są łatwe do spełnienia. Za-
leży nam jednak na tym, by pro-
jekt przygotowali fachowcy. Nie 
ukrywam, że takie rozwiązanie 
podpowiedzieli nam prawnicy 
PKP. W piątek (8 maja – przyp 
red.) otwieramy oferty. Samą 
umowę będziemy chcieli pod-
pisać jak najszybciej. Liczymy 
na to, że uda się to zrobić w po-
łowie maja. 

Na wykonanie dokumentacji 
technicznej wybrana fi rma bę-
dzie miała 12 miesięcy. W ciągu 
trzech musi przygotować kon-
cepcję, na początku przyszłe-
go roku powinna być już gotowa 
dokumentacja. A do czerwca 
wykonawca musi uzyskać bu-
dowlane pozwolenia, w tym 
zezwolenia na realizację inwe-
stycji drogowych. – Wszystkie 
dokumenty muszą być zgodne 
z wymogami kolejarzy. To jeden 
z warunków przetargu – podkre-
śla wiceprezydent Pruszkowa.

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

dzie problemem dla kolejarzy? 
Okazuje się, że nie. – Tunel jest
zapisany we wniosku złożo-
nym przez nas do programu 
CEF. Jest wyraźnie zaznaczo-
ny i wyceniony. Mieliśmy kon-
trolę z Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego, która zawsze 
się odbywa przed udzieleniem 
jakiejkolwiek pożyczki. Kon-
trolerzy byli bardzo zaintere-
sowani tym tunelem. Bardzo 
wiele pytań dotyczyło pro-
spektu społecznego, tego czy 
lokalna społeczność się godzi 
z budową tunelu. Dla nas jest 
to oczywiste i wydaje mi się, 
że udzieliliśmy w tym temacie 
wyczerpujących odpowiedzi 
– podkreślał na kwietniowym 
spotkaniu Rafał Maras, kierow-
nik kontraktu PKP PLK. – Wy-
niki konkursu CEF powinny 
być znane jesienią tego roku. 
My przetarg ograniczony ogło-
simy wcześniej. Do końca tego 
roku powinniśmy mieć krótką 
listę oferentów z której wybie-
rzemy wykonawcę. Wszystkie 
prace, łącznie z budową tune-
lu, powinniśmy zakończyć do 
2018 roku – zaznaczył. 

Warto zaznaczyć, że projekt 
dotyczy nie tylko samego tune-
lu pod torami kolejowymi, ale 
zakłada również opracowanie 
rozwiązań drogowych w jego re-
jonie. Jak zatem będzie wyglą-
dał układ drogowy po budowie 
tunelu? W ramach zadania wy-
konawca musi opracować rów-
nież projekt skrzyżowania ulic 
Błońskiej i Południowej oraz po-
łączenia ulicy Południowej z ul. 
Bryły. Należy dodać, że ta ostat-
nia oraz znajdująca się po prze-
ciwnej stronie torowiska ul. 36 
Pułku Piechoty Legii Akademic-
kiej mają przebiegać nad tune-
lem. Dodatkowo zaprojektowane 
mają zostać zjazdy na posesje, 
chodniki i ścieżki rowerowe. 

– Szacujemy, że koszt budo-
wy tunelu w ciągu ulicy Dział-
kowej wyniesie około 20 mln 
zł. My w tych kosztach nie par-
tycypujemy. Na swoje barki 
wzięliśmy jedynie wykonanie 
projektu, który będzie koszto-
wał około 700 tys. zł – pod-
kreśla Kurzela.

Czy brak projektu tunelu 
w momencie składania wnio-
sków o unijną dotację nie bę-
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Perypetie z tunelem 
– Postanowiliśmy sami zlecić przygotowanie projektu 
– mówi Andrzej Kurzela, wiceprezydent Pruszkowa

GRODZISK MAZOWIECKI
Burmistrz Grzegorz Benedykciń-
ski ma dwóch zastępców. Od maja 
tę funkcję, obok Piotra Galińskie-
go, pełni Tomasz Krupski (na zdję-
ciu w środku). W grodziskim urzędzie 
pracuje od grudnia ubiegłego ro-
ku. Przez pięć miesięcy był asysten-
tem burmistrza. – Przyspieszyłem 

decyzję o nominacji Tomka Krupskie-
go na zastępcę. Tomek się spraw-
dził. Jest bardzo ambitny, pracowity 
i bardzo nam pomaga  – podkreśla 
Grzegorz Benedykciński. Tomasz 
Krupski ma 26 lat. Na Uniwersyte-
cie Warszawskim ukończył historię 
sztuki, a podyplomowo – zarządzanie 

Od maja Grodzisk ma ponownie 
dwóch zastępców burmistrza

w administracji w Szkole Głównej 
Handlowej. Odbywał staże w Parla-
mencie Europejskim i Stałym 
Przedstawicielstwie RP przy Unii 
Europejskiej. Od 20 lat mieszka 
w Grodzisku. Jest synem ministra 
Janusza Krupskiego, który zginął 
w katastrofie smoleńskiej w 2010 r. (AS)

Majówka na drogach była spokojna
REGION
Długi weekend zawsze 
wzbudza obawy. 
Zwłaszcza na drogach. 
Pruszkowscy i grodziscy 
policjanci przez cztery 
majowe dni prowadzili 
wzmożone kontrole 
w celu zapewnienia
bezpieczeństwa.

Funkcjonariusze policji od 
czwartku (30 kwietnia) do po-
niedziałkowego (4 maja) po-
ranka czuwali na drogach. 
Największą uwagę zwracali na 
trzeźwość prowadzących pojaz-
dy, sposób przewożenia dzieci 
oraz dostosowywanie prędkości 
do panujących warunków.

Na szczęście obyło się bez po-
ważnych wypadków. Policjanci 
z Pruszkowa zanotowali dziewięć 
kolizji drogowych. Złapali czte-
rech kierujących na „podwój-
nym gazie”.

Z kolei w powiecie grodziskim 
dopiero w poniedziałkowy poranek 
zatrzymano kierowcę po spożyciu 
alkoholu. Kierujących rowerami, 
którzy pozwolili sobie na jazdę 
„po spożyciu” było dwóch. Do-
szło do jednego wypadku, w któ-

rym poszkodowane zostało dziec-
ko. – Ośmiolatek na rowerze wpadł 
pod samochód i doznał obrażeń 
ciała. Przewieziono go do jedne-
go z warszawskich szpitali – mówi 
st. asp. Katarzyna Zych, rzecznik 
prasowy Komendy Powiatowej 
Policji w Grodzisku Mazowiec-
kim. Na drogach powiatu grodzi-
skiego odnotowano pięć kolizji. 
Zych: – Moja ocena „majówki” 
jest bardzo dobra. Na naszych 
drogach było bezpiecznie. 

Natomiast w skali kraju zano-
towano 310 wypadków, w których 
ucierpiało 408 osób. Niestety, były 
ofi ary śmiertelne. W długi week-
end na drogach zginęło 30 osób. 
Policja zatrzymała 1200 pija-
nych kierowców.  (JM)

 Kamienica jest wpisana do rejestru zabytków

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 
24.04.2015 r. zmarł w wieku 72 lat

Andrzej  
Kacprzak

Nabożeństwo żałobne odbędzie się dnia 
09.05.2015r. o godz. 12.00

w kościele p.w. św. Kazimierza w Pruszkowie, 
po czym nastąpi odprowadzenie na cmentarz 

parafialny.

Pozostaje pogrążona w smutku 
Rodzina

Zapewniamy autokar po mszy na cmentarz i powrót

OGŁOSZENIE
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Po ujawnieniu sprawy za-
rządzono postępowanie wyja-
śniające. Jakie są jego efekty? 
– W toku postępowania usta-
liliśmy, że błąd popełniły dwie 
osoby. Policjant i jeden z pra-
cowników cywilnych – mówi 
kom. Dorota Nowak, rzecz-
nik Komendy Powiatowej Po-
licji w Pruszkowie. – To nie 
było działanie umyślne, więc 
czeka ich rozmowa instruk-
tażowa. Obaj przyznali się do 
winy – dodaje.

Dodatkowo wszyscy poli-
cjanci i pracownicy komendy 
mają zapoznać się z wynika-
mi wewnętrznej kontroli, aby 
w przyszłości uniknąć powtó-
rzenia błędów kolegów. Kom. 
Nowak: – Podkreślam, że dla 
nas wszystkich jest to sytu-
acja trudna, bo stawia w złym 
świetle całą naszą pracę. Dlate-
go mam nadzieję, że więcej ta-
ki błąd się nie powtórzy.  (EL)

– Ustaliliśmy, 
że błąd popełniły 
dwie osoby. 
Policjant i jeden 
z pracowników 
cywilnych 
– mówi 
kom. Nowak
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WYBORY
W niedzielę 10 maja będziemy wy-
bierać prezydenta RP. Głosowa-
nie w całym kraju rozpocznie się 
o godz. 7. W pierwszej turze wy-
borów w szranki staje jedenastu 
kandydatów. Swoich reprezentan-
tów wystawiły największe partie 
polityczne oraz kilka komitetów 

niezależnych. W tym gronie znalazł 
się także Bronisław Komorowski, 
który walczy o reelekcję. Scena-
riusze po niedzielnym głosowaniu 
są dwa. Jeśli jednemu z kandyda-
tów uda się uzyskać ponad 50 proc 
głosów, wówczas zostanie wybra-
ny głową państwa już w pierwszej 

W niedzielę głosujemy na swojego 
kandydata na prezydenta RP

turze. Jeśli nikomu nie uda się ta 
sztuka, za dwa tygodnie czeka nas 
wyborcza „dogrywka” czyli starcie 
między dwoma kandydatami z naj-
większą liczbą głosów. Lokale wy-
borcze będą otwarte w godz. 7-21. 
Tuż po ich zamknięciu poznamy 
pierwsze sondażowe wyniki. (EL)

REKLAMA
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Rondo z opóźnieniem
GRODZISK MAZOWIECKI
Budowa ronda 
u zbiegu ulic 3 
Maja i Orzeszkowej 
w Grodzisku powoli 
dobiega końca.

Roboty na skrzyżowaniu wy-
startowały na początku mar-
ca. Od tamtej pory kierowcy 
muszą korzystać z objazdu 
wytyczonego ul. Okulickie-
go, Królewską i Teligi. Jaki 
jest efekt tych drogowych ro-
szad? Przejazd przez Grodzisk 
w godzinach szczytu znacznie 
się wydłużył.

Dlaczego władze Grodziska 
zdecydowały się na budowę 
ronda w tym miejscu? Chodzi 

o bezpieczeństwo. – Nie gar-
by, ale ronda. To jest nasz spo-
sób na przekonanie kierowców 
do zdejmowania nogi z gazu 
– tłumaczył burmistrz Grze-
gorz Benedykciński.

Zgodnie z harmonogra-
mem prace u zbiegu 3 Maja 
i Orzeszkowej powinny zakoń-
czyć się 10 maja. Czy to termin 
realny?  Benedykciński: – Jest 
sytuacja taka, że zawiodła nas 
fi rma, która prowadziła to za-
danie. Nowa fi rma również się 
ociągała. Oni mają termin do 
końca czerwca, ale uzgodnili-
śmy, że do 20–25 maja będą 
zakończone roboty. To ozna-
cza, że prace przedłużą się 
o około dwa tygodnie.  (AS)

EWELINA 
LATOSEK

REGION
Wracamy do sprawy 
budowy linii wysokiego 
napięcia w gminach 
Żabia Wola i Jaktorów. 
Mieszkańcy kontynuują 
swój zdecydowany protest. 
 

Jak już informowaliśmy, 
plany lokalizacji linii elek-
troenergetycznej Kozie-

nice-Ołtarzew przewidują po-
jawienie się potężnych, ponad 
70-metrowych słupów wysokie-
go napięcia w bezpośrednim są-
siedztwie terenów mieszkalnych. 
Zgodnie z założeniem linia ma 
przebiegać przez cztery gmi-
ny naszego regionu: Grodzisk, 
Brwinów, Jaktorów i Żabią Wo-
lę. W ostatnich dwóch miejscach 
inwestycja wywołuje największy 
sprzeciw, bo ma „przecinać” te-
ren gmin niemal w połowie.

Mimo zapewnień władz Jakto-
rowa i Żabiej Woli, że nie ma ich 
zgody na budowę linii wysokie-
go napięcia, mieszkańcy protest 
organizują sami. – Nie wierzy-
my w działania podejmowane 
przez władze gmin. Wójtowie 
zapierają się jedynie, że nie wie-
dzieli o planach budowy linii, a z 
dokumentów do których dotar-
liśmy wynika zupełnie coś inne-
go – mówi Marcin Sztandarski, 
mieszkaniec Żabiej Woli i czło-
nek komitetu społecznego, który 

wa i okolic. Wkrótce ma ruszyć 
także elektroniczna zbiórka pod-
pisów. Po stronie mieszkańców 
stanęli m.in. znany aktor Andrzej 
Grabowski i polityk Andrzej Ce-
liński. Przedstawiciele komite-
tu obywatelskiego spotkali się 
także z posłem Ryszardem Ka-
liszem. – Z naszym protestem 
i podpisami chcemy iść do wo-
jewody. Powołaliśmy też obywa-
telski zespół, który przy wsparciu 

protestuje przeciw inwestycji. – 
Owszem, działamy w komitecie 
powołanym przez gminę, który 
ma negocjować z inwestorem tra-
sę (spółką Polskie Sieci Elektro-
energetyczne – przyp. red.), ale na 
razie zaproponowano nam tyl-
ko zmiany kosmetyczne, których 
nie mogliśmy przyjąć – dodaje. 

Pod sprzeciwem wobec inwe-
stycji podpisało się już prawie 
3 tys. osób z Żabiej Woli, Jaktoro-

Nie chcą słupów wysokiego napięcia
Pod protestem podpisało się już prawie 3 tys. osób z Żabiej Woli, Jaktorowa i okolic  
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prawnika ma szukać możliwości 
uchylenia wojewódzkiego planu 
zagospodarowania przestrzenne-
go w części, która dotyczy prze-
biegu linii na naszym terenie 
– wyjaśnia Sztandarski. 

Podobny zespół pracuje też 
w Jaktorowie, nie oznacza to jed-
nak, że każdy z nich działa wy-
łącznie na własną rękę. Miesz-
kańcy gmin koordynują swoje 
działania. W długi majowy week-
end zorganizowali rodzinny pik-
nik, podczas którego odbyły się 
spotkania z prawnikami, lekarza-
mi i innymi ekspertami.  

Kwestia budowy linii wyso-
kiego napięcia pokazała nieuf-
ność wielu mieszkańców wobec 
władz gmin w Jaktorowie i Ża-
biej Woli. – Powołujemy jeszcze 
jeden zespół obywatelski. Jego 
zadaniem będzie kontrolowa-
nie samorządowców, zadawanie 
pytań podczas sesji, nagrywanie 
takich publicznych dyskusji. 
Wiemy już, że włodarze minęli się 
z prawdą w kwestii linii 400 kV 
– twierdzi Sztandarski. 

Pod protestem podpisało się już prawie 3 tys. osób z Żabiej Woli, Jaktorowa i okolic  

 Mieszkańcy Jaktorowa i Żabiej Woli podczas pikniku 
przeciw budowie linii
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PODKOWA LEŚNA
31 maja odbędzie się III edycja Pod-
kowiańskiej Dychy. Najmłodsi wy-
startują na dystansach 400 i 800 
metrów. Ponadto rywalizować bę-
dzie można na 2,9 oraz 10 km. Dla 
tych, którzy nie czują się na si-
łach przeznaczony jest krótszy dy-
stans, a na doświadczonych czeka 

„dyszka”. Start i meta biegów zloka-
lizowane będą w Parku Miejskim na 
końcu ulicy Lilpopa. Otwarcie Mia-
steczka Biegowego planowane jest 
na godzinę 9, a finisz III Podkowiań-
skiej Dychy ma mieć miejsce o godz. 
14. Organizatorzy liczą, że w su-
mie pobiegnie ok. 950 osób . Można 

Podkowiańska Dycha 
czeka na tłum biegaczy

jeszcze się zgłaszać. Bieg ulicami 
Podkowy sprawi, że ruch drogowy 
będzie utrudniony. 31 maja od godz. 
8 nieprzejezdna będzie ul. Lilpopa. 
Od 10.50 do 12.50 należy spodziewać 
się utrudnień na Jodłowej, Reymon-
ta, Sienkiewicza, Krasińskiego, Mło-
chowskiej, Jana Pawła II. (JK)
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Wakacyjna naprawa torów
REGION
Wakacje, znów będą 
wakacje, na pewno  
mam rację. Fakt 
– będą, ale z radością  
nie przesadzajmy,  
gdyż czekają 
nas utrudnienia 
komunikacyjne. Przed 
nami remont torowiska 
Warszawskiej Kolei 
Dojazdowej na odcinku 
Warszawa Śródmieście  
– Komorów.

Temat niczym brazylijska te-
lenowela ciągnie się i nie może 
znaleźć finału. Modernizacja 
miała odbyć się już w zeszłym ro-
ku, jednak ostatecznie do niej nie 
doszło z powodu licznych trud-
ności, m.in. prowadzonych przez 
PKP PLK remontów.

Wielokrotnie padało pyta-
nie dotyczące terminu remon-
tu. WKD zasiadło do rozmów 
z PKP PLK oraz wykonawcą 
i podjęło próbę wypracowa-
nia konsensusu. Trwa dopinanie 
szczegółów. Prawdopodobnie 
prace rozpoczną się 1 lipca 
i potrwają do końca sierpnia. 
– Mamy nadzieję, że tak bę-
dzie – powiedział nam Krzysz-
tof Kulesza, rzecznik prasowy 
Warszawskiej Kolei Dojazdo-
wej. I dodał: – Nie wykluczamy 
jednak, iż dojdzie do wydłuże-
nia procesu remontowego. Cały 
czas rozmawiamy z wykonaw-
cą, aby ocenić ryzyko kontynu-
acji prac we wrześniu. Staramy 

się osiągnąć stanowisko, które 
pozwoli nam zakończyć pra- 
ce w terminie.

Wiadomo, że w związku z re-
montem podróżni muszą liczyć 
się z utrudnieniami. – Skala 
utrudnień będzie duża – nie 
ukrywa Kulesza. WKD prowa-
dzi działania w celu wyłonienia 
podmiotu, który zapewni komu-
nikację zastępczą. Istotne jest 
również ustalenie z jaką często-
tliwością będą kursowały pojaz-
dy. Kulesza: – Będziemy starali 
się zapewnić podróżującym jak 

Prawdopodobnie 
prace rozpoczną się 
1 lipca i potrwają  
do końca sierpnia

największy komfort wyboru. 
Wiadomo, że na jeden pociąg 
musi przypadać kilka autobusów.

Wiele osób zastanawia się, 
czy fakt korzystania z komu-
nikacji zastępczej nie będzie 
generował dodatkowych kosz-
tów związanych z zakupem 
biletu. Rzecznik WKD uspo-
kaja: – Do tej pory w takich 
sytuacjach osiągaliśmy porozu-
mienia z przewoźnikami. Mam 
nadzieję, że tym razem będzie 
podobnie i nasze bilety będą ho-
norowane w zastępczych środ-
kach transportu.  (JM)

Rejs kajakiem w parku
PRUSZKÓW
W wakacje mieszkańcy 
Pruszkowa i okolic znów 
będą mogli miło spędzić 
czas na kajakach w Parku 
Potulickich, bądź 
korzystając z kąpieliska 
w Parku Mazowsze.

Kajaki stały się popularną roz-
rywką. W tym roku w Pruszko-
wie będzie można nimi popływać 
niebawem. – Planujemy rozpo-
cząć sezon w pierwszy weekend 
czerwca – powiedział nam An-
drzej Królikowski, wiceprezy-
dent Pruszkowa.

Korzystać z kajaków będzie 
można do końca wakacji, ale nie-
stety tylko w weekendy. Miasto 
wykonuje gest w kierunku miesz-
kańców, którzy mogą liczyć na 

darmową rozrywkę, ale nie mo-
że pozwolić sobie na rozszerzenie 
oferty. – Ważne są przepisy prawa 
i fakt, że park jest zabytkowy. Po-
trzebna jest zgoda konserwatora 
na wszelkie działania. Nadmier-
na eksploatacja parku jest niepo-
żądana – przyznaje Królikowski.

Dobra wiadomość jest taka, że 
z kajaków można korzystać prak-
tycznie miesiąc wcześniej niż 
zazwyczaj. Każdy będzie mógł 
wypożyczyć sprzęt i wybrać się 
na wodną przejażdżkę. 

Popływać, ale już nie kaja-
kiem, będzie można też w Parku 
Mazowsze. To kolejna wakacyjna 
atrakcja Pruszkowa. Królikowski: 
– Kąpielisko będzie funkcjonowa-
ło podobnie jak w zeszłym roku. 
Mam nadzieję, że będzie cieszyło 
się popularnością.  (JM)

Pruszkowscy radni powołali 
komisję, która zajmie się 
przygotowaniami do utwo-
rzenia Młodzieżowej Rady 
Miasta. Jest Pani inicjatorką 
tego projektu i jednocześnie 
przewodniczącą wspomnianej 
komisji. Skąd pomysł  
młodzieżowej rady?
– Pojawił się jeszcze w poprzed-
niej kadencji. Obserwowałam 
jak tworzą się młodzieżowe ra-
dy w innych miastach. Miałam 
okazję być w szkołach w innym 
województwie i obserwować 
przeprowadzane tam wybory. By-
łam zafascynowana tym, co dzie-
ciaki i młodzież potrafią zrobić. 
Zaczęłam się zastanawiać: a dla-
czego nie spróbować u nas.

Czy ma Pani już jakiś  
pomysł na kształt MRM? 
– Jesteśmy po pierwszym orga-
nizacyjnym spotkaniu, na którym 
zapoznałam członków komisji  
czym jest Młodzieżowa Rada 
Miasta. Radni wiedzą też, jaka 
praca nas czeka. Co do powołania 
młodzieżowej rady – z inicjatywą 
musi wyjść młodzież. Nie chciała-
bym jednak i nie wyobrażam so-
bie tego, by namawiać ich na siłę. 
Chcemy pokazać, że jesteśmy za-
interesowani tym projektem, że 
istnieje możliwość zrealizowa-
nia go w Pruszkowie. Jeżeli bę-
dą chcieli się tego podjąć, a wiąże 
się to z pracą, my będziemy im 
w tym pomagać.

A co z kandydatami do rady?
– Generalnie w większości przy-
padków w skład MRM wchodzi 
młodzież gimnazjalna i ponad-
gimnazjalna, ale reguły na to nie 

lokalnymi, umożliwić im reali-
zowanie własnych pomysłów na 
poprawę jakości życia w mieście. 
Dziś uciekają do Warszawy, bo 
nie czują się związani z Prusz-
kowem. Jeżeli prowadziliby wła-
sne inicjatywy, które spełniają ich 
oczekiwania i są realizowane, to 
pojawiłaby się więź z miastem. 
Tworząc przestrzeń, w której 
się żyje – wkładając w to swoje 
zaangażowanie, pracę, w natu-
ralny sposób rodzi się również 
współodpowiedzialność. Nie 
wspomnę o już o roli edukacyj-
nej takiej działalności oraz po-
wstałego w taki sposób dialogu 
pomiędzy młodzieżą a przedsta-
wicielami lokalnej władzy.

Brzmi ładnie, ale Pruszków 
młodzieżową radę już miał...
– Tak. Prawie 15 lat temu by-
ła powołana, ale nie wyszło. Za-
wsze podkreślam, że czasy od 
tamtej pory bardzo się zmieniły, 
młodzież, demokracja i priorytety 
też są inne. Musimy iść do przodu.

ma. To jedna z kwestii nad którą 
musimy się wspólnie zastanowić. 
Poprzez prace w komisji chcemy 
poznać potrzeby pruszkowskiej 
młodzieży i dostosować do tego 
projekt MRM.

Skład rady wybiorą 
dorośli czy młodzież? 
– Oczywiście, że wybierać bę-
dzie młodzież. Chcemy unik-
nąć sytuacji wypychania na siłę 
np. najlepszych uczniów. To ma 
być reprezentant młodych, a nie 
dorosłych. Wybory przeprowa-
dzane będą na terenie szkół, któ-
re staną się na ten okres okręgami 

Nie boi się Pani  
scenariusza z Piastowa.  
Tam „młodzieżówka”  
działała raczej na papierze... 
– Boję się i to nawet bardzo, 
jednak wierzę, że jeżeli wszyscy 
podejdziemy do tego w sposób 
odpowiedzialny, uda się. Będzie-
my spotykać się z przedstawicie-
lami gmin gdzie pomysł się nie 
udał, ale i z tymi, gdzie MRM do-
brze działają. Mamy obiecane 
wsparcie ekspertów, którzy po-
magają w tej kwestii młodzieży 
i gminom. Chcemy ich doświad-
czenia. Dla przykładu: MRM 
w Piasecznie prowadzi bardzo in-
teresujące projekty i tam zdaje to 
egzamin. W naszej młodzieży też 
jest ogromny potencjał. Chcemy, 
by to wykorzystali podpowiadając 
Radzie i Prezydentowi co jest dla 
nich najważniejsze. Nie chcemy 
robić tego za nich, chcemy robić 
to z młodzieżą, chcemy, aby dla 
nas, dorosłych, byli partnerem.

A jeśli pomysł nie wypali?
– Przy tworzeniu, jak i przy sa-
mej pracy MRM niezbędne jest 
powołanie moderatora – osoby, 
która będzie umiała pomóc im 
w funkcjonowaniu, która również 
będzie motywować ich do dzia-
łania. Nie wszystko da się zrobić 
od razu. Nie musimy na począt-
ku porywać się na duże projekty. 
Można najpierw zrobić coś nie-
wielkiego, ale żeby było to nama-
calne, aby dało nam poczucie, że 
coś się udało. To jest bardzo mo-
tywujące. Nie poddawajmy się już 
na starcie. Jeżeli się nie uda, choć 
głęboko wierzę, że tak nie będzie, 
wyciągniemy wnioski i będziemy 
próbować dalej. 

W naszej młodzieży jest potencjał
Z ANNĄ HEJNOWICZ, radną Pruszkowa i inicjatorką MRM, rozmawia Anna Sołtysiak
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Kiedy oddane zostaną przejścia podziemne?
REGION
W Pruszkowie i Grodzisku 
Mazowieckim na 
dworcach PKP trwają 
prace przy podziemnych 
przejściach dla pieszych. 
Pomimo wcześniejszych 
zapewnień tunele nie 
zostały oddane wczesną 
wiosną. Kiedy to nastąpi?

Prace w Pruszkowie rozpoczęto 
na początku października ubie-
głego roku. Podziemne przejście 
ma ułatwić mieszkańcom dostęp 

zarówno na perony jak i do ulicy 
Waryńskiego. Obecnie jedyną 
możliwością przedostania się na 
drugą stronę torów jest leciwa 
kładka, będąca też utrapieniem dla 
osób niepełnosprawnych i matek 
z dziećmi. Jak wynika z zapewnień 
pruszkowskiego urzędu możemy 
spodziewać się jej demontażu – 
planowany jest na okres letni. A co 
z nowym przejściem? Z zapew-
nień, jakie usłyszeliśmy od An-
drzeja Kurzeli, wiceprezydenta 
Pruszkowa wynika, że powinno 
być gotowe w czerwcu.

W Grodzisku Mazowieckim 
ma powstać wyposażone w win-
dy przejście podziemne łączące 
dworzec PKP z peronami oraz 
dzielnicą Łąki. Przejście zosta-
ło zamknięte w nocy z 14 na 15 
września ubiegłego roku. – Otwar-
cie tunelu dla pieszych jest zapla-
nowane na 14 czerwca tego roku. 
Chcemy połączyć to z obchodami 
170-lecia powstania Kolei War-
szawsko-Wiedeńskiej – mówi 
Grzegorz Benedykciński, bur-
mistrz Grodziska Mazowieckiego. 
Informacje podane przez włoda- 

rzy „gryzą się” z tymi, które uzy-
skaliśmy od Macieja Dutkiewi-
cza, rzecznika spółki PKP PLK. 
– Nic mi nie wiadomo odnośnie 
konkretnej daty otwarcia pod-
ziemnego przejścia dla pieszych 
w Grodzisku Mazowieckim, jak 
i w Pruszkowie. Wykonawca prac 
ma czas do jesieni tego roku. Do-
kładany wszelkich starań, aby 
remonty skończyły się jak najwcześ- 
niej – podkreśla. Wyżej wymie- 
nione działania spowodowane są  
remontami linii kolejowej z War- 
szawy do Skierniewic.  (MK)

wyborczymi. Do sprawnego ich 
przeprowadzenia konieczna bę-
dzie pomoc osoby dorosłej, dla-
tego też chcemy, aby opiekuna 
kampanii w szkole (nauczycie-
la) również wybrała młodzież.

A jaką korzyść przyniesie 
młodym rada?
– Chodzi o to, by zainteresować 
naszą młodzież problemami 

– Nie poddawajmy 
się już na starcie. 
Jeżeli się nie uda, 
choć głęboko wierzę, 
że tak nie będzie, 
wyciągniemy wnioski 
i będziemy próbować 
dalej – mówi Anna 
Hejnowicz
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PRUSZKÓW
Społeczne Stowarzyszenie Forum 
Pruszków zaprasza na kolejną od-
słonę fi lmowego cyklu. Tym razem 
w ramach Pruszkowskiego Klubu 
Filmowego zobaczymy „Przeszłość” 
– francusko-włoski dramat w reży-
serii Asghara Farhadi Obraz prezen-
tuje losy Ahmada i Marie, którzy po 

wielu perypetiach zakończyli swój 
związek. Mimo rozstania byli jed-
nak wciąż parą, tyle, że na papierze. 
Po długiej rozłące Ahmad wraca do 
Paryża, by zakończyć sprawę roz-
wodową. Marie ma bowiem nowe-
go partnera, a bez rozwodu nie może 
wziąć ślubu z Samierem. Na pokaz 

Dramat „Przeszłość” w ramach
Pruszkowskiego Klubu Filmowego

fi lmowy można też zabrać swoje po-
ciechy. W czasie seansu opiekę nad 
dziećmi od 4 roku życia zapewnia 
niepubliczne Przedszkole „Jedyn-
ka”. Start seansu: 9 maja, godz. 18. 
Wstęp wolny. Miejsce: Miejski Ośro-
dek Kultury „Kamyk”, ul. Miry Zimiń-
skiej-Sygietyńskiej 5, Pruszków. (AS)

REKLAMA

ANNA 
SOŁTYSIAK

REGION
Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych 
i Autostrad będzie 
prowadziła 
prace związane 
z zabezpieczeniem 
autostrady A2 
przed zwierzętami. 
W najbliższych 
dniach przy drodze 
pojawią się znaki 
ostrzegawcze. 

K ierowcy autostradą A2 
poruszają się już od 
trzech lat. Trasa po-

dobnie jak inne nowo wybudo-
wane arterie posiada również 
szereg zabezpieczeń. Wśród 
nich są siatki, które skutecznie 
mają zniechęcić dzikie zwierzę-
ta od spacerów po drodze. Póki 
co, wspomniane zabezpieczenia 
znakomicie się spisują, ponieważ 

rzecznik prasowy warszawskie-
go oddziału GDDKiA 

Po co zatem Generalna Dy-
rekcja Dróg Krajowych i Auto-
strad zabiera się za poprawianie 
zabezpieczeń skoro te zdają eg-
zamin? – Właśnie po to, by nadal 
się sprawdzały. W kilku miejscach 
widzimy już naruszoną siatkę czy 
osłabione słupki. Zwierzęta chcą 
się przedostać na drugą stronę tra-
sy i niszczą zabezpieczenia. Musi-
my je wzmocnić – mówi Agnieszka 
Stefańska. – Zdarza się też tak, 
że osoby mieszkające w pobliżu 
trasy niszczą ogrodzenia i two-
rzą sobie przejścia. Nie jest to 
jednak bezpieczne – dodaje. 

Agnieszka Stefańska podkre-
śla, że wzmacnianie zabezpieczeń 
to jeden z elementów prac utrzy-
maniowych, które regularnie pro-
wadzi się na trasach. – Wiele osób 
uważa, że utrzymanie drogi polega 
tylko na jej odśnieżaniu zimą czy 
sprzątaniu latem. A my w ramach 
tych prac odnawiamy oznakowa-
nie zarówno pionowe i poziome, 

od momentu oddania trasy do 
użytku na A2 doszło zaledwie 
do kilku zdarzeń z udziałem 
zwierząt: w 2013 roku na gra-
nicy z województwem łódz-
kim, w 2014 r. dwa zdarzenia 

Uwaga na zwierzynę, może wejść na drogę
Przy autostradzie A2 drogowcy wkrótce zainstalują znaki ostrzegawcze „dzikie zwierzęta”
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czyścimy ekrany dźwiękochłon-
ne i barierki, a nawet kosimy trawy 
– wylicza rzeczniczka GDDKiA. 

Prace przy ogrodzeniu A2 
mają być prowadzone na od-
cinku autostrady od Warszawy 

do granicy Mazowsza. Kierow-
cy nie mają natrafić na jakie-
kolwiek utrudnienia ponieważ 
roboty będą prowadzone poza 
pasem drogowym. Prace ma-
ją ruszyć niebawem. – Jeszcze 
przed rozpoczęciem  robót przy 
trasie umieścimy znaki ostrze-
gawcze „dzikie zwierzęta”. Mo-
że się bowiem zdarzyć tak, że 
robotnicy zdejmą siatki, ale nie 
będą ich od razu zakładać, bo 
trzeba będzie wymienić słupki. 
Chodzi nam o to, by kierowcy 
byli czujni – mówi Agniesz-
ka Stefańska. – Oczywiście 
wymiana będzie prowadzona 
punktowo, nie jest tak, że bę-
dziemy odgradzać na nowo ca-
łą trasę – dodaje.

Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad nie jest 
jeszcze w stanie oszacować, ile 
będą kosztowały wszystkie robo-
ty. Agnieszka Stefańska: – O tym 
jaką kwotę pochłoną te prace do-
wiemy się po ich wykonaniu. Nie 
będzie to jednak duża kwota. 

Przy autostradzie A2 drogowcy wkrótce zainstalują znaki ostrzegawcze „dzikie zwierzęta”

Prace przy 
ogrodzeniu A2 mają 
być prowadzone na 
odcinku autostrady 
od Warszawy do 
granicy Mazowsza

www.tkm.waw.plwww.tkm.waw.pl

odnotowano w okolicach Gro-
dziska Mazowieckiego. – W tym 
roku na odcinku mazowieckim 
A2 nie mieliśmy żadnego wy-
darzenia z udziałem zwierząt. 
Wcześniejsze zdarzenia by-
ły drobne i dotyczyły saren – 
podkreśla Agnieszka Stefańska, 
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PIASTÓW
W Piastowie trwają poszukiwania wy-
konawcy remontów znajdujących się 
na terenie miasta chodników i ciągów 
pieszo-jezdnych. – Co roku ogłasza-
ny jest przetarg i podpisujemy nową 
umowę. Nie wiemy jeszcze, ile kilo-
metrów chodników wymaga repe-
racji, ale wykonanie odpowiednich 

prac z pewnością jest konieczne – 
wyjaśnia Anna Nyrek-Koczkodaj, 
naczelnik Referatu ds. Zamówień Pu-
blicznych piastowskiego magistratu. 
Wybrana fi rma zajmie się chodnika-
mi i ciągami pieszo-jezdnymi (czy-
li takimi, po których poza pieszymi 
mogą poruszać się także samochody 

Magistrat szuka wykonawcy 
naprawy chodników

osobowe). Poszczególne prace będą 
wykonywane w miarę potrzeb w okre-
sie do 16 listopada. – Ilości określone 
w przetargu są szacunkowe. Jeżeli 
zostaną one wyczerpane, przedłuży-
my umowę z wykonawcą lub rozpi-
szemy kolejny przetarg – tłumaczy 
Anna Nyrek-Koczkodaj. (KS)

Utrudniona 
przeprawa 
z Malich do Alej
PRUSZKÓW
Trwa przebudowa 
rowu U-1. Dla 
mieszkańców 
pruszkowskiej 
dzielnicy Malichy 
oznacza to problem 
z dostaniem się do 
drogi powiatowej 
nr 719, czyli Alej 
Jerozolimskich. 
Prowadząca do 
niej ul. Dolna jest 
zamknięta.

Rów U-1, potocznie zwany 
Regułką, ma ponad siedem 
kilometrów długości. Odwad-
nia południową część Prusz-
kowa, Piastowa i Ursusa oraz 
północną część Michałowic. 
W zeszłym roku zaczęła się 
jego przebudowa. – Inwesty-
cja jest niezbędna ze wzglę-
du na zabezpieczenie miasta 
przed powodziami. Powinny 
skończyć się problemy z zale-
waniem m.in. takich dzielnic, 
jak pruszkowskie Tworki czy 
warszawski Ursus – tłuma-
czy Elżbieta Jakubczak-Gar-
czyńska, naczelnik Wydziału 
Ochrony Środowiska Urzędu 
Miasta Pruszkowa.

W maju w ramach inwe-
stycji wymieniony zostanie 
przepust w ulicy Dolnej. 
W związku z prowadzony-
mi pracami droga jest za-
mknięta. Oznacza to, że 
mieszkańcy Malich muszą 
liczyć się ze sporymi utrud-
nieniami w ruchu. – Ulica 
Dolna jest zamknięta dla sa-
mochodów osobowych. Do 
dyspozycji pieszych będzie 
mostek, który zbuduje wy-
konawca przebudowy rowu 
– mówi Elżbieta Korach, na-
czelnik Wydziału Inwestycji, 
Remontów i Infrastruktury 
Technicznej pruszkowskie-
go magistratu.

Kierowcy chcący doje-
chać z Malich do Alej Jerozo-
limskich muszą skorzystać 
z objazdu ulicami Sadową 
i Partyzantów. Jak długo Dol-
na będzie nieprzejezdna? 
– Wykonawca wnioskował
o zajęcie pasa drogowego na 
okres od 4 maja do 15 czerw-
ca. W jego interesie leży jed-
nak jak najszybsze zakończe-
nie prac i otwarcie ulicy – wy-
jaśnia Korach.  (KS)

Szpital będzie miał zmienioną nazwę?
GRODZISK MAZOWIECKI
Samodzielny Publiczny 
Specjalistyczny Szpital 
Zachodni im. Jana Pawła II 
w Grodzisku Mazowieckim 
– tak brzmi obecnie 
pełna nazwa placówki. 
Jeden z radnych powiatu 
postuluje, aby lecznicy 
nadać imię Świętego 
Jana Pawła II.

Radny Władysław Wdowiak zło-
żył formalny wniosek o zmianę 
nazwy placówki. Kwestia dotyczy 
faktu związanego z kanonizacją 
Ojca Świętego, co miało miej-
sce 27 kwietnia 2014 r. Jako, że 
szpital w Grodzisku nosi jego imię 
powinna nastapić korekta nazwy. 
Temat podjęto podczas marcowej 
sesji, kiedy Wdowiak wystąpił 

z wnioskiem formalnym. W no-
wej wersji nazwa szpitala miałaby 
brzmieć: Samodzielny Publiczny 
Specjalistyczny Szpital Zachodni 
im. św. Jana Pawła II w Grodzi-
sku Mazowieckim.

spełnione wszystkie wymogi for-
malne, aby można było podjąć osta-
teczną decyzję. Wszystko wskazuje 
na to, że do takiej zmiany dojdzie – 
powiedział nam Marek Wieżbicki, 
starosta powiatu grodziskiego. 

Zmiana nazwy wiąże się z pew-
nymi działaniami w zakresie upo-
rządkowania papierów firmo-
wych, pieczątek itp. – Poradzimy 
sobie z tym. W żaden sposób nie 
generuje to dodatkowych kosztów 
–  twierdzi starosta.  (JM)

Postawią siedzibę dla ratusza
GRODZISK MAZOWIECKI
Władze Grodziska podjęły 
decyzję o wybudowaniu 
nowej siedziby dla 
urzędu miasta.

Gmach ma stanąć w pobliżu za-
bytkowej Willi Niespodzianka, 
a jego budowa zostanie powiąza-
na z pracami renowacyjnymi tego 
drugiego obiektu. Trwa opraco-
wanie planu funkcjonalno-użyt-
kowego dla Willi Niespodzianka 
i działki, na której znajdzie się 
miejski budynek. Na jakim eta-
pie są te przygotowania? – W tej 
chwili jeszcze za wcześnie, aby 
mówić o tym co dokładnie znaj-
dzie się w planie – mówi Piotr Ga-
liński, wiceburmistrz Grodziska.

Jaki był powód decyzji o bu-
dowie nowej siedziby? Galiński: 

– Budynek, w którym obecnie 
mieści się urząd pochodzi z lat 
20. ubiegłego wieku. Jego kon-
strukcja jest już bardzo zużyta, 
drewniane stropy uginają się, 
a szafy odstają od ścian. Mamy 
w nim tylko jeden pion sanitarny, 
a układ korytarzy, klatek i scho-
dów nie spełnia przepisów.

Jeszcze w tym roku ma być go-
towa dokumentacja projektowa 
dla budowy ratusza i moderniza-
cji Wilii Niespodzianka. Prace 
ruszą w 2016 r. Jaki będzie ich 
koszt? – Szacujemy, że będzie to 
kwota rzędu 8-10 mln zł. Budy-
nek będzie w pełni zinformaty-
zowany i wyposażony – tłumaczy 
wiceburmistrz. Jak dodaje, gro-
dziskie władze będą ubiegać się 
o pozyskanie dotacji na reali-
zację tej inwestycji.  (EL)

EWELINA 
LATOSEK

BRWINÓW
Mieszkanki niewielkiej 
wsi Koszajec (gm. 
Brwinów) postanowiły 
wziąć sprawy we własne 
ręce. Urządzają świetlicę, 
organizują imprezy 
integracyjne, zakładają 
fundację na rzecz rozwoju 
rodzimej miejscowości.
 

Do tej pory w Koszajcu 
nie było miejsca, w któ-
rym mieszkańcy mogliby 

się spotykać, omawiać ważne dla 
siebie kwestie. To wkrótce ma się 
zmienić. – Z urzędu gminy otrzy-
maliśmy informację, że nie ma 
szansy, aby udało się sfi nansować 
powstanie świetlicy w Koszajcu. 
Postanowiłyśmy zawalczyć o nią 
samodzielnie – mówi Anna Łu-
kawska, mieszkanka wsi i anima-
torka lokalnych przedsięwzięć.

Na facebookowym profi lu wsi 
umieszczony został apel: „Jak wie-
cie w Koszajcu nie ma świetlicy. 
Zróbmy ją sobie sami! Dziś dosta-
liśmy do swojej dyspozycji trze-
ci garaż przy bloku. Może nie ma 
okna i toalety, ale damy radę”. Do 
odezwy dołączono listę potrzeb-
nych rzeczy. Figurowały na niej 
m.in. farby, materiały do tynko-
wania, stoły i krzesła. Udało się je 
zgromadzić w ekspresowym tem-
pie. Anna Łukawska: – Brakuje 
nam jeszcze dmuchawy do ogrze-
wania pomieszczenia i porządnej 
lampy halogenowej, niezbędnej 
na przykład przy organizowaniu 
warsztatów plastycznych. 

Szeroki odzew na apel o po-
moc w organizowaniu świetlicy 
pozytywnie zaskoczył inicjatorki. 
– Prosiłyśmy nie o rzeczy nowe, 
tylko o pozostałości po remon-
tach, np. jak komuś zostało trochę 

farby lub innych materiałów bu-
dowlanych. Rozsyłałyśmy w tej 
sprawie maile do radnych i rów-
nież ich prosiliśmy o przekazanie 
nam takich niepotrzebnych w do-
mu rzeczy – wyjaśnia animatorka 
lokalnych przedsięwzięć. Radny 
Tomasz Korcz zadeklarował kup-
no farb, z pomocą zgłosiła się na-
wet wójt odległej Jabłonnej.

Prace mogą więc ruszyć. Garaż 
o powierzchni 20 mkw. zmieni się 
w salę sąsiedzkich spotkań, warsz-
tatów, miejsce, gdzie dzieci będą 
mogły odrabiać lekcje lub się ba-
wić. Ma być to wspólna przestrzeń 
dla wszystkich mieszkańców. 

Świetlica to nie pierwsze takie 
wspólne przedsięwzięcie. Wszyst-
ko zaczęło się w 2010 r. od Kosza-
jeckiego Garażu Babskiego, czyli 
grupy mieszkanek Koszajca, któ-
re postanowiły razem aktywnie 
i twórczo spędzać czas. – Na po-
czątku spotykałyśmy się w blasza-
nym garażu bez ogrzewania. Potem 
schronienie zaoferowali nam pa-
nowie z bloku, którzy, jak się oka-
zało, również sami urządzili sobie 
w piwnicy siłownię. Teraz jednak 
będziemy mieć już swoje miejsce 

W Koszajcu wieś wie jak!
Kobiety z niewielkiej wsi zawalczyły o świetlicę dla mieszkańców

– opowiada Anna Łukawska. Na 
stałe w Babski Garaż angażuje się 
16 kobiet. – Myślę, że to sporo jak 
na 170-osobową wieś – dodaje.  

Ramię w ramię panie w wieku 
dwudziestu  i sześćdziesięciu kilku 
lat organizują sąsiedzkie imprezy, 
zajęcia fl orystyczne, planują pozy-
skać dofi nansowanie na realizację 
projektów dotyczących tańców lu-
dowych czy dokarmiania ptaków. 

A i to nie koniec. Do życia po-
woływana jest fundacja Wieś 
Wie Jak, której zadaniem bę-
dzie wspieranie rozwoju Koszajca 
i współpraca z innymi sołectwa-
mi. – Uzupełniamy dokumenty 
konieczne do uzyskania wpisu 
w Krajowym Rejestrze Sądo-
wym – mówi Łukawska.

Aktywne mieszkanki wsi bę-
dzie można spotkać osobiście 
podczas kolejnej organizowanej 
przez nie imprezy. W sobotę 23 
mają odbędzie się „Dzień sąsia-
da”. W programie przewidziano 
pokazy strażaków z OSP w Mosz-
nie, warsztaty cyrkowe dla dzie-
ci, pokazy teatralne i kabaretowe 
przygotowane przez mieszkańców, 
wspólne ognisko. 

 Garaż zmieni się w salę sąsiedzkich spotkań, warsztatów
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Na terenie przy 
Willi Millera 
odbywają się zbiórki, 
w których niekiedy 
uczestniczy 
nawet 100 zuchów 
i harcerzy 

Harcerze w Willi Millera

PIASTÓW
Dla wielu mieszkańców 
Piastowa Willa 
Millera to obiekt, 
który odchodzi 
w zapomnienie. 
Ale prawda jest 
nieco inna. Dzięki 
harcerzom willa „żyje”.

– Budynek nie jest w najlepszym 
stanie. Piętro jest wyłączone 
z użytkowania, ale parter zo-
stał oddany do naszej dyspozy-
cji – mówi druh Piotr Czyżewski 
z Hufca ZHP Piastów. I dodaje: 
– Mamy tu miejsce na niewielkie 
biuro hufca, ale najważniejsze 
dla nas są sale. W jednej odbywa-
ją się spotkania, w drugiej szko-
lenia naszej kadry.

Harcerze dbają również o te-
ren wokół zabytkowej willi przy 
ul. Bohaterów Wolności. – Dba-
my o porządek, ponieważ to jest 
nasze zadanie. Zwłaszcza, że 
często organizujemy tu zbiórki 
czy ogniska. Czasem zastanawia-
my się, czy nasza obecność nie 
przeszkadza okolicznym miesz-
kańcom, bo śpiew się niesie – 
twierdzi druh Piotr.

Piastowski hufi ec działa pręż-
nie. Skupia młodzież ze szkół – 
ponad 250 osób. W szkołach 
prowadzone są drużyny, a na te-
renie przy Willi Millera odbywa-
ją się zbiórki, w których niekiedy 
uczestniczy nawet 100 zuchów 
i harcerzy. Oprócz tego organi-
zowane są biwaki, pomoc przy 

Rajdzie Szlakiem Naszej Hi-
storii. Harcerze są także obec-
ni na różnych uroczystościach. 
Cała logistyką tych działań za-
rządza komenda, która od dwóch 
lat działa w Willi Millera. 

Władze hufca podkreślają, że 
warunki może nie są zbyt kom-
fortowe, ale nie powoduje to 
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zwolnienia tempa pracy. – Naj-
bardziej uciążliwy jest dla nas 
brak magazynu w komendzie. 
Przy wszelkich imprezach mu-
simy liczyć na pomoc innych, by 
przetransportować rzeczy. Nie 
oznacza to jednak, że w willi jest 
nam źle – podkreśla druhna Jo-
lanta Rybińska, komendantka 
piastowskiego hufca. – To dla nas 
idealne miejsce, jeśli chodzi o lo-
kalizację. Zbiórki często trwają 
do późna, a stąd wszędzie jest 
blisko. Nie chcielibyśmy stra-
cić też terenu, bo dzięki niemu 
mamy gdzie organizować ogni-
ska i zbiórki – dodaje.  (AS)
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– Wszystko wskazuje 
na to, że do takiej 
zmiany dojdzie 
– mówi starosta
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– W marcu radny złożył wnio-
sek formalny. Sprawa jest w toku. 
Na kwietniowej radzie Komisja 
Polityki Społecznej na drodze 
formalnej zobligowała Zarząd do 
procedowania. Cały czas trwa dys-
kusja na ten temat. Muszą zostać 
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PRUSZKÓW
Między blokami przy ulicy 
Lipowej 5 i 9 w Pruszkowie 
stoją metalowe słupki. 
Część mieszkańców 
twierdzi, że ograniczają 
one możliwość wjazdu 
karetek, policji 
czy straży pożarnej.
 

Jakiś czas temu na osiedlu 
Parkowe między bloka-
mi Lipowa 5 i 9 stanął ca-

ły szpaler metalowych słupków 
i krzewów, odcinający jedyny do-
jazd dla wszelkich służb ratunko-
wych na tyły budynków Lipowa 
5 i 9, a także do posesji prywat-
nej przy ulicy Pawiej 1 – napisał 
do nas czytelnik Marek. I dodał: 
– Ostatnio przy Pawiej 1 była 
potrzebna interwencja pogoto-
wia ratunkowego, niestety przez 
metalowe słupki karetka musia-
ła zawrócić i próbować dojazdu 
przez parking strzeżony. Tam 
niestety stróż odmówił wpusz-
czenia karetki, co spowodowało 
konieczność interwencji policji, 
co znów wydłużyło czas akcji. Na 
szczęście nic złego się nie sta-
ło, ale aż strach pomyśleć co by 
było gdyby przez czyjąś głupotę, 
bo tak trzeba to nazwać, pogoto-
wie czy inne służby nie zdążyły.

O słupki zapytaliśmy admini-
strację osiedla Parkowe. – Długo 

zwlekaliśmy z podjęciem decyzji 
o ich ustawieniu, ale na prośbę 
mieszkańców w końcu zosta-
ły one zamontowane. Tam no-
torycznie niszczona była zieleń, 
samochody rozjeżdżały trawniki 
– mówi Krzysztof Krzyżanowski, 
kierownik administracji.

Czy słupki uniemożliwiają 
przejazd służbom ratunkowym? 
Krzyżanowski: – Zamontowali-
śmy jeden składany słupek, który 
otwierany jest specjalnym klu-
czem. W razie potrzeby można 
go użyć, aby umożliwić prze-
jazd. Zdajemy sobie sprawę z sy-
tuacji mieszkańców posesji przy 
ul. Pawiej, ale to nie jest nasz te-
ren, tylko miasta. Tam dojazd jest 
możliwy od strony parkingu.

Co jednak w razie pilnej po-
trzeby wpuszczenia służb na ten 
teren? – Ze słupkami bez proble-
mu poradzą sobie strażacy, bo 
nie zostały one głęboko wkopa-
ne. Większy problem może mieć 
pogotowie – przyznaje kierownik 
administracji osiedla. Znana jest 
mu sprawa interwencji policji, aby 
umożliwić wjazd karetki przez 
wspomniany parking. – Ulica Pa-
wia leży poza naszym zasięgiem 
administrowania, w tej sprawie 
mieszkańcy powinni zwrócić się 
do miasta – argumentuje.

Pytanie o dojazd do posesji 
przy Pawiej zadaliśmy też w urzę-
dzie miejskim w Pruszkowie. 
– Mieszkańcy powinni bezpo-
średnio zwrócić się do nas, naj

lepiej z oficjalnym pismem do 
prezydenta miasta, z prośbą 
o pomoc w tej sytuacji. Wte-
dy możliwe będzie wydanie na 
przykład nakazu umożliwienia 
przejazdu i otwarcia bramy wła-
ścicielowi lub zarządcy parkin-
gu – mówi Krystyna Sławińska, 

naczelnik wydziału architektu-
ry, urbanistyki i zagospodaro-
wania przestrzennego. I dodaje: 
– Mieszkańcy powinni mieć moż-
liwość korzystania z terenów pu-
blicznych, szczególnie w sytuacji 
kiedy utrudniony jest dostęp od 
strony osiedla.  

REKLAMA

c
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Słupki przy Lipowej prawie jak szlabany

FOTOMIGAWKA

 5 maja rozpoczął się dla pasażerów jadących składem Warszaw-
skiej Kolei Dojazdowej feralnie. Około godz. 9.15 w  pociąg wyjeżdża-
jący ze stacji w miejscowości Reguły uderzył samochód ciężarowy. 
Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń, ale nastąpił prawie godzinny 
paraliż w ruchu pociągów WKD w kierunku Warszawy.  (KS) 

c
Zy

te
Ln

iK

MILANÓWEK
Dzięki smartfonom, tabletom i lap-
topom (a także innym urządzeniom, 
które mają wbudowaną kartę siecio-
wą) mieszkańcy Milanówka mogą 
korzystać z bezpłatnego dostępu do 
Internetu. Wysyłanie e-maili, spraw-
dzanie pogody, a także wrzucanie 
selfi e na Facebooka umożliwia 12 

hotspotów na terenie miasta. Połą-
czenie z Internetem z powodzeniem 
można nawiązać w takich lokaliza-
cjach, jak m.in. Milanowskie Centrum 
Kultury, amfi teatr przy Fiderkie-
wicza, budynek urzędu miasta czy 
teren miejskiego basenu. Sieć, z któ-
rą należy się połączyć, nazywa się 

Miasto udostępnia bezpłatny 
dostęp do Internetu

Milanowek_hotspot. Przeglądanie 
witryn uprzedza proste logowanie. 
W pola loginu i hasła należy wpisać 
słowo „Milan”. Po zalogowaniu użyt-
kownik zostaje przeniesiony na wcze-
śniej wybraną stronę internetową. 
Z podobnego rozwiązania korzystają 
mieszkańcy Pruszkowa. (KS)

Bukowa znów do przebudowy
PODKOWA LEŚNA
Temat przebudowy tej 
ulicy wraca jak bumerang. 
Prace na Bukowej 
rozpoczęły się jesienią 
zeszłego roku, ale niedługo 
potem zostały przerwane. 

Powody? Niesprzyjające warun-
ki atmosferyczne i zastrzeżenia 
do stosowanej przez wykonawcę 
mieszanki. Drugie podejście do 
przebudowy, udane, miało miej-
sce w kwietniu tego roku. Roboty 

objęły fragment między ul. Topo-
lową i Grabową.

Teraz prace mają przenieść 
się na odcinek między Grabową 
i Podleśną. Urząd miasta w Pod-
kowie poszukuje wykonawcy 
zadania. Jego zakres obejmuje 
m.in. rozbiórkę krawężników 
i nawierzchni, karczowanie 
drzew, wykonanie zjazdów, 
chodników i nowej nawierzch-
ni z mieszanek mineralno-asfal-
towych. Na Bukowej pojawią się 
także progi zwalniające.  (EL)



8 GAZETA WPR WPR24.plWPR24.plWPR24.plPiątek, 8 Maja 2015

SZKOŁY PONADGIMNAZJANE POWIATU

Zawody:
•   Cukiernik, Piekarz, Dekarz, Elektromechanik, Elektromechanik pojazdów samochodowych, Fryzjer, Kucharz, Lakiernik, Mechanik pojazdów  

samochodowych, Mechanik monter maszyn urządzeń, (zajęcia praktyczne w BMTI z holdingu STRABAG), Monter sieci, instalacji i urządzeń 
sanitarnych;

•   Uwaga: od 1.09.2015 możliwość kształcenia się w nowym zawodzie: Mechanik motocyklowy!

OFERUJEMY:
•   pracownie wyposażone w sprzęt komputerowy, urządzenia 

multimedialne i nowoczesne pomoce dydaktyczne, w tym programy specjalistyczne do nauki języków obcych i przedmiotów zawodowych;
•   nowoczesne wielofunkcyjne boiska sportowe;
•   dodatkowe zajęcia pozalekcyjne: np. Akademię Fotografi i Cyfrowej, Akademię CISCO;
•   koła: ekologiczne, muzyczne, teatralno- literackie, matematyczne i in.;
•   zajęcia sportowe(SKS); piłka siatkowa;zumba, fi tness, taekwondo; piłka ręczna, tenis stołowy, koszykówka, piłka nożna;
•   dodatkowe zajęcia wyrównawcze matematyki z wykorzystaniem programów komputerowych;
•   polsko – niemiecką wymianę młodzieży;
•   naukę języków obcych : angielski, rosyjski, niemiecki, francuski.

Nasi Partnerzy: 
•   Hufi ec OHP, SGGW, BMTI sp. z o.o. – STRABAG, ULRICH Polska, Auto – Dukat, Inter Cars, FABEN, Polskie Stowarzyszenie Dekarzy, 

Piekarnia – Cukiernia Otrębusy;
•   Urząd Skarbowy w Pruszkowie oraz wiele innych fi rm i instytucji.
Więcej informacji o zawodach w zakładce REKRUTACJA na stronie internetowej Zespołu Szkół oraz w zakładce KSZTAŁCENIE ZAWODOWE 
na stronie www.men.gov.pl

ŁĄCZYMY 50-LETNIĄ TRADYCJĘ KSZTAŁCENIA ZAWODOWCÓW Z NOWOCZESNOŚCIĄ!
O JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W NASZEJ SZKOLE ŚWIADCZĄ;

Ogólnopolskie badania EWD MATURA, w których szkoła klasyfi kuje się na pozycji 

SZKOŁA SUKCESU, 
- certyfi kat  WIARYGODNA SZKOŁA

W roku szkolnym 2015/2016
zaprasza Kandydatów do klas pierwszych Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej

Technikum 

Dzień otwarty:
28.05.2015 r. w godz. 17.00-19.00
www.zsnr1-pruszkow.com 
tel. 22 728 86 54

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

oraz nowe, atrakcyjne kierunki:
•  Technik urządzeń i systemów 
    energetyki odnawialnej; 
•  Technik teleinformatyk.

Kierunki kształcenia:
•  Technik budownictwa;
•  Technik ekonomista;
•  Technik informatyk;
•  Technik ochrony środowiska;
•  Technik pojazdów samochodowych.

Reklama
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informatyczne, turystyczno-fotograficzne, ekonomiczne i inne. 

PRUSZKOWSKIEGO ZAPRASZAJĄ

Liceum Ogólnokształcącego 
•   klasa geografi czno-językowa
 rozszerzony program: języka angielskiego, 

geografi i;
 przedmioty uzupełniające: edukacja prawna, 

język angielski w turystyce;
•   klasa medialna;
 rozszerzony program: historii, wiedzy 

o społeczeństwie;
 przedmioty uzupełniające: warsztaty 

dziennikarskie, komunikacja społeczna.

Liceum Ogólnokształcącego 
Sportowego
•   rozszerzony program: 

języka angielskiego i biologii;
•   przedmioty uzupełniające: 

historia sportu, edukacja zdrowotna 
z elementami higieny i ekologii człowieka;

•   lub rozszerzony program: biologii i chemii;
•   przedmioty uzupełniające: warsztaty 

dziennikarskie, język angielski w sporcie.

Gimnazjum Sportowego rozszerzony program 
nauczania matematyki

DYSCYPLINY W SZKOŁACH SPORTOWYCH:
•   koszykówka dziewcząt i chłopców;
•   piłka nożna dziewcząt i chłopców;
•   piłka siatkowa dziewcząt i chłopców;
•   piłka ręczna dziewcząt i chłopców;
•   lekkoatletyka;
•   sztuki walki.

SZKOLENIE SPORTOWE zarówno w Gimnazjum 
Sportowym jak i Liceum Ogólnokształcącym 
Sportowym realizowane jest przy współpracy 
z Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym 
oraz klubami sportowymi: ZNICZ Pruszków, MKS „Żbik” 
Pruszków, GLKS Nadarzyn, MKS PRUSZKÓW.

OFERUJEMY:
1. naukę następujących języków obcych:

•   język obowiązkowy: angielski;
•   drugi język do wyboru: niemiecki lub rosyjski;

2. w klasach sportowych zajęcia na basenie oraz 
wyjazdy sportowe;

3. zajęcia dodatkowe:
•   koło literacko-teatralne;
•   koło matematyczne 

– „Matematyka da się lubić”;
•   koło ekologiczne;
•   warsztaty dziennikarskie;
•   zajęcia taneczne;
•   zajęcia muzyczne;
•   polsko-ukraińską wymianę młodzieży.

Zajęcia dodatkowe oraz przedmioty uzupełniające 
realizujemy przy współpracy z uczelniami 
partnerskimi:
•   Wyższą Szkołą Informatyki, Zarządzania

i Administracji w Warszawie;
•   Wydziałem Geografi i i Studiów Regionalnych

Uniwersytetu Warszawskiego;
•   Denfeld High School In Duluth, Minnesota;
•   Szkołą w Zdołbunowie (Ukraina).

Dni otwarteoraz spotkania z trenerami:
28.04.2015; 12.05.2015; 09.06.2015; o godz. 17.30

www.zstiopruszkow.pl 
zstio_sekretariat1@wp.pl 

tel. 22 758-89-62/63

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych 
 Pruszkowie ul. Gomulińskiego 2

W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ZAPRASZA DO KLASY PIERWSZEJ

Liceum Ogólnokształcące 
im. T. Kościuszki w Pruszkowie

OFERTA DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJÓW:

• KLASA I a 
 Przedmioty rozszerzone : język polski, 

historia, wiedza o społeczeństwie; 
 Języki: angielski (obowiązkowo), niemiecki, 

francuski, rosyjski (do wyboru); 

• KLASA I b 
 Przedmioty rozszerzone: matematyka, 

geografi a, język angielski; 
 Języki: angielski (obowiązkowo), niemiecki, 

francuski, rosyjski (do wyboru);

• KLASA I c 
 Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia; 
 Przedmiot uzupełniający: fi zyka 

w naukach przyrodniczych; 
 Języki: angielski (obowiązkowo), 

niemiecki, francuski, rosyjski (do wyboru). 

• KLASA I d 
 Przedmioty rozszerzone: matematyka, 

fi zyka, język angielski; 
 Języki: angielski (obowiązkowo), niemiecki, 

francuski, rosyjski (do wyboru).

Liczebność klas w roku szkolnym 
to 25 – 32 uczniów 

W naszej szkole: wyjazdowe warsztaty 
dla przyrodników i humanistów, 
uczestnictwo w Kole Młodych 
Odkrywców, nauka z wykorzystaniem TI 
ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności 
matematycznych, centrum „Geogebra".

W Naszej Szkole :
• Matura na 100%
• Przyjazna atmosfera
• Nauczyciele, 

których polubisz

BĄDŹ UCZNIEM SZKOŁY 
Z WIELOLETNIĄ TRADYCJĄ! 

Bądź uczniem 
nowoczesnej szkoły!

Szczegóły rekrutacji oraz wiele 
innych informacji o życiu szkoły 

znajdziesz na naszej stronie internetowej 

www.zan.edupage.org 

Kontakt: tel. 22 758 77 35 
e-mail: zan.sekretariat@gmail.com

ZAN – to twój najlepszy wybór!
Matematyka twoim przyjacielem!

ZAPRASZAMY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 
DO 4 KLAS PIERWSZYCH

warsztaty 
dziennikarskie, komunikacja społeczna.

Złoty medal od PKOL 
za „Zasługi dla Polskiego 

Ruchu Olimpijskiego” 
– kwiecień 2014.

Zespół Szkół im. Fridtjofa Nansena
w Piastowie

ZAPRASZA DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 
I TECHNIKUM 

05-820 PIASTÓW, UL. NAMYSŁOWSKIEGO 11 
TEL.: 22 723 65 85, LONANSEN@POCZTA.ONET.PL
WWW.NANSEN.EDU.PL, WWW.FACEBOOK.COM/LONANSEN

•   klasa A: biologia, matematyka oraz do 
wyboru: chemia lub fi zyka;

•   klasa B: geografi a, wiedza o społeczeństwie oraz 
do wyboru  język angielski lub język niemiecki;

•   klasa C: geografi a, matematyka oraz do 
wyboru język angielski lub język niemiecki;

•   klasa D: matematyka, fi zyka, język angielski;
•   klasa E: biologia, chemia, oraz możliwość 

wyboru fi zyki (międzyklasowo).

Języki obce: angielski 
oraz do wyboru 
(zależnie 
od klasy) niemiecki, 
francuski, włoski. 

Plany obejmują łącznie 
rekrutację do pięciu klas 
pierwszych, w każdej po około 30 – 32 uczniów.

Nasza oferta to również: szereg kół 
przedmiotowych i zainteresowań, lekcje 
muzealne, ćwiczenia z chemii z pracownikami 
naukowymi wyższych uczelni, wyjazdowe 
seminaria naukowo-dydaktyczne, różne formy 
zajęć sportowych (w tym na basenie KAPRY).

Dla klas pierwszych organizujemy wyjazdy integracyjne.

Oferujemy wysoki i skuteczny poziom 
kształcenia, co potwierdzają nasze osiągnięcia:
•   co roku 100% absolwentów naszego liceum zdaje 

egzamin maturalny.
•   z obowiązkowych przedmiotów maturalnych: 

matematyka, język polski, język angielski 
rokrocznie uzyskujemy bardzo wysokie wyniki. 
Z matematyki uzyskujemy najlepsze wyniki 
w Powiecie Pruszkowskim (25% wyższe od 
średniej powiatu). Każdego roku nasi absolwenci 
indywidualnie uzyskują najwyższe wyniki 
maturalne w Powiece Pruszkowskim.

•   95% absolwentów studiuje na uczelniach 
wyższych, w tym 88% na studiach dziennych 
państwowych uczelni wyższych.

•   zajęliśmy 54. miejsce w województwie 
mazowieckim (na ok. 500 liceów na Mazowszu) 
w rankingu liceów ogólnokształcących 
publikowanym przez Perspektywy. Wynik 
ten plasuje nas w gronie 5% najlepszych 
liceów w kraju i mamy prawo używać tytułu.

„Srebrna Szkoła 2015”.
 Mamy szereg osiągnięć sportowych 

i w zawodach strzeleckich (co roku 
w klasyfi kacji generalnej zawodów strzeleckich 
drużynowo i indywidualnie zajmujemy 
I miejsce w Powiecie Pruszkowskim).

Terminy spotkań informacyjnych: 
25 kwietnia 2015 r. (sobota) godz. 10.00 – 14.00 

– dzień otwarty
16 maja 2015 r. (sobota) godz.10.00 – 14.00 

– spotkanie z komisją rekrutacyjną

Zasady rekrutacji, terminarz, lista dokumentów 
wymaganych od kandydatów, szczegółowy opis 
sukcesów i osiągnięć naszych uczniów znajdują 
się na stronie internetowej szkoły: 
www.kosciuch-pruszkow.edupage.org 
w zakładce: Rekrutacja/Zasady rekrutacji.

KOŚCIUCH TO:
• wysokie wyniki • przyjazna atmosfera
• bezpieczeństwo • nowoczesność i tradycja

Zapraszamy – u nas warto się uczyć !
05-800 Pruszków, ul. Tadeusza Kościuszki 38 
Tel/fax 22 758-63-73
www.kosciuch-pruszkow.edupage.org 
e-mail: szkola@kosciuch.pruszkow.pl

 klasa mundurowa społeczno-prawna
rozszerzenia: historia lub wiedza o społeczeństwie i język angielski
zajęcia dodatkowe: przygotowanie wojskowe – zajęcia kondycyjne, strzeleckie,
musztra, pierwsza pomoc przedmedyczna, elementy prawa, zajęcia informatyczne
– pakiet biurowy, ekonomia w praktyce – własna fi rma

 klasa promocji zdrowia
rozszerzenie: biologia lub chemia lub fi zyka i język angielski
zajęcia dodatkowe: język łaciński w medycynie lub ekonomia w praktyce – własna
fi rma lub zajęcia informatyczne – statystyka w medycynie

Dni otwarte: 
24 kwietnia, godz. 17.00 – prezentacja klas mundurowych.
22 maja, godz. 13.00 – wspólna zabawa, Dzień Sportu i Dzień Dziecka.

Szkoła oferuje zajęcia dodatkowe: gry zespołowe, tenis stołowy, 
tenis ziemny, samoobronę, strzelanie oraz koła zainteresowań np.: koło 
matematyczno-informatyczne, turystyczno-fotografi czne, ekonomiczne i inne.

Reklama
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ANNA 
SOŁTYSIAK

REGION
Mamy dobrą wiadomość 
dla pasażerów Kolei 
Mazowieckich. 
Spółka odebrała już 
pierwsze pociągi Impuls 
od Newagu. Składy 
mają kursować 
na linii Warszawa 
– Skierniewice. 

K oleje Mazowieckie od 
dawna chwalą się tym, 
że ich park taborowy 

zasilą nowoczesne składy Im-
puls. Spółka w nowosądeckim 
Newagu zamówiła 12 takich 
pojazdów. Producent robi zaś 
wszystko, by dotrzymać umo-
wy i pociągi dostarczyć na czas. 
– To ważny z punktu widzenia 
ciągłego rozwoju Kolei Mazo-
wieckich zakup. Dzięki niemu 
możliwe będzie wykorzystanie 
pojazdów tam, gdzie potoki po-
dróżnych są największe, czyli na 
linii Warszawa – Skierniewice. 
To także poważne wzmocnie-
nie jeśli chodzi o liczbę zupeł-
nie nowych pojazdów będących 
w posiadaniu spółki – podkreśla 
Czesław Sulima, członek zarzą-
du Kolei Mazowieckich. 

Jeśli wierzyć zapewnieniom 
Sulimy, to podróżni z Grodzi-
ska Mazowieckiego, Milanówka 
czy Pruszkowa do stolicy będą 
dojeżdżać w znacznie lepszych 
warunkach niż ma to miejsce 
obecnie. Pomijając ciągłe awarie, 

w składach są urządzenia ułatwia-
jące wsiadanie i wysiadanie. Tak-
że toalety zostały dostosowane dla 
osób niepełnosprawnych. Zado-
woleni będą również rodzice ma-
łych dzieci. W pociągach znajdują 
się bowiem przewijaki. Dodatko-
wo składy są klimatyzowane i bę-
dzie w nich działać wi-fi . 

Pierwsze dwa Impulsy już znaj-
dują się w Stacji Napraw i Eksplo-
atacji Taboru na warszawskim 
Grochowie. Kiedy te pociągi zo-
baczymy na torach? Trzeba bę-
dzie jeszcze poczekać. – Impulsy 
obecnie przechodzą odbiory. Po-
jazdy przeszły testy, zaś przed 
wdrożeniem do eksploatacji na-
si pracownicy dodatkowo przejdą 
odpowiednie szkolenie. Wkrót-
ce o wygodzie podróżowania 
nowoczesnymi Impulsami będą 

opóźnienia i zmiany rozkładów, 
wielu pasażerów narzeka na stan 
pociągów, które Koleje Mazowiec-
kie kierują na linię skierniewicką. 
Zdarza się bowiem, że w godzi-
nach szczytu na stacje „wtacza” 
się stary wysłużony EN57, który 
na dodatek ma tylko trzy wagony. 
Ludzie są w nich ściśnięci jak sar-
dynki w puszce.. Na marginesie: 
porównanie do sardynek to naj-
delikatniejsze określenie jakiego 
używają pasażerowie... 

Wysłanie Impulsów na linię 
skierniewicką, zwłaszcza w godzi-
nach szczytu komunikacyjnego, 
może być lekarstwem na bolączki 

mogli przekonać się sami podróż-
ni – mówi Jolanta Maliszewska 
z biura prasowego Kolei Mazo-
wieckich. Konkretnej daty wy-
słania nowych składów na trasę 
jednak nie podaje. 

Pozostałe 10 pociągów na 
Grochów ma być dostarczane 
sukcesywnie w najbliższych mie-
siącach. – Do końca bieżącego ro-
ku we fl ocie taborowej znajdą się 
wszystkie z zakupionych składów 
– podkreśla Jolanta Maliszewska. 

Koleje Mazowieckie za nowe 
Impulsy zapłaci 257 mln zł (z cze-
go 82 mln zł pochodzą z Unii Eu-
ropejskiej). Jednak to nie koniec 
dostaw nowych składów. Mali-
szewska: – Kolejna inwestycja, 
która zostanie zrealizowana w tym 
roku, to 22 wagony piętrowe i dwie 
lokomotywy elektryczne. 

Impulsy są już w rękach KM
Składy mają pięć członów, w których mieści się 206 miejsc siedzących i 325 stojących
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Wysłanie 
Impulsów na linię 
skierniewicką, 
zwłaszcza 
w godzinach szczytu 
komunikacyjnego, 
może być 
lekarstwem na 
bolączki podróżnych

podróżnych. Dlaczego? Nowe 
składy mają pięć członów, w któ-
rych mieści się 206 miejsc siedzą-
cych i aż 325 stojących. Pociągi 
zostały dostosowane do potrzeb 
osób niepełnosprawnych – oprócz 
miejsc dla nich przeznaczonych 

RASZYN
Zgodnie z decyzją raszyńskich rad-
nych 1 września 2015 r. dojdzie do 
połączenia Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Raszynie i „Centrum Kultury 
Raszyn”, w wyniku czego powsta-
nie samorządowa instytucja „Cen-
trum Kultury Raszyn”. Będzie się 
mieściła przy Al. Krakowskiej 29A. 

Początkowo działania związane 
z połączeniem obu instytucji budzi-
ły wątpliwości w oczach wojewody 
mazowieckiego, jednak jak zapew-
nił nas wójt gminy Raszyn Andrzej 
Zaręba, wszystko jest już w porząd-
ku: – Nie ma żadnych problemów. 
Uchwała o połączeniu instytucji jest 

„Centrum Kultury Raszyn” 
we wrześniu ruszy pełną parą 

realizowana. Oczywiście prawo za-
kłada możliwość zgłoszenia za-
strzeżeń, ale wojewoda nie wszczął 
postępowania nadzorczego – mówi. 
Warto wspomnieć, że dokonano wy-
boru dyrektora placówki. 20 kwietnia 
wójt Andrzej Zaręba powołał na to 
stanowisko Mariusza Smolichę. (JM)

Budżet obywatelski na tapecie komisji
PRUSZKÓW
Włodarze i radni 
z Pruszkowa zabierają 
się do pracy nad 
budżetem obywatelskim. 
W tym celu do życia 
powołano specjalną 
komisję, która określi 
czy ma on rację bytu.

Budżet obywatelski lub, jak kto 
woli partycypacyjny, to narzę-
dzie pozwalające mieszkańcom 
decydować o realizacji drobnych 
inwestycji w gminie. W naszej 
okolicy różnie ze wspomnianym 
budżetem bywało. O ile w Mi-
lanówku udało się zebrać kilka 
propozycji, o tyle w Grodzisku 
pomysł „rozpłynął się”.

Do budżetu partycypacyjnego 
z dużą ostrożnością podchodzi-
li także pruszkowscy włodarze. 
W końcu do pomysłu nieco się 
przekonali. Jest „zielone świa-
tło” na rozpoczęcie prac, które 
pozwolą ocenić, czy taka forma 
będzie się cieszyć zainteresowa-
niem mieszkańców. – Budżet par-
tycypacyjny warto wprowadzić, 

ale trzeba to zrobić rozważnie, 
a nie na szybko. Zdajemy sobie 
sprawę, że jest tu wiele niewia-
domych. Nie chcemy też, żeby 
budżet skonfl iktował w jakiś spo-
sób środowiska mieszkańców. Bo 

życia została powołana doraźna 
komisja przy pruszkowskiej ra-
dzie miejskiej. Do jej zadań bę-
dzie należało m.in. przygotowanie 
opracowania projektu koncepcji 
merytorycznej i organizacyjnej 
budżetu partycypacyjnego oraz 
przeprowadzenie konsultacji spo-
łecznych w tym temacie. Finalnie to 
miejscy radni zdecydują, czy Prusz-
ków dołączy do grona miast z bu-
dżetem partycypacyjnym.

– Chcielibyśmy w sposób prze-
myślany, nie na łapu capu, nie na 
kiełbasę wyborczą, a na spokoj-
nie rozważyć i przyjrzeć się temu 
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tematowi. Czy chcemy się wziąć 
za to w Pruszkowie, czy też nie? 
Czy występuje zapotrzebowanie 
społeczne, czy go nie ma? Czy ma-
my do tego warunki, a jeśli tak, to 
w jakim kierunku ten pomysł roz-
wijać? Dlatego chcemy powołać 
doraźny zespół, który rozpatrzy 
wszystkie za i przeciw tego pomy-
słu – mówił na kwietniowej sesji 
rady miasta radny Olgierd Lewan.

Radni wyrazili zgodę na powo-
łanie takiego zespołu. W skład 
komisji weszło 12 radnych ze 
wszystkich opcji. Przewodniczą-
cym został Olgierd Lewan.  (AS)

nie o to w tym wszystkim chodzi 
– podkreśla Andrzej Królikowski, 
wiceprezydent Pruszkowa.

I właśnie po to, by tych konfl ik-
tów i niewiadomych nie było, do 

– Budżet 
partycypacyjny 
warto wprowadzić, 
ale trzeba to 
zrobić rozważnie 
– podkreśla Andrzej 
Królikowski, 
wiceprezydent 
Pruszkowa

Warto udać się na kolejny Piknik
Ekologiczny w Książenicach
KSIĄŻENICE 
Już po raz piąty 
w Książenicach odbędzie 
się Piknik Ekologiczny. 
Impreza na trwałe 
zapisała się w kalendarzu 
kulturalnym osiedla 
pod Grodziskiem. 
I zawsze piknik 
cieszy się ogromnym 
powodzeniem. Trudno 
się dziwić – atrakcji 
jest wiele.

Piknik Ekologiczny to forma 
świętowania przez mieszkańców 
Książenic „Dnia Ziemi”. Co ro-
ku na pikniku spotykają się wy-
stawcy z całej Polski. Co mają 
do zaoferowania? Rękodzieło, 
ekologiczną żywność, sadzon-
ki drzew i krzewów. 

Ekologiczny wątek pikniku 
jest zresztą szerszy. Na impre-
zę można przynieść makula-
turę, baterie i elektroodpady. 
W zamian dostaniemy pachną-
ce zioła, rośliny, które ozdobią 
dom i ogród. 

Imprezę w Książenicach zapla-
nowano na 9 maja (sobota). Od 
godziny 10 na wszystkich gości 
czekać będzie ponad 50 wystaw-
ców, głównie, jak już wspomnie-
liśmy, prezentujących rękodzieło 
i oferujących żywność ekologicz-
ną. Można będzie natrafić na 

stoiska różnych fundacji, zna-
leźć inspiracje do zmian w wy-
stroju domu, kupić rośliny czy 
ręcznie wykonane rzeźby i obrazy.

Ale nie samymi stoiskami 
człowiek żyje. Dlatego Funda-
cja Miasto-Ogród Książenice 
zadbała również o to, by pik-
nik był pełen atrakcji kultural-
nych. Na co mogą liczyć goście? 
Będą występy przedszkolaków, 
pokaz zumby, prezentacja oga-
rów polskich, pokaz tekwon-do, 
spektakl teatralny, występ du-
etu The Voices, konkursy, kon-
cert szantowy!

Szczegółowy harmonogram 
imprezy: godz.10 – otwarcie Pik-
niku, zapowiedź piknikowych 
atrakcji; godz. 11 – występ przed-
szkolaków z Wielkiego Małego 
Świata; godz. 11.20 –  pokaz zum-
by: M. Tokaj; godz. 11.40 – fi nał 
konkursu „Piknikowe łasuchy”; 
godz.12 – prezentacja ogarów 
polskich; godz.13 – spektakl te-
atralny dla dzieci pt. „Magicz-
ny miód” w wykonaniu Teatru 
Lalek Igraszka; godz. 14.20 – 
W. Radzikowska i P. Osóbka, 
duet „The Voices”; godz.14.40 
– fi nały konkursów „Ze stare-
go, coś nowego” i „Piękne z na-
tury”; godz.15 pokaz taekwon-do 
– D. Młynarski; godz.15.20 
– koncert szantowy; godz. 16
– zakończenie Pikniku.  (AS)

A
rc

h
iw

u
m

Szkoły pójdą do remontu 
BRWINÓW
Dwie brwinowskie 
placówki oświatowe 
przejdą w wakacje 
remonty. Chodzi 
o Zespół Szkół nr 1 
przy ulicy Piłsudskiego 
oraz Zespół Szkół 
Ogólnokształcących 
przy ul. Żwirowej.

Urząd gminy ogłosił przetarg na 
wykonanie prac. Co dokład-
nie w nim zapisano? W szko-
le przy Żwirowej zaplanowano 
m.in. przebudowę łazienek, po-
mieszczeń świetlicy (zostanie 
zaadoptowana na szatnię), prze-
budowę holu wraz z montażem 
pochylni. W salach lekcyjnych 
pojawią się nowe grzejniki.

Nieco większy zakres prac 
przewidziano w „jedynce” przy 

Piłsudskiego. Remont przejdzie 
pięć sal lekcyjnych, patio przy 
świetlicy dla pięciolatków i boks 
szatniowy. Wokół placu zabaw 
pojawi się ogrodzenie. Roboty 
prowadzone będą także na da-
chu – chodzi o naprawę kominów.

Na oferty wykonawców za-
interesowanych tym zadaniem 
urząd w Brwinowie czeka do 
15 maja. Natomiast termin zakoń-
czenia remontu to 14 sierpnia. 
– Chcielibyśmy, aby wykonaw-
ca lub wykonawcy wkroczyli do 
szkół pod koniec czerwca. Całość 
prac ma być gotowa w połowie 
sierpnia. Taki termin wybrali-
śmy specjalnie, bo po remoncie 
trzeba jeszcze posprzątać. To 
także wystarczający zapas cza-
su gdyby pojawiło się opóźnie-
nie – mówi Arkadiusz Kosiński, 
burmistrz Brwinowa.  (EL)

Składy mają pięć członów, w których mieści się 206 miejsc siedzących i 325 stojących

 Spółka w nowosądeckim Newagu zamówiła 12 Impulsów
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REGION
W ostatni weekend kwietnia wpro-
wadzono zmiany w rozkładzie jazdy 
pociągów kursujących pomiędzy War-
szawą, Pruszkowem i Grodziskiem 
Mazowieckim. Pasażerowie zdążyli się 
już przyzwyczaić do nowych godzin 
odjazdów składów, ale nie wszy-
scy. Mamy jednak dobrą wiadomość: 

w pociągach Kolei Mazowieckich 
i Szybkiej Kolei Miejskiej wprowadzo-
no wzajemne honorowanie biletów. 
Co to oznacza? Że z biletem KM moż-
na podróżować składami SKM na 
trasie Pruszków – Warszawa Wschod-
nia (wcześniej mogło się to skończyć 
otrzymaniem mandatu). Podobnie 

Z biletem KM pojedziesz 
również pociągiem SKM

z biletami warszawskiego Zarządu 
Transportu Miejskiego możliwe jest, 
w ramach obowiązujących stref bi-
letowych, udanie się w podróż pocią-
giem KM. Jak informuje Magdalena 
Potocka z biura prasowego ZTM, wza-
jemne honorowanie biletów będzie 
obowiązywało do 31 sierpnia. (KS)

VW_2015_Polo_prasa_Krotoski-Cichy_Nadarzyn_WPR Pruszkow263x165,8.indd   1 06.05.2015   15:58

REKLAMA

REGION
Sędziwy wiek i emerytura 
nie oznaczają, że trzeba 
się zamknąć w czterech 
ścianach. Przeciwnie – to 
okazja do podejmowania 
nowych wyzwań. 
Taką możliwość chcą 
zapewnić seniorom radni 
w Grodzisku i Pruszkowie.

Chodzi o powołanie do życia Ra-
dy Seniorów. Dzięki temu osoby 
starsze będą mogły działać na ko-
rzyść swojej grupy wiekowej. Za-
daniem rady ma być wspieranie 
prac radnych miejskich. To wła-
śnie seniorzy doskonale wiedzą 
czego w mieście im brakuje. I nie 
chodzi tylko o atrakcje kultural-
ne czy spędzanie wolnego czasu, 
ale także o zgłaszanie wielu pro-
blemów, z którymi się borykają.

Pod koniec kwietnia radni 
z Grodziska Mazowieckiego zde-
cydowali się na powołanie wspo-
mnianej rady. Wiadomo już, 
że jej kadencja będzie trwać 
cztery lata, a w skład rady wej-
dzie od 10 do 15 seniorów, którzy 
ukończyli 60 rok życia. Na obrady 
mają się zbierać raz na kwartał.

Warto jednak wspomnieć, że 
nie wszyscy grodziscy radni do te-
go pomysłu byli do końca prze-
konani. – Jako osoba z grupy, 
z której będzie powoływana ra-
da seniorów, muszę powiedzieć, 
że popieram tę inicjatywę. Teraz 
powoływanie rad seniorów sta-
ło się modne. Ja mimo wszystko 
nie bardzo widzę tu sens, ponie-
waż nasi seniorzy są w dobrych 
relacjach z samorządem, nie na-
rzekają, ze wszystkimi swoimi 
sprawami są przyjmowani – mó-
wiła na kwietniowej sesji Alicja 
Pytlińska. – Niemniej jednak, je-
śli chcą państwo działać w Radzie 
Seniorów, to nie widzę przeszkód 
by tej uchwały nie podjąć – dodała.

Również Pruszków przygo-
towuje się do utworzenia Rady 
Seniorów. W tym celu radni po-
wołali do życia doraźną komisję. 
Zajmie się ona m.in. opracowa-
niem statutu seniorskiej rady, 
określeniem zasad jej działania. 
Wszystkie „formalności” mają 
być przygotowane do 31 marca 
2016 r. To może oznaczać, że Ra-
da Seniorów w Pruszkowie roz-
pocznie działalność w połowie 
przyszłego roku.  (AS)

REKLAMA

AGD-MULTIMEDIA-RTV

 

 

 

 
 

 
 

 

DENAR
lodówki, kuchnie, pralki, zmywarki,
sprzęt kuchenny do zabudowy,
czajniki, expresy, roboty kuchenne,  
odkurzacze, żelazka, telewizory,  
kina domowe, odtwarzacze DVD,  
dekodery DVB-T, komputery,
tablety, monitory,  
drukarki, akcesoria AGD,   
akcesoria RTV,  
akcesoria 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

Powstaną Rady Seniorów
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Rywalizacja 
o podwórko 
nie ustaje
REGION
30 kwietnia zakończyło 
się głosowanie w I turze 
konkursu „Podwórko 
Nivea”. W zwycięskiej 
20-tce nie było 
lokalizacji z naszej 
okolicy, ale 
rywalizacja trwa.

Firma Nivea od kilku lat orga-
nizuje akcje dla lokalnej spo-
łeczności. Budowano już place 
zabaw, doposażano szkółki pił-
karskie, teraz przyszła pora na 
tworzenie miejsc do wspólnych 
zabaw dzieci i rodziców. „Po-
dwórka Nivea”, bo tak nazywa 
się nowa akcja, zakłada posta-
wienie 40 takich miejsc. Jak 
wybierane są lokalizacje? Zgła-
szają je gminy i spółdzielnie 
mieszkaniowe, a o tym gdzie 
podwórka powstaną decydu-
ją głosy internautów.

Pierwsza tura konkursu 
zakończyła się 30 kwietnia 
o godz. 23.59.59. W czołowej 
trójce znalazły się lokalizacje: 
Pabianice, Sochaczew i Prabu-
ty. Każda z nich otrzymała po-
nad 60 tys. głosów. Ale nie tylko 
w tych trzech lokalizacjach po-
wstaną podwórka. W pierwszej 
turze 20 lokalizacji z najwięk-
szą ilością głosów to zwycięz-
cy. Niestety, wśród nich nie ma 
żadnej z naszych okolic. A war-
to wspomnieć, że o „podwór-
ko” walczy 14 miejsc z powiatów 
grodziskiego i pruszkowskiego.

To jednak nie koniec zaba-
wy. 1 maja wystartowała II tu-
ra konkursu. Warto dodać, że 
głosy zdobyte w kwietniu po-
zostają na koncie konkretnej 
lokalizacji także w maju. Czo-
łówka ma na koncie od 52 tys. 
do 83 tys. głosów. To oznacza, 
że niektóre lokalizacje z naszej 
okolicy nadal mają szansę na 
zwycięstwo. Trzeba się jednak 
zmobilizować i głosować. In-
ternauci mają na to czas do 
31 maja, do godz. 23.59.59.

Sprawdziliśmy jakie lokaty 
zajmują lokalizacjie z naszej 
okolicy: miejsce 74 – Piastów, 
ul. Dworcowa; 104 – Brwinów, 
ul. Grodziska; 298 – Pruszków, 
ul. Spacerowa; 352 – Nada-
rzyn, ul Polna; 654 – Wolica, 
ul. Oliwkowa; 67 – Międzybo-
rów, ul. Moniuszki; 102 – Mi-
lanówek, ul. Sportowa; 358 
– Cegłów; 581 – Słubica Do-
bra, ul. Słoneczna; 834 – Mo-
ściska, ul. Pawia; 918 – Natolin; 
960 – Opypy, ul. Polnej Róży; 
1042 – Kłudno Stare; 1048 
– Opypy, Paprociowa.  (AS)

EWELINA 
LATOSEK

REGION
Wracamy do sprawy 
cen biletów Warszawskiej 
Kolei Dojazdowej. 
Tym razem nasi 
czytelnicy zastanawiają 
się, czy wraz 
z przyspieszeniem
jazdy składów zmieni 
się opłata taryfowa 
za podróż.

Nowe kolejki pojadą szyb-
ciej po zwiększeniu mo-
cy zasilania. Szybsza 

jazda składów oznacza również 
krótszy czas przejazdu, więc pa-
sażerowie którzy na co dzień po-
ruszają się WKD zaczynają się 
zastanawiać, czy krótszy czas 
przejazdu będzie oznaczał tań-
sze bilety? – napisał do nas Ka-
mil. – Według nas tak właśnie 
powinno się stać, biorąc również 
pod uwagę fakt, że w WKD za 
wszystko trzeba płacić np. za 
rower, psa, co w porównaniu 
do PKP sprawia, że WKD jest 
strasznie droga – dodaje.

O rozwiązanie tego dyle-
matu zwróciliśmy się bezpo-
średnio do przewoźnika. Sęk 
jednak w tym, że Warszawska 
Kolej Dojazdowa jeszcze nie 
podjęła decyzji w tej sprawie. – 
Zmiana konstrukcji taryfy prze-
wozowej oraz wysokości opłat 
w odniesieniu do biletów jedno-
razowych opartych na strefach 
czasowych w uzależnieniu od 
ewentualnego skrócenia czasu 
przejazdu nie były jak dotych-
czas poddawane szczegółowej 

analizie – mówi Krzysztof Ku-
lesza, rzecznik prasowy WKD.

Nie ma również planów zmia-
ny wysokości opłat za bilety okre-
sowe. Kulesza: – W chwili obec-

Szybciej nie oznacza taniej
Kolejki WKD po zwiększeniu mocy zasilania przyspieszą

A kiedy pasażerowie mo-
gą spodziewać się pierwszych 
„szybszych” kursów? – Ewen-
tualne skrócenie czasu prze-
jazdu na linii WKD może być 
rozważane nie wcześniej niż od 
2017 roku, przy czym w chwili 
obecnej zbyt wcześnie na osza-
cowanie na jakich odcinkach 
i w jakim zakresie mogłoby mieć 
miejsce. Po zakończeniu dostaw 
nowego taboru oraz modernizacji 
elementów infrastruktury torowej 
i sieciowej w pierwszej kolejno-
ści będziemy starali się zwiększyć 
częstotliwość kursowania po-
ciągów, aby w możliwie jak naj-
większym zakresie rozładować 
intensywność potoków pasażer-
skich i związane z nią długie czasy 
wymiany podróżnych na najważ-
niejszych przystankach. Poten-
cjalne skrócenie czasu podróży 
byłoby wówczas podejmowa-
ne w kolejnym etapie – mówi 
Krzysztof Kulesza. 

Rzecznik WKD: 
– Ewentualne 
skrócenie czasu 
przejazdu na linii 
WKD może być 
rozważane nie 
wcześniej niż od 
2017 roku

nej nie jest planowana rezygna-
cja z ustalania stawek opłat za 
przejazdy na podstawie biletów 
okresowych w oparciu o strefy 
kilometrowe (odległościowe).
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Pas drogowy to nie 
pas reklamowy
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Święto fi lmowego dokumentu
POKOWA LEŚNA
Tegoroczna 
edycja największego 
w kraju festiwalu 
fi lmów dokumentalnych 
Docs Against Gravity 
zawita też do Podkowy. 
Kinomani obejrzą 
ciekawe produkcje.

Wszystkie projekcje odbędą 
się w kinie Projekt, ul.  Świer-
kowa 1 w Podkowie Leśnej. 
– Hasło tegorocznej edycji fe-
stiwalu to „Oderwij się!”. Zatem 
odrywamy się od śródmieścia 
Warszawy gdzie odbywa się 
główna cześć festiwalu i za-
praszamy do wzięcia udzia-
łu również w edycji lokalnej 
– zachęcają organizatorzy. Bi-
lety na poszczególne seanse 
w cenie 13 zł.

A jakie filmy zobaczymy? 
Piątek, 15 maja: godz. 16.30 
– „Badjao. Duchy z morza”
( Wa l k i n g  Un d e r  Wa t e r ) 
reż. Eliza Kubarska, Pol-
ska/ Wielka Brytania 2013; 
godz. 19 – „Profil: Amina” 
(Amina Profile), reż. Sophie 
Deraspe, Kanada 2014. So-
bota, 16 maja: godz. 16.30 
– „Słodki blus” (Sugar Blues) 
reż. Andrea Culková, Czechy 
2014; godz. 19 – „Yes Meni idą 
na rewolucję” (Yes Men Are 
Revolting), reż. Andy Bilch-
baum, Mike Bonano, Laura 
Nix USA 2014. Niedziela, 
17 maja: godz. 16.30 – „Fresh 
Dress” reż. Sasha Jenkins, 
USA, Francja 2014; godz. 19 
– „Citizenfour” reż. Laura Po-
itras, Niemcy/Wielka Bryta-
nia/USA 2014.  (EL)

Rozkopana działka w dolinie Utraty
MICHAŁOWICE
Działka znajdująca 
się w obrębie doliny 
Utraty została 
rozkopana. Dlaczego? 
Nie wiadomo. Wiadomo 
natomiast, że jej 
właściciel sukcesywnie 
zmienia terminy 
wyznaczanych coraz 
później wizji lokalnych.

Wracamy do tematu rozkopanej 
działki na terenie doliny Utraty, 
która należy do Warszawskie-
go Obszaru Chronionego Kra-
jobrazu. O prowadzonych tam 
pracach zostaliśmy poinformo-
wani na początku kwietnia przez 
naszych czytelników. – Ostat-
nio spora część doliny, od stro-
ny mostku przy ul. Na Skraju do 
działek pracowniczych w Ko-
morowie, została zniszczona. 
Pod koniec marca rozlewiska 
Utraty zasypano ziemią i gru-
zem – pisali.

Rozkopana działka znajduje 
się w prywatnych rękach, a w jej 
sprawie toczy się postępowanie 
administracyjne. W najbliższym 
czasie powinna zostać przepro-
wadzona wizja w terenie. Micha-
łowicki urząd gminy wyznaczył 
już dwa terminy, w których ta mo-
głaby się odbyć. Pierwszy został 
zmieniony na wniosek właścicie-
la działki. Drugi, przypadający na 
koniec kwietnia, także okazał się 
być nieodpowiedni. – Właściciel 
nie przybył na wizję, więc ta nie 
została przeprowadzona. Kolejny 

termin został wyznaczony na dru-
gą połowę maja – wyjaśnia An-
drzej Łuszczyński, kierownik 
Referatu Gospodarki Komunal-
nej i Ochrony Środowiska Urzę-
du Gminy Michałowice.

Czy właściciel działki może 
zmieniać terminy wizji w nieskoń-
czoność? – W przesłanym piśmie 
został przez nas poinformowany, 
że w ciągu miesiąca musi złożyć 
wyjaśnienia w sprawie. W prze-
ciwnym wypadku odpowiednia 
decyzja zostanie podjęta bez nie-
go – twierdzi Łuszczyński.  (KS)

REGION
– Nie będzie zgody 
na ustawianie 
reklam w pasie 
drogowym – podkreśla 
Zdzisław Sipiera, 
starosta pruszkowski.

Promujące wszystko co się da, 
ustawione byle gdzie i byle jak 
– mowa o reklamach, które co-
dziennie mijamy w drodze do 
pracy czy szkoły. Wielu kierow-
ców (i nie tylko) przyznaje, że nie 
zwraca już uwagi na plansze i ba-
nery. Zamiast promocji mamy 
więc tylko oszpecony krajobraz.

Co zatem zrobić z reklamami 
przy drogach? Pomysł na to ma 
pruszkowskie starostwo, które 
w ostatnim czasie nie wyraziło 
zgody na budowę pylonu rekla-
mowego w rejonie ul. Powstań-
ców Warszawy w Brwinowie. 
– Zarząd poszedł w kierunku 
prawnego ograniczania ogrom-
nej ilości reklam w pasie drogo-
wym. Najpierw wystąpiono do 
nas, z propozycją budowy na 
działce prywatnej pylonu, ale 
o wysokości 6 m. To wymagało-
by odstępstwa od planu. Stwier-
dziliśmy, że zgód na to, by w pasie 
drogowym umieszczane były re-
klamy nie będzie – tłumaczył na 
kwietniowej sesji rady powia-
tu starosta Zdzisław Sipiera. 

– Wnioskodawca wystąpił więc 
z wnioskiem o umieszczenie re-
klamy 8 m zgodnie z planem. Ale 
reklama ma być reklamą pod-
świetlaną. A te zdecydowanie 
wpływają na ruch – dodał.

Czy działania starostwa mają 
podstawy formalne? Obecnie 
kilku wnioskodawców odwo-
łało się od jego decyzji. Spra-
wy te prowadzi Samorządowe 
Kolegium Odwoławcze. Sipie-
ra: – Teraz czekamy, jaki bę-
dzie odzew formalno-prawny 
naszych decyzji. Kilka du-
żych fi rm zgłaszało się do nas 
z wnioskami o umieszczenie 
reklam. Wszystkim odma-
wiamy. Zobaczymy czym to 
się skończy. Wiele fi rm uwa-
ża, że to jest zamach na suwe-
renność. Pas drogowy to nie pas 
reklamowy. Na terenie naszego 
powiatu stoją nielegalne rekla-
my i nie jest ich mało.

I z tymi nielegalnymi rekla-
mami powiat też chce zrobić 
porządek. Mają być usunięte. 
– Przeprowadzimy akcję czysz-
czenia, ale musimy się przygo-
tować pod względem formal-
nym, merytorycznym i fi zycz-
nym – podkreśla starosta. Zda-
niem władz powiatu zmniej-
szenie reklam przy drogach ma 
wpłynąć na podniesienie bezpie-
czeństwa kierowców.  (AS)
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PODKOWA LEŚNA
Mieszkanki Podkowy Leśnej wy-
kazały się czujnością. Około dwa 
miesiące temu poinformowały po-
licję o dziwnym zachowaniu nie-
znanych im osób. Przypuszczały, 
że są one zainteresowane kradzie-
żą drewna. Do parku przyjechali 
funkcjonariusze, wylegitymowali 

trzy osoby, jednak nie mogli im 
nic zarzucić. Tymczasem drewno 
nadal ginęło z miejskiego parku. 
Policjanci mieli w pamięci tam-
to zgłoszenie i w związku z tym 
podjęli działania. Jak się okaza-
ło, skuteczne. Wezwali na poste-
runek trójkę podejrzanych, którzy 

Kradli drewno w miejskim 
parku i wreszcie wpadli

przyznali się do kradzieży. 42-la-
tek, 22-latek oraz 41-latka zabie-
rali pocięte drewno z parku na 
opał. W związku z wartością strat 
dwaj mężczyźni i kobieta usłysze-
li zarzut popełnienia wykroczenia. 
Rafał S., Marek S. i Jolanta S. pod-
dali się karom grzywny. (JM)
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Pas drogowy to nie 
pas reklamowy

 
 

 

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

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 

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O X PRZETARGU 
USTNYM NIEOGRANICZONYM

na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych
              w miejscowości Szczęsne Gmina Grodzisk Mazowiecki

Lp. Oznaczenie  
nieruchomości

Pow.  
w m2

Cena  
wywoławcza 

w zł.
Wadium 

w zł.
Postąpienie  
min. w zł.

Zabudowa jednorodzinna wolnostojąca
1. 112/8 1003 90.000 9.000 900

2. 112/9 1000 90.000 9.000 900

3. 112/10 1000 90.000 9.000 900

4. 112/15 1001 90.000 9.000 900

5. 112/20 1001 90.000 9.000 900

6. 112/21 1000 90.000 9.000 900

7. 112/23 1199 89.000 9.000 890

Zabudowa jednorodzinna w układzie bliźniaczym
8. 112/12 690 62.000 7.000 620

9. 112/16 750 67.000 7.000 670

10. 112/17 750 67.000 7.000 670

11. 112/24 752 68.000 7.000 680

12. 112/25 753 68.000 7.000 680

Przetarg odbędzie się w dniu 11.06.2015 r. o godz. 13.00  
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Maz.  

przy ul. Kościuszki 32 A w Sali Konferencyjnej (I piętro).

Przedmiotem przetargu są nieruchomości opisane wyżej, niezabu-
dowane, uregulowane w KW WA1G/00056216/2. Zgodnie z decy-
zjami o warunkach zabudowy przeznaczone pod zabudowę jedno- 
rodzinną wolnostojącą i bliźniaczą.
Wadium należy wpłacić w pieniądzu do kasy lub na konto Urzędu 
Miejskiego w Grodzisku Maz. nr  88 1240 6348 1111 0010 4058 
8554 Bank Pekao S.A. ul. Grzybowska 53/57 Warszawa do dnia  
08.06.2015 r. Cena nieruchomości gruntowych osiągnięta w prze-
targu zostanie powiększona o podatek VAT – 23% i płatna jest jed-
norazowo przed zawarciem umowy sprzedaży. Ogłoszenie o prze-
targu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie  
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Maz. ul. T. Kościuszki 32a 
oraz opublikowanie na stronie internetowej www.grodzisk.pl oraz  
www.bip.grodzisk.pl Dodatkowe informacje można uzyskać  
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego  
w Grodzisku Maz., ul. Kościuszki 32a, sala obsługi mieszkańców  
– stanowisko nr 1, tel. 22 755 55 34 wew. 220.

Centrum Kształcenia  
w Pruszkowie Zakładu  

Doskonalenia Zawodowego  
w Warszawie

KURSY SZKOLENIA
■  Wózki widłowe
■  Elektryk do i pow. 1 kV
■  Konserwator wózków
■  Magazynier – logistyk
■  Malarz-tapeciarz/Glazurnik
■  Fakturowanie/Obsługa kas
■  Opiekunka osób starszych/dzieci
■  Windy, suwnice, żurawie, dźwigi UDT
■  oraz wiele innych specjalności...

Tel./Fax 22 758 71 60      Kom. 608 661 245 
e-mail: okz9@zdz.edu.pl

Biuro: al. Armii Krajowej 46  05-800 Pruszków    
www.pruszkow.zdz.edu.pl

Nowoczesne kształcenie  
z tradycjami

ISO 9001-2009

n  

n 
n 
n 
n   

n 

ul. Mostowa 7a, Pruszków 
(Żbików)

(wcześniej byliśmy na ul. Prusa 13)

Tel. 507 034 256, 
53 53 53 100

ul. Mostowa 7a, Pruszków 

REGENERACJA TURBOSPRĘŻAREK

W W W . T U R B O - R E N T G E N . P L

Grodzisk Mazowiecki, dnia 8 maja 2015r.

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla części  terenu miasta Grodzisk Mazowiecki 
Jednostka A1- etap I
Na podstawie art.17 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199), 
ogłaszam o podjęciu przez Radę Miejską w Grodzisku Mazowieckim 
Uchwały Nr 157/2015 z dnia 25 marca 2015r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A1 – etap I. 
Granice obszaru do objęcia miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego przebiegają: 
1) od północy – od punktu stanowiącego przedłużenie północnej granicy 

działki ew. nr 104/13 z obrębu 24 na zachodnią granicę działki ew. nr 1  
z obrębu 24, przez działkę ewidencyjną nr 1 z obrębu 24 do północ-
no-zachodniego narożnika działki ew. nr 104/13 z obrębu 24, dalej po 
północnej granicy działki ew. nr 104/13 z obrębu 24 do jej północno-
-wschodniego narożnika, przez działkę ew. nr 104/14 z obrębu 24 do 
północno-zachodniego narożnika działki ew. nr 104/12 z obrębu 24, 
północną granicą działek ew. nr 104/12, 104/10 i 84/4 z obrębu 24 do 
zachodniego narożnika działki ew. nr 83/3 z obrębu 24 i dalej północ-
no-zachodnią granicą działek ew. nr 83/3 i 83/5 z obrębu 24, przez 
działkę ew. nr 3/5 z obrębu 24 do punktu stanowiącego przedłużenie 
północno-zachodniej granicy działki ew. nr 83/5 z obrębu 24 na pół-
nocno-wschodnią granicę działki ew. nr 3/5 z obrębu 24,

2) od wschodu – po wschodniej granicy działki ew. nr 3/5 z obrębu 24,
3) od południa – po południowej granicy działki ew. nr 4/5 z obrębu 24 

do północno-wschodniego narożnika działki ew. nr 1 z obrębu 42, 
następnie do punktu granicznego wspólnego dla działek ew. nr 1, 
42/34 i 45 z obrębu 42, dalej po południowej granicy działki ew. nr 1  
z obrębu 42,

4) od zachodu – po zachodniej granicy działki ew. nr 1 z obrębu 42, 
dalej po zachodnich granicach działek ew. nr 105 i 1 z obrębu 24 do 
punktu stanowiącego przedłużenie północnej granicy działki ew. nr 
104/13 z obrębu 24 na zachodnią granicę działki ew. nr 1 z obrębu 24.

 
Wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego należy skła-
dać do 2 czerwca 2015r. na adres Urząd Miejski w Grodzisku Ma-
zowieckim, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. T. Kościuszki 32a 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego
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Zamów: ) 22 758 77 88 * reklama@wprmedia.pl x Pruszków, ul. Niecała 10/2

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

Dam pracę

Firma spożywcza zatrudni 
pracowników fi zycznych. Praca 
zmianowa. Dawidy k. Raszyna, 
praca@maga.net.pl, 
22 720 57 42 w 125

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

 ► Poszukuję Pizzera – kucharza do lokalu 
gastronomicznego w Komorowie, 
cały etat umowa o pracę tel. 533-492-492 

 ► Praca w ochronie w Pruszkowie 
i okolicy. 695-155-927 

Praca na produkcji w Pruszkowie. 
Jesteś zainteresowany?
– zadzwoń 501 331 151. 

 ► Sklep Zoologiczny TwojeZoo - Pruszków 
szuka pracownika, Zakres obowiązków: 
obsługa klienta, profesjonalne 
doradztwo z zakresu pies/kot/gryzoń. 
Wymagania: znajomość branży 
zoologicznej, gotowość do pracy 
od zaraz, CV prosimy wysyłać 
na rekrutacja@chaba.pl

 ► Wychowawca półkolonii. Opieka 
nad dziećmi w wieku 6-12 lat, 
praca w godz. 8-16. Wymagania: 
uprawnienia wychowawcy, 
doświadczenie w pracy 
z dziećmi, mile widziany 
wychowawca-animator czasu 
wolnego. Kontakt: MZOS 
w Pruszkowie, e-mail: 
biuro@mzos.pruszkow.pl; 22 759 52 48. 

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

Zatrudnię kierowców w Ruchu 
Krajowym z Kat. C i C+ E, CV na mail: 
carmaxkb@wp.pl lub 535-080-376. 

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

Nieruchomości – sprzedam

 ► 12.000m2, Milanówek, 502 207 206 

 ► Działka budowlana, Kanie, 805m2, 
media w ulicy, 504 034 711 

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

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

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

 ► Sprzedam mieszkanie, Pruszków, 
Prusa 84, 70m, 4pok 2p, Winda, spódz.
–własnosc. Super  Okazja 239  000.- 
600 200 702 

 ► Sprzedam mieszkanie w centrum 
Pruszkowa, trzy pokoje z widną kuchnią, 
łazienką, 54m2. Są duże windy, tel.: 
501 146 435 

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

Nieruchomości – do wynajęcia

 ► 5.000 m2, Milanówek, 502 207 206 

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

 ► 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 

 ► Rodzinna opieka dzieci wiek przedszkolny 
22 216-70-11

Automoto – kupię

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

 ► Kupię samochody z okresu PRL: wszelkie 
FSO/FSM, Dacia, Wołga, Moskwicz, 
Wartburg, Zastava tel.  501 294 945

Kupię

 ► Antyki kupię, starocie wszelkiego 
rodzaju, 501 702 604 

 ► Kupię Medale Odznaki Odznaczenia 
tel. 501 591 903 

Usługi

 ► Anteny nowocześnie solidnie montaż 
serwis 603 375 875 

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

 ► Brukarstwo, solidnie, 696 437 501 

 ► Czyszczenie skórzanej tapicerki 
samochodowej, 505 076 331 

 ► Dachy papą, 605 606 914 

 ► Domofony, videodomofony 603 375 875

Studnie, 601 231 836 

 ► USŁUGI BUDOWLANE - stany 
surowe, wykończenia, remonty, 
duże doświadczenie, referencje. 
Tel. 518 493 643 

 ► 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

 ► Protezy zębowe 380 zł, 508 357 334 

 ► Ziołolecznictwo, 600 714 376 

 ► 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 

 ► Hydraulik, 535 872 455 

 ► Kompleksowe usługi 
hydrauliczne, 601 818 310 

MALOWANIE DACHÓW 514-611-016

Malowanie, tapetowanie, remonty 
787-231-129 

 ► Mycie okien, 511 259 852 

Naprawa Krycie Dachów 
511-928-895

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

 ► Pranie i dezynfekcja wózków 
dziecięcych, 511 259 852 

 ► Pranie tapicerki samochodowej, 
511 259 852

Grodzisk Mazowiecki, dnia 8 maja 2015r.

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt. 1 i art. 51 ust. 1 
ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddzia-
ływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.), w związ-
ku z uchwałą Nr 157/2015 z dnia 25 marca 2015r. w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania dla 
części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A1 – etap I. 
Zawiadamia się, że gmina Grodzisk Mazowiecki wszczęła postępowa-
nie w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko, w tym do sporządzenia prognozy oddziaływania na środo-
wisko, dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A1 – etap I. 
Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w Wydziale Plano-
wania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki 
w pokoju nr 9 i można zapoznać się z nią w godzinach pracy Urzędu. 
Granice obszaru do objęcia miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego przebiegają:
1) od północy – od punktu stanowiącego przedłużenie północnej granicy 

działki ew. nr 104/13 z obrębu 24 na zachodnią granicę działki ew. nr 
1 z obrębu 24, przez działkę ewidencyjną nr 1 z obrębu 24 do północ-
no-zachodniego narożnika działki ew. nr 104/13 z obrębu 24, dalej po 
północnej granicy działki ew. nr 104/13 z obrębu 24 do jej północno-
-wschodniego narożnika, przez działkę ew. nr 104/14 z obrębu 24 do 
północno-zachodniego narożnika działki ew. nr 104/12 z obrębu 24, 
północną granicą działek ew. nr 104/12, 104/10 i 84/4 z obrębu 24 do 
zachodniego narożnika działki ew. nr 83/3 z obrębu 24 i dalej północ-
no-zachodnią granicą działek ew. nr 83/3 i 83/5 z obrębu 24, przez 
działkę ew. nr 3/5 z obrębu 24 do punktu stanowiącego przedłużenie 
północno-zachodniej granicy działki ew. nr 83/5 z obrębu 24 na pół-
nocno-wschodnią granicę działki ew. nr 3/5 z obrębu 24,

2) od wschodu – po wschodniej granicy działki ew. nr 3/5 z obrębu 24,
3) od południa – po południowej granicy działki ew. nr 4/5 z obrębu 24 do 

północno-wschodniego narożnika działki ew. nr 1 z obrębu 42, następ-
nie do punktu granicznego wspólnego dla działek ew. nr 1, 42/34 i 45  
z obrębu 42, dalej po południowej granicy działki ew. nr 1 z obrębu 42,

4) od zachodu – po zachodniej granicy działki ew. nr 1 z obrębu 42, dalej 
po zachodnich granicach działek ew. nr 105 i 1 z obrębu 24 do punk-
tu stanowiącego przedłużenie północnej granicy działki ew. nr 104/13  
z obrębu 24 na zachodnią granicę działki ew. nr 1 z obrębu 24.

 
Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 3 i 4 i art. 40 ustawy, zainteresowani w ter-
minie do dnia 2 czerwca 2015r. mogą składać wnioski do opracowy-
wanego dokumentu. Wnioski na piśmie należy składać w sekretariacie 
Urzędu Miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki, poczta na adres 05-825 
Grodzisk Mazowiecki, ul. T. Kościuszki 32a, ustnie do protokołu w Wy-
dziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Grodzisk 
Mazowiecki lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez 
konieczności opatrywania podpisem elektronicznym) na adres e-mail 
pawel.dabrowski@grodzisk.pl . Wniosek powinien zawierać imię, na-
zwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przed-
miot wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy. 
Zgodnie z art. 41 ustawy  wnioski wniesione po terminie pozostaną bez 
rozpatrzenia. Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy organem 
właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Grodzi-
ska Mazowieckiego.

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Dane kontaktowe:
Miejski Zarząd Obiektów Sportowych w Pruszkowie, ul. Bohaterów Warszawy 4, 

e-mail: biuro@mzos.pruszkow.pl; 22 759 52 48

Opis stanowiska:
•  Prowadzenie grupy w ramach 

półkolonii
•  Organizacja czasu wolnego dla dzieci;
•  Gry, zabawy, animacje, wycieczki;
•  Opieka nad dziećmi w wieku 6-12 lat;
•  Wymiar czasu pracy godz. od 8 do 16;

Wymagania:
•  uprawnienia wychowawcy;
•  doświadczenie w pracy z dziećmi;
•  mile widziany wychowawca-animator 

czasu wolnego;

Umiejętności i dodatkowe atuty:
•  dobra organizacja czasu dla dzieci;
•  pomysłowość, cierpliwość, 

opiekuńczość;
•  zdolności plastyczne, manualne;
•  sprawność fizyczna.

Oferujemy:
•  zatrudnienie na czas określony  

w okresie między 29.06.2015  
a 28.08.2015 lub na umowę zlecenie;

•  wyżywienie;
•  możliwość dalszej współpracy.

Miejski Zarząd Obiektów 
Sportowych

Zatrudni: 
Wychowawcę półkolonii

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA  
O IX PRZETARGU USTNYM  

NIEOGRANICZONYM
na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych  

położonych w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Jordanowickiej

Lp. Oznaczenie  
nieruchomości

Pow. 
nierucho-

mości 
w m2

Cena  
wywoławcza 

w zł.
Wadium  

w zł.
Postąpienie  
min. w zł.

Sposób 
zagospoda-

rowania

1. Dz. 7/139 372 65 500  
+ 23% VAT

6 600 655

zabudowa 
bliźniacza2. Dz. 7/141 401 70 600  

+ 23% VAT
7 100 710

Nieruchomości posiadają regularny kształt, są niezagospodarowa-
ne i nieuzbrojone, porośnięte roślinnością łąkową, uregulowane  
w KW WA1G/00050955/2. Zgodnie z miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego nieruchomości położone są na te-
renie oznaczonym, jako D311-MN tj. tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej w układzie bliźniaczym. Przetarg odbędzie się  
w dniu 11.06.2015 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Grodzisku Maz. przy ul. Kościuszki 32a w Sali Konferencyjnej  
(I piętro). Wadium należy wpłacić do kasy lub na konto Urzędu 
Miejskiego nr 88 1240 6348 1111 0010 4058 8554 Bank Pekao 
S.A ul. Grzybowska 53/57 Warszawa do dnia 08.06.2015 r. Ogło-
szenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez 
wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Maz. przy  
ul. T. Kościuszki 32a oraz opublikowanie na stronie www.grodzisk.pl 
oraz www.bip.grodzisk.pl. Dodatkowe informacje o nieruchomości 
można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Grodzisku Maz. przy ul. T. Kościuszki 32a, sala obsługi 
mieszkańców – stanowisko nr 1, tel. 22 755 55 34 wew. 220.

Producent mebli GLOBAL KRUŚ 
Zatrudni na stanowisko:

STOLARZ-OPERATOR 
MASZYN,

LAKIERNIK MEBLOWY
CV proszę przesłać na adres email:

 rekrutacja@globalkrus.pl
Zgłoszenia osobiste (tylko potwierdzone):

MOSZNA-PARCELA 29/B1a,
05-840 BRWINÓW

Tel. kont. 22 318 38 17

Producent mebli GLOBAL KRUŚ 
Zatrudni na stanowisko:

KOORDYNATOR  
PRODUKCJI

(WYMAGANE DOŚWIADCZENIE  
W BRANŻY MEBLOWEJ)

CV proszę przesłać na adres email:
 rekrutacja@globalkrus.pl

Zgłoszenia osobiste (tylko potwierdzone):
MOSZNA-PARCELA 29/B1a,

05-840 BRWINÓW
Tel. kont. 22 318 38 17

AGENCJA W PRUSZKOWIE  
UL. KRASZEWSKIEGO 5

(50 METRÓW OD STACJI WKD PRUSZKÓW)
 

NOWOŚĆ!
Wypłaty z konta na dok. tożsamości

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

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

Gaz, prąd, telefon itp. – 2,50 PLN

ZAŁOŻYSZ: KONTO, LOKATĘ

UZYSKASZ: POŻYCZKĘ, KARTĘ KREDYTOWĄ 
ZŁOŻYSZ WNIOSEK O KREDYT HIPOTECZNY

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

PKO BANK POLSKI
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ul. Pogodna 7
22 728 90 50
Pruszków

www.hurtownia-ogrodnicza.com

SKLEP
OGRODNICZY

Agencja Zatrudnienia DK Partner Sp. z o.o. (nr certyfikatu 7037)  
dla swojego Klienta poszukuje pracownika na stanowisko:

PRACOWNIK PORZĄDKOWY
Nr referencyjny 02/DK/SOCH

Miejsce pracy: Warszawa Okęcie

Obowiązki:
•  utrzymywanie porządku i czystości powierzonych powierzchni
•  odpowiedzialność za powierzone mienie.

Wymagania:
•  sumienność, dokładność
•  dyspozycyjność do pracy zmianowej
•  motywacja do pracy
•  mile widziane prawo jazdy kat. B

Oferujemy:
•  umowę zlecenie
•  stabilne zatrudnienie (po okresie próbnym przejście bezpośrednio  

do firmy)
•  elastyczne godziny pracy.
•  atrakcyjne wynagrodzenie.

Dokumenty aplikacyjne (CV) wraz z klauzulą o ochronie danych  
osobowych oraz nr referencyjnym w tytule wiadomości prosimy przesłać  

na adres: a.sobolewska@dkpartner.pl
telefonicznie w godzinach 8-16 pod nr 605-060-050

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Zgodnie z obowiązującym prawem
nie pobieramy żadnych opłat od kandydatów za udział w procesach rekrutacyjnych.

www.dkpartner.pl

Agencja Zatrudnienia DK Partner Sp. z o.o. (nr certyfikatu 7037)  
dla swojego Klienta poszukuje pracownika na stanowisko:

PRACOWNIK MAGAZYNOWY Z UPRAWNIENIAMI 
NA WÓZKI WIDŁOWE

Nr referencyjny 02/DK/SOCH
Miejsce pracy: PRUSZKÓW, RASZYN

Obowiązki:
•  Załadunki i rozładunki za pomocą wózka widłowego czołowego  

(Raszyn, Pruszków)
•  Obowiązki operatora wózka widłowego wysokiego składu na wózkach 

elektrycznych bocznych (Pruszków)

Wymagania:
•  sumienność, dokładność
•  dyspozycyjność do pracy zmianowej
•  motywacja do pracy
•  uprawnienia na wózki widłowe
•  książeczka sanepidowska

Oferujemy:
•  umowę o pracę
•  stabilne zatrudnienie (po okresie próbnym przejście bezpośrednio do firmy)
•  praca w systemie I lub II zmianowym od pon - pt.

Dokumenty aplikacyjne (CV) wraz z klauzulą o ochronie danych  
osobowych oraz nr referencyjnym w tytule wiadomości prosimy przesłać  

na adres: i.kaminska@dkpartner.pl
telefonicznie w godzinach 8-16 pod nr 601-430-453

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Zgodnie z obowiązującym prawem
nie pobieramy żadnych opłat od kandydatów za udział w procesach rekrutacyjnych.

www.dkpartner.pl

MIEJSCE 
NA TWOJĄ
REKLAMĘ

22 758 77 88
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