
ZASIĘG: POWIATY PRUSZKOWSKI, GRODZISKI2 PAŹDZIERNIKA 2015 (NR 327)  Nakład kontrolowany: 30 000 egz. WWW.WPR24.PL

		DOM		POGRZEBOWY
										

										

																																										

											Pruszków	ul.	Południowa	22	
																											(cmentarz	na	Gąsinie)																																																	

																		tel.	całodobowy		22	2453038
																												

													

			Pruszków	ul.	Helenowska	3
(osiedle	Staszica	-	teren	kościoła	św.	Józefa)

					tel.	całodobowy		22	7281993
												

																										

																																										

		Piastów	ul.	Gęsickiego	3	
(róg	ul.	Dworcowej	przy	Dworcu	PKP)																																																	

		tel.	całodobowy		22	7231341
							

																											www.dpsz.pl

KREMATORIUM
				PRUSZKÓW	
															

	

REKLAMA

Mickiewicz 
do rozbudowy

PIASTÓW

Władze Piastowa mają już 
plany rozbudowy Liceum 
Ogólnokształcącego 
im. Adama Mickiewicza. 
i niebawem zamierzają 
wcielić je w życie. Jak 
twierdzi burmistrz Grzegorz 
Szuplewski, kompleks 
w całości powinien być
gotowy w 2018 roku.  5

Przejście, które jest rozczarowaniem
EWELINA 
LATOSEK

PRUSZKÓW
Po długich miesiącach 
oczekiwań można 
korzystać z przejścia 
podziemnego na 
pruszkowskim dworcu 
PKP. Jednak efekt 
prac rozczarowuje. 
Mieszkańcy nie 
zostawiają na nim 
suchej nitki.

O postępach remontu 
tunelu informowa-
liśmy kilkukrotnie. 

W tym także o tym, że ich 
rezultat może być daleki od 
oczekiwań. Przypomnijmy: 
przejście zamknięto rok te-
mu, w październiku. Jego 
modernizacja miała zakoń-
czyć się wczesną wiosną, 
potem termin przesunię-
to na czerwiec. Latem te-
go roku, mimo zakończenia 

Mieszkańcy krytykują efekt remontu przejścia podziemnego na pruszkowskim dworcu PKP
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Szasadniczych prac, wejścia 

do podziemnego korytarza 
dalej zasłaniała gruba dyk-
ta. Przejście udało się otwo-
rzyć dopiero w poniedziałek, 
26 września.

Podróżni korzystający ze 
stacji PKP w Pruszkowie przez 
pełne 12 miesięcy zmuszeni 
byli do korzystania ze stromej 
i wysłużonej kładki nad torami. 
W czasie remontu wspinanie 
się po niej było jedynym spo-
sobem dostania się na peron. 
Widok matek, które balansu-
ją na schodkach z wózkiem 
w jednym ręku i dzieckiem 
w drugim, stał się nieodłącz-
nym elementem codzienno-
ści. Podobnie jak rowerzystów 
dźwigających swoje jedno-
ślady, nie wspominając już 
o osobach starszych lub nie-
pełnosprawnych. 

Chcąc zaoszczędzić sobie 
drogi kładką część pasażerów 
korzystała z dzikiego skró-
tu, przeskakując przez tory 

w kierunku Warszawy, aby 
przez przerwę w ogrodzeniu 
wyjść bezpośrednio na ulicę. 
Mimo, że w okolicach sta-
cji pojawiały się patrole stra-
ży miejskiej i służby ochrony 
kolei, a ubytki w płocie kole-
jarze starali się łatać, zaraz 
pojawiały się kolejne sposo-
by na wydostanie się z peronu 
bez używania kładki. Niezbyt 
bezpieczne, dodajmy.

Wydawało się więc, że po 
roku podobnych „przygód” 
mieszkańcy i podróżni z ulgą 
przyjmą otwarcie podziem-
nego przejścia i ucieszy ich 
sam fakt, że w ogóle funkcjo-
nuje. Tak się jednak nie sta-
ło. Od pierwszego dnia naszą 
redakcyjną skrzynkę zalewa-
ją wiadomości od zdenerwo-
wanych czytelników. I trudno 
się dziwić, nadzieje związane 
z wyremontowanym przej-
ściem były przecież ogromne. 

WIĘCEJ  2  Wyremontowane przejście otwarto 26 września

Szukasz domu?
Przyjdź na Targi

PRUSZKÓW

WPR Targi Nieruchomości 
i Wnętrz na stałe wpisały się 
w kalendarz imprez w naszym 
regionie. Jeśli szukasz 
mieszkania, domu czy działki 
to przyjdź 10 i 11 października 
do pruszkowskiej Hali Znicz. 
Podczas ósmej edycji imprezy 
pojawi się kilkudziesięciu 
wystawców – głównie 
deweloperów. Na gości 
czeka też wiele atrakcji.  4
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Kwiatowa 
wypięknieje
MICHAŁOWICE
Gmina Michałowice 
planuje przebudowę 
kolejnej drogi. Tym 
razem chodzi o ul. 
Kwiatową w Nowej Wsi.

Główny cel przebudowy uli-
cy to zmiana nawierzchni 
na odcinku 220 m. Obecnie 
na Kwiatowej leży tłuczeń. 
Po remoncie pojawi się na-
wierzchnia z kostki betono-
wej. Wykonawca zamontuje 
też obrzeża i krawężniki, a na 
poboczu ułoży warstwę fi ltra-
cyjną z kruszywa kamiennego.
Ogłoszono przetarg na prze-
budowę drogi. Natomiast ter-
min fi nału prac określono na 
15 grudnia tego roku.  (JM) 
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Co znajduje się na długiej liście za-
rzutów? Jeden z czytelników poin-
formował o zwichnięciu kostki na 
nierównym chodniku, bo po wy-
konaniu wind nie uporządkowano 
terenu wokół nich, szczególnie od 
strony ul. Waryńskiego. Kto inny 
pyta o stojaki i pochylnie dla ro-
werów. – Słyszałam pogłoski, ze 
mają być, jednak czy to prawda? 
Dużo poruszam się na rowerze i je-
go noszenie po schodach jest dość 
uciążliwe – dopytuje pani Domi-
nika. – Co z platformami dla nie-
pełnosprawnych? Czekam na nie 
bardzo długo ponieważ mam syna 
na wózku i chciałabym się w koń-
cu przedostać się na drugą stronę 
tego mało przyjaznego osobom 
niepełnosprawnym miasta – pisze 
pani Małgorzata. To najspokoj-
niejsze głosy. Te w których padają 
słowa „skandal” na brak pochyl-
ni dla rowerów, strome schody od 
strony Gąsina i zamknięte, ciasne 
windy, nie nadają się do cytowa-
nia w całości.

Problemy 
przewidzieliśmy
O tym, że takie problemy się poja-
wią informowaliśmy już w czerw-
cu. Deklaracje kolejarzy, że windy 
nie są zbyt małe, a schody zbyt 
strome (choć jednocześnie na 
tyle strome, że nie pojawią się na 
nich szyny dla rowerów i wózków) 
sprawdziliśmy wówczas w prak-
tyce. Po zmierzeniu okazało się, 
że windy są długie na 145 cm, ich 
środek ma 110 cm szerokości 

zamontujemy podjazdy dla ro-
werów. Pojawią się one w prze-
ciągu kilku tygodni – informuje 
Łukasz Kwasiborski z wydziału 
prasowego PKP PLK. 

Problem wind również ma być 
rozwiązany. – Zostaną otwarte 
w piątek (2 października – przyp. 
red.) w południe. Wszystkie wy-
posażone zostały w dokładną 
instrukcję obsługi oraz zasady 
korzystania z nich. Każda ma też 
możliwość bezpośredniego po-
łączenia się z serwisem w razie 
problemów. Będą dostępne dla pa-
sażerów całodobowo – zapewnia 
przedstawiciel kolejarzy. I doda-
je: – Zarówno windy jak i schody 
spełniają wszelkie wymogi tech-
niczne. Gdyby tak nie było, nie 
otrzymalibyśmy pozytywnej opinii 
Wojewódzkiego Inspektora Nad-
zoru Budowlanego i przejście nie 
zostałoby dopuszczone do użytku. 

PKP deklaruje także, że po-
sprząta po sobie. Kwasiborski: 
– Przypominam, że na stacji 
trwają jeszcze prace związane 
z rozbiórką kładki dla pieszych, 
które wymagały zastosowania 
rozwiązań tymczasowych m.in. 
w części chodnika. Po zakończe-
niu wszystkich robót, cały teren 
będzie uprzątnięty, a infrastruk-
tura będzie wyglądała tak, jak za-
kłada projekt. 

Tyle zapewnień. Będziemy 
sprawdzać czy i na ile kolejarze 
się z nich wywiążą. Niestety, 
z dotychczasowych doświad-
czeń wynika, że obietnice nie-
koniecznie są realizowane. Do 
tematu więc wrócimy. 

(100 cm drzwi wejściowe). Dla 
matek z małymi dziećmi to niezbyt 
komfortowe warunki, bo wózki 
mogą osiągać długość ponad 110 
cm, nie wspominając o tych, któ-
re przeznaczone są dla bliźniąt. 
To oznacza, że dla matki pozo-
staje przestrzeń 30x35 cm i tyl-
ko kilka centymetrów więcej jeśli 
zdecyduje się stanąć obok wózka 
(mają one zazwyczaj szerokość 
ok. 65-70 cm). Problem wielko-
ści wind chwilowo schodzi jednak 
na dalszy plan, bo i tak pozostają 
na razie zamknięte.

Okazuje się, że powodem ich za-
mknięcia jest brak odpowiedniej 
umowy z konserwatorem. – To 
jest skandal nad skandale. Jestem 
zbulwersowany, bo PKP miało na 
to wystarczająco dużo czasu. Przez 
trzy miesiące przejście stało goto-
we, czekało tylko na odbiory. To 
ogromne zaniedbanie i całkowita 
porażka – mówi Andrzej Kurzela, 
wiceprezydent Pruszkowa. 

Władze miasta interweniowały 
już w tej sprawie u kierownictwa 
PKP PLK. – Uzyskaliśmy zapew-
nienie, że problem zostanie roz-
wiązany do końca tygodnia (do 
piątku, 2 października – przyp. 
red.). Podobnie z pochylnią dla ro-
werów i wózków. Również miała 
zostać zamontowana w ciągu kil-
ku dni. A zgłaszaliśmy te sprawy 
od razu po otwarciu tunelu – do-
daje wiceprezydent Pruszkowa.

Co mówią kolejarze? 
Co do powiedzenia mają na ten 
temat sami kolejarze? – Na scho-
dach w przejściu podziemnym 

Przejście podziemne,
które jest rozczarowaniem
Mieszkańcy krytykują efekt remontu przejścia 
podziemnego na pruszkowskim dworcu kolejowym
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16 października
Informator 
Motoryzacyjny

REGION
Nie wiesz gdzie 
zmienić opony lub 
wyprostować felgę? 
Szukasz fachowego 
blacharza? Już 
16 października na 
łamach Gazety WPR 
i portalu WPR24.pl 
ukaże się Informator
Motoryzacyjny.

Zaprezentujemy w nim lo-
kalne oferty firm z branży 
motoryzacyjnej: serwisów 
i warsztatów samochodo-
wych, sklepów i salonów 
z częściami, myjni, komi-
sów i fi rm specjalistycznych.

Zachęcamy do publikacji 
reklamy w dodatku, gwaran-
tującym najszerszy zasięg 
w regionie – 30 tys. czytel-
ników Gazety WPR, ponad 
80 tys. unikalnych użytkow-
ników portalu WPR24.pl 
oraz blisko 9 tys. fanów 
na facebookowym profi lu. 
Szczegóły w biurze rekla-
my pod numerem telefonu 
(22) 758 77 88.   (Redakcja)

Kandydatów do parlamentu
zapraszamy do współpracy
WYBORY
Wybory 
parlamentarne 
już 25 października. 
Znamy nazwiska 
kandydatów 
z naszego regionu. 
Zachęcamy 
ich do korzystania 
z łamów Gazety WPR 
i portalu WPR24.pl.

Swoich reprezentantów 
mieszkańcy wskażą na jed-
nej spośród ośmiu list, które 
zarejestrowano w Państwo-
wej Komisji Wyborczej. 
O mandaty poselskie i se-
natorskie ubiegać się będą 
Zjednoczona Lewica, Komi-
tet Kukiz'15, Partia Razem, 
Prawo i Sprawiedliwość, Pol-
skie Stronnictwo Ludowe, 
KORWiN, Platforma Oby-
watelska oraz Nowoczesna 
Ryszarda Petru. 

W całym kraju wybranych 
zostanie 460 posłów oraz 100 
senatorów. Powiaty pruszkow-
ski i grodziski stanowią część 
okręgu obejmującego podwar-
szawskie powiaty i miejscowo-
ści. Z tego terenu do Sejmu 
dostanie się 12 osób. Wybie-
rzemy też jednego senatora. 

Jakie kandydaci mają pro-
pozycje dla mieszkańców? 
Które problemy lokalne są dla 
nich istotne? Kandydatów do 
parlamentu zapraszamy do 
korzystania z naszych łamów. 

Szczegóły w biurze rekla-
my pod nr. tel. (22) 758 77 88, 
wew. 21.   (Red.)
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Wiadukt fi niszuje
PIASTÓW
Pierwotnie remont 
wiaduktu drogowego 
nad torami PKP 
w Piastowie miał 
zakończyć się pod 
koniec sierpnia. 
Jednak roboty trwały.

Na początku sierpnia ruszył 
remont wiaduktu im. gen. Le-
opolda Okulickiego w Pia-
stowie. Starostwo powiatowe 
w Pruszkowie zleciło wybra-
nemu w przetargu wykonawcy 
m.in. ułożenie nowej nawierzch-
ni. Roboty miały się zakończyć 
ostatniego dnia wakacji.

Drogowcy po sfrezowaniu 
starej nawierzchni odkryli jed-
nak „niespodziankę”. – Po zdję-
ciu nawierzchni okazało się, że 
przy budowie musiało nastąpić 
tąpnięcie i płyta jest nierówna. 
Teraz zamiast wypukłej płyty 
mamy wklęsłą i to musimy wy-
pełnić. Nie spodziewaliśmy się 
takich problemów – wyjaśniał 
Andrzej Kutyński z Wydziału 
Infrastruktury i Ochrony Śro-
dowiska Starostwa Powiato-
wego w Pruszkowie. Z tego 
powodu termin zakończenia 
robót przesunięto.

Na czas prac na piastowskiej 
przeprawie wprowadzono 
ruch wahadłowy. Z całej sze-
rokości jezdni kierowcy mogą 
korzystać od 7 września. Nie 
oznacza to jednak, że roboty 
na wiadukcie dobiegły wtedy 
finału. Wykonawca do koń-
ca września prowadził prace 
związane z układaniem chod-
ników i montowaniem barier.

Roboty już się zakończyły, 
ale robotnicy wciąż nie ze-
szli z placu budowy. – Obec-
nie prowadzone są już jedynie 
prace porządkowe, które w ża-
den sposób nie wpływają na 
ruch. Kierowcy i piesi mo-
gą bez przeszkód korzystać 
z przeprawy – zaznacza An-
drzej Kutyński.  (AS) 
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MILANÓWEK
25 września w wieku 87 lat zmarł 
Zygmunt Fok – aktor teatralny, fi l-
mowy i telewizyjny. Większość życia 
spędził w Milanówku. Grał w zna-
nych serialach i fi lmach, m.in. 
„07 zgłoś się”, „Polskie Drogi”, „Dom”, 
„40-latek”, „C.K. Dezerterzy”, „Oby-
watel Piszczyk” (na zdjęciu, Zygmunt 

Fok po prawej). Ostatnie kilkanaście 
lat występował w Teatrze Narodo-
wym w Warszawie. Był też bardzo 
aktywny w Milanówku, doceniony 
został otrzymując Milanowski Liść 
Dębu, a jeszcze w latach 70-tych 
„Złotą Syrenkę” za działalność na 
rzecz kultury w mieście ogrodzie. 

Zmarł Zygmunt Fok, 
aktor teatralny i fi lmowy

Prowadził zajęcia parateatralne 
i kółka recytatorskie. Wraz z małżon-
ką Stefanią Bońską (zm. w 2000 r.) 
zainicjował powstanie konkursu re-
cytatorskiego „O Laur Milanówka”. 
Zygmunt Fok był uczestnikiem 
II wojny światowej, w szeregach 
II Armii WP zdobywał Berlin. (SD)

 Windy mają być otwarte 2 października w południe
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Willa Jolancin wpisana 
do rejestru zabytków
MILANÓWEK
Kolejny milanowski 
budynek wpisany 
do rejestru zabytków. 
Tym razem chodzi 
o Willę Jolancin stojącą 
przy ul. Charci Skok 6.

Powstały w 1925 r. budynek 
nazwę zawdzięcza najpraw-
dopodobniej ówczesnym 
właścicielom, rodzinie Seku-
łowiczów, a dokładniej imieniu 
ich córki. Jak mówi Agnieszka 
Żukowska, rzecznik prasowy 
Mazowieckiego Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabyt-
ków, willa ma duże wartości 
zarówno naukowe jak i arty-
styczne. – Wartość naukowa 
obiektu wynika z zachowania 
oryginalnej formy i substan-
cji wraz z pierwotnymi roz-
wiązaniami materiałowymi 
i konstrukcyjnymi oraz wypo-
sażeniem. Zachowały się drew-
niane podłogi, piece kafl owe, 
stolarka okienna wraz z histo-
ryczną ślusarką oraz stolarka 
drzwiowa: jedno i dwuskrzy-
dłowa, ramowo-płycinowa 
z profi lowanymi opaskami oraz 
okuciami – wylicza. I dodaje: 
– Zniszczeniu nie uległy tak-
że dekoracyjnie opracowane 
drzwi wejściowe, zewnętrz-
ne. Ich dwuskrzydłową, ra-
mowo-płycinową konstrukcję, 

z trapezowym nadświetlem, 
urozmaicają częściowe prze-
szklenia, dekoracja rzeźbiar-
ska oraz profi lowane ościeża.

Faktycznie. Przyglądając 
się willi widać, że wzniesiona 
została w tzw. stylu zakopiań-
skim. Bryła budynku ma licz-
ne załomki, uskoki, zadaszenia. 
Nie brak motywów zachodzące-
go słońca, licznych werand czy 
gry światłocieniem, która wyni-
ka z braku symetrii bryły. Mimo 
tych różnorodności konstrukcja 
willi jest logiczna. Żukowska: 
– Elewacja frontowa (północna) 
otrzymała najbardziej reprezen-
tacyjną oprawę. W jej asyme-
trycznym układzie wyróżnia się 
arkadowy trójosiowy podcień, 
na którym wsparto taras oraz 
ryzalit z werandą zwieńczoną 
trójkątnym szczytem. Dodatko-
wym elementem plastycznym 
tej elewacji jest zamieszczony 
na ścianie napis określający na-
zwę willi: Jolancin.

Wszystkie te cechy wyróż-
niają Willę Jolancin spośród 
innych milanowskich zabyt-
ków, które w zasadzie także są 
budynkami z lat 20-tych XX 
wieku. Obiekt dodatkowo uka-
zuje ówczesne techniki budow-
lane, kulturę materialną oraz, 
co chyba najważniejsze, histo-
rię miasta jako podwarszaw-
skiego letniska.  (AS)
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Kto będzie zarządzał centrum?
RASZYN
Zgodnie z zapowiedziami 
gmina Raszyn rozpisała 
przetarg na wynajem 
pomieszczeń 
Centrum Medycznego. 
Jakie warunki 
musi pełnić 
dzierżawca?

Umowa z dotychczasowym opera-
torem przychodni przy ul. Ponia-
towskiego wygasa z końcem tego 
roku. Kolejna, zawarta ze zwycięz-
cą postępowania przetargowego, 
zacznie obowiązywać 1 stycznia 
2016 r. i potrwa trzy lata.

Obecnie Centrum Medycz-
nym zarządza ZOZ Ochota, który 
prawdopodobnie będzie się starał 
o pozostanie w placówce. Jednak 
jeszcze do niedawna poziom świad-
czeń w raszyńskiej przychodni 

budził spore zastrzeżenia pacjen-
tów. Teraz władze gminy zapowie-
działy, że nowa umowa będzie tak 
skonstruowana, aby uniknąć po-
dobnych problemów. 

zdrowotnej w pełnym zakresie, 
czyli opieki lekarza we wszyst-
kich grupach wiekowych w tym 
lekarza pediatry, pielęgniarki 
i położnej, a także stomatologa, 
lekarzy specjalistów i rehabili-
tanta. W centrum mają funkcjo-
nować gabinet zabiegowy, punkt 
pobrań i szczepień. Pacjenci bę-
dą przyjmowani przez minimum 
trzech lekarzy rodzinnych (bądź 
dwóch lekarzy i jednego lekarza 
dyżurnego) oraz dwóch lekarzy 
pediatrów. W przypadku zwięk-
szenia liczby pacjentów kadra 
lekarska ma ulegać zwiększeniu. 
W razie nieobecności medyków 
konieczne będzie zapewnienie ich 
zastępstwa. Projekt umowy z na-
jemcą dostępny jest na www.bip.
raszyn.pl/?a=10071.

Na oferty urząd gminy czeka do 
8 października.  (EL) 

Jakie warunki musi spełnić na-
jemca? Zostanie zobowiązany do 
świadczeń podstawowej opieki 

Umowa 
z dotychczasowym 
operatorem 
przychodni 
wygasa z końcem 
tego roku 

Jest chętny
na projekt
PRUSZKÓW
Wybrano wykonawcę 
dokumentacji 
projektowej parkingu 
P+R przy ulicy 
Sienkiewicza 2a.

Na placu przy ul. Sienkiewicza 
2a ma powstać wielopoziomo-
wy parking P+R o powierzchni 
ponad 3,7 tys. metrów kwadra-
towych. Kolejne planowane 
przedsięwzięcie to mniejszy 
taki obiekt przy ulicy Waryń-
skiego. Na początku września 
ogłoszono przetarg na wykona-
nie dokumentacji projektowej 
obu samochodowych parkin-
gów. O ile do pierwszego za-
dania (przy ul. Sienkiewicza) 
zgłosiło się pięć fi rm i nie było 
problemów z wyborem wyko-
nawcy dokumentacji projek-
towej, o tyle do drugiego nie 
zgłosił się nikt. Już na tym eta-
pie wiadomo, że budowa par-
kingu przy ulicy Waryńskiego 
może się nieco opóźnić. Wło-
darze miasta ogłosili więc kolej-
ny, niemal identyczny przetarg 
w sprawie tego obiektu. Nato-
miast parkingiem przy ulicy 
Sienkiewicza 2a zajmie się fi rma 
„ARCHMO” Pracownia Projek-
towa z Warszawy. Swoją pracę 
wyceniła na 183 tys. zł.  (SD) 
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PRUSZKÓW
Na wrześniowej sesji Rady 
Miasta Pruszkowa radni 
przyjęli dwie uchwały 
dotyczące stworzenia 
warunków do osiedlenia 
się uchodźców na terenie 
miasta. Nie obyło się 
jednak bez dyskusji.

P ierwsza z uchwał dotyczy-
ła przyjęcia ukraińskiej 
rodziny pochodzenia 

polskiego. Pomysł zainicjował 
jeszcze w ubiegłym roku radny 
Kazimierz Mazur (PiS). Po kon-
sultacjach włodarze zdecydowa-
li, że dwuosobowa rodzina będzie 
ulokowana w powstających przy 
ul. Studziennej blokach. Do cza-
su zakończenia budowy zamiesz-
kają w wynajmowanym lokalu, 
a wszelkie koszty pokryją dewelo-
perzy. Radni jednogłośnie przyjęli 
tę uchwałę. – Chciałem podzię-
kować prezydentowi za załatwie-
nie sprawy. Cieszę się, że ci ludzie 
znajdą u nas miejsce zamiesz-
kania i będą pruszkowianami. 
Mam nadzieję, że w przyszłości 
takich inicjatyw ze strony mia-
sta będzie więcej – mówił na 
sesji radny Mazur.

Czy uchodźcy znajdą schronienie?
Dyskusja na sesji Rady Miasta Pruszkowa. Przyjęto dwie istotne uchwały   

rodziny uchodźców. Nie wiemy 
jak liczna jest taka rodzina. Wąt-
pliwości podnoszone przez rad-
nych dotyczą w szczególności: 
ryzyka przeniknięcia w bezpośred-
nie sąsiedztwo osób potencjalnie 
niebezpiecznych lub wręcz wrogo 
nastawionych. Nie mamy też infor-
macji czy i w jakiej formie program 
ten zakłada prewencję epidemio-
logiczną – wyliczał radny. 

Natomiast radny Olgierd Lewan 
(niezrzeszony) uznał, że tego typu 
uchwały są istotne. – Każdy rząd 
chciałby mieć świadomość na co 
sobie może pozwolić. Uważam, że 
powinniśmy być wdzięczni woje-
wodzie, że nie podejmuje decy-
zji poza naszymi plecami tylko 
nas o to pyta – mówił.

Prezydent Jan Starzyński tłu-
maczył, że szczegóły dotyczące 
przyjęcia uchodźców będą zna-
ne dopiero, gdy radni będą po-
dejmowali uchwałę stanowiącą, 
a nie intencyjną. Dyskusję trafnie 
skwitował przewodniczący rady 
Krzysztof Biskupski: – Myślę, że te 
dwie rodziny nie zrujnują naszego 
spokoju życia, a możemy stworzyć 
im godne warunki – powiedział.

Uchwała dotycząca chęci przy-
jęcia dwóch rodzin uchodźców zy-
skała aprobatę radnych – 14 głosów 
była za, 5 przeciw, a 1 radny wstrzy-
mał się od głosu. 

uzyskać naszego poparcia. Kwe-
stia wyrażenia woli w kwestii stwo-
rzenia warunków do osiedlenia 
w Pruszkowie rodzin uchodźców, 
jako niezwykle kontrowersyjna po-
winna być przedmiotem meryto-
rycznych dyskusji. Po pierwsze 
dobro człowieka i pomoc potrzebu-
jącym leży nam na sercu nie mniej 
niż władzom Pruszkowa. Wskazać 
należy, że Pruszków od wielu lat 
wspiera rodziny z Czeczenii, Ka-
zachstanu. Pomoc jaką realizuje 
miasto Pruszków była dotychczas, 
i jak mniemamy również teraz jest, 
akceptowana przez mieszkańców 
pomimo, że na mieszkania socjalne 
oczekuje około 60 rodzin – odczy-
tał stanowisko radny. – Nie znamy 
w tej chwili szacunkowych kosz-
tów, związanych z osiedleniem na 
terenie Pruszkowa pojedynczej 

Kolejna procedowana na radzie 
uchwała dotyczyła wyrażenia woli 
stworzenia warunków do osiedle-
nia się w Pruszkowie dwóch rodzin 
uchodźców. Z prośbą o przekazanie 
informacji dotyczących możliwo-
ści ich przyjęcia wystąpił wojewo-
da mazowiecki. – Z tego względu 
oczekuję stanowiska w tej sprawie 
– poinformował radnych Jan Sta-
rzyński, prezydent Pruszkowa.

Mogłoby się wydawać, że rad-
ni którzy chwilę wcześniej jedno-
głośnie wyrazili zgodę na przyjęcie 
rodziny ukraińskiej, nie będą mieli 
rozterek w sprawie pomocy innym 
potrzebującym. Ale... Radny Prze-
mysław Sieciński (PiS) przedstawił 
stanowisko klubu Prawa i Sprawie-
dliwości. – Przedstawiony pro-
jekt wyżej wymienionej uchwały 
w przedmiotowej sprawie nie może 

Dyskusja na sesji Rady Miasta Pruszkowa. Przyjęto dwie istotne uchwały   
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PRUSZKÓW
Wybierz się na pokaz fi lmu „Miasto 
śmierci” w Kawiarni Pawilon. Na-
prawdę warto. W meksykańskim 
miasteczku Juarez położonym na 
granicy z USA regularnie dochodzi 
do zabójstw młodych kobiet. Opraw-
cy zawsze stosują te same metody: 
porwane kobiety są przez wiele dni 

przetrzymywane, torturowane, gwał-
cone i duszone. Ich ciała mordercy 
porzucają na przedmieściach mia-
sta lub na pustyni. Za zabójstwami 
stoi zorganizowana grupa przestęp-
cza, działająca według określonego 
schematu. Do uprowadzeń docho-
dzi co kilka miesięcy, a przestępcy są 

Kawiarnia Pawilon zaprasza 
na fi lm „Miasto śmierci”

bezkarni. Władze miasta nigdy ofi -
cjalnie nie przyznały, że morderstwa 
są ze sobą powiązane. Sprawą zain-
teresowała się dziennikarka Lauren 
(Jennfi er Lopez). Start seansu: 2 paź-
dziernika, godz. 20. Miejsce: Kawiar-
nia Pawilon, al. Wojska Polskiego 52, 
Pruszków.  (AS)
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TARGI
10 i 11 października, w trakcie 8. edy-
cji WPR Targi Nieruchomości i Wnętrz 
redakcja Gazety WPR i portalu 
WPR24 też będzie miała swoje sto-
isko. Nasi dziennikarze będą czeka-
li na Czytelników chcących podzielić 
się nurtującymi ich sprawami. Ale to 
nie wszystko. Odwiedzając stoisko 

WPR będzie można bezpłatnie zamó-
wić ogłoszenie w Gazecie WPR. Jeśli 
wykonujesz roboty budowlane, re-
montujesz mieszkania, organizujesz 
przeprowadzki czy masz smykałkę 
w naprawianiu sprzętu RTV i AGD, to 
ogłoszenie jest w sam raz dla Ciebie. 
Jedna osoba może zamówić jedno 

ogłoszenie. Emisja ogłoszeń – w ru-
bryce drobne i składających się mak-
symalnie z 10 słów – zaplanowana 
jest na 16 października. Dla reklamo-
dawców też mamy niespodziankę. 
W dniu Targów zakupiona reklama 
w Gazecie WPR i portalu WPR24.pl 
objęta będzie rabatem 40 proc.! (Red)

Zgłoś temat, zamów 
darmowe ogłoszenie!

Piątek, 2 Października 2015

REKLAMA

ANNA 
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REGION
Szukasz mieszkania, 
domu, działki? 
Brakuje ci inspiracji 
do wykończenia wnętrz? 
Potrzebujesz fachowej 
porady kredytowej? 
Przyjdź na 8. edycję 
WPR Targów 
Nieruchomości i Wnętrz, 
która odbędzie się 
10 i 11 października 
w Pruszkowie.

W PR Targi Nierucho-
mości i Wnętrz to 
pierwsza regionalna 

giełda nieruchomości na Ma-
zowszu, ciesząca się ogrom-
nym zainteresowaniem. Podczas 
ósmej edycji imprezy w targowej 
hali pojawi się kilkudziesięciu 
wystawców – głównie dewelo-
perów prowadzących inwestycje 
m.in. w Pruszkowie, Grodzisku 
Mazowieckim, Brwinowie. Na 
targach nie zabraknie stoisk sa-
morządów, banków, doradców 
fi nansowych czy pośredników 
w obrocie nieruchomościami. 
Posiadacze własnego „M” będą 
mogli odwiedzić stoiska firm 
związanych z aranżacją i wy-
posażeniem wnętrz.

Na targach będzie można zapo-
znać się z gamą inwestycji z ryn-
ku pierwotnego oraz wtórnego. 
Warto zaznaczyć, że wystawcy 
przygotują specjalne promocyjne 
oferty, obowiązujące tylko w cza-
sie trwania imprezy.

Nie zabraknie stoisk, na któ-
rych goście poznają nowinki 
z zakresu wykończenia i wypo-
sażenia wnętrz. Doradcy fi nanso-
wi zaprezentują oferty kredytowe 
i pomogą wybrać najkorzystniej-
szy wariant fi nansowania zaku-
pu mieszkania.

WPR Targi Nieruchomości i Wnętrz
zbliżają się wielkimi krokami
To już VIII edycja imprezy. Zapraszamy 10 i 11 października do Hali Znicz 

Home Profit. Patronat me-
dialny objęły: Metro, Gazeta 
WPR, WPR24.pl, tabelaofert.
pl, KRN.pl, Inspiracje, GTV, 
TEL-KAB, nieruchomości.biz, 
Extradom, Radio Bogoria, Ra-
dio Sochaczew, nadarzyn.tv, TV 
Skierniewice, Życie Żyrardowa 
i obiektyw.info. 
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Podczas ósmej 
edycji imprezy 
w targowej hali 
pojawi się 
kilkudziesięciu 
wystawców

Dla gości imprezy przygotowa-
no wiele atrakcji, m.in. Targowy 
Klub Malucha prowadzony przez 
brwinowskie przedszkole „Tup-
tuś” oraz Kawiarnię Targową or-
ganizowaną przez Cafe Malavi. 
Nie zabraknie strefy doradców.

Noce bez drogówki, ale 
są załogi prewencyjne
PRUSZKÓW 
Kto czuwa 
w nocy nad ruchem na 
powiatowych trasach? 
Odpowiedź wydaje się 
oczywista – załoga 
ruchu drogowego. 
Ale niekoniecznie...

Policjanci z ruchu drogowego 
patrolują powiatowe drogi tyl-
ko w dzień. W nocy radiowo-
zu próżno szukać. – Od sierpnia 
w nocy od 22 do 6 rano po po-
wiecie pruszkowskim nie jeździ 
żaden radiowóz z policjantami 
z ruchu drogowego. Nikt nie 
kontroluje prędkości kierow-
ców radarem – napisał jeden 
z naszych czytelników na ad-
res kontakt@wpr24.pl.

Postanowiliśmy sprawdzić 
czy tak jest rzeczywiście. – Od 
sierpnia w godzinach 22-6 nie 
są wystawiane stałe załogi ruchu 
drogowego. To wynika z dyslo-
kacji służby, a przede wszystkim 
z analizy zdarzeń drogowych 
przeprowadzonej za pierwsze 
półrocze 2015 roku. Więcej zda-
rzeń jest w ciągu dnia i popołu-
dniami. Wyliczyliśmy, że było ich 
około 1000. Z kolei w pierwszym 
półroczu w nocy miało miejsce 
około 70 zdarzeń, w tym jedno 
poważne – mówi asp. Karolina 
Kańka, rzecznik Komendy Po-
wiatowej Policji w Pruszkowie.

Ale czy ktoś czuwa nocą nad 
bezpieczeństwem na drodze? 
Okazuje się, że tak. Asp. Kańka: 

– W godzinach 22-6 służba jest 
pełniona przez załogi prewen-
cyjne, które posiadają mierni-
ki prędkości, dokonują kontroli 
drogowych. Wszystkie działania 
dotyczące ruchu drogowego są 
przez nich wykonywane.

Jednak mimo to pojawiają 
się wątpliwości. Co się dzieje 
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np. w przypadku zdarzenia dro-
gowego? – Policjant ruchu dro-
gowego pełni dyżur telefoniczny 
i w razie poważnego zdarzenia 
jest ściągany na miejsce. To jest 
zgodne z przepisami. Jednost-
ki ościenne działają podobnie 
– twierdzi rzecznik pruszkow-
skiej policji.  (JM) 

Asp. Kańka: 
– W godzinach 
22-6 służba jest 
pełniona przez 
załogi prewencyjne 

To już VIII edycja imprezy. Zapraszamy 10 i 11 października do Hali Znicz 

Targi są imprezą ogólnodo-
stępną – wstęp wolny. Odbywają 
się pod honorowym patronatem 
Prezydenta Miasta Pruszkowa 
Jana Starzyńskiego.

S p o n s o re m  t a r g ów  j e st 
Agroman. Partnerem moto-
ryzacyjnym jest fi rma Polmot 
Auto. Partnerem targów jest 

WPR Targi Nieruchomości i Wnętrz
10 i 11 października 2015 r. w godz. 10.00-16.00

Hala Znicz, ul. Bohaterów Warszawy 4, 05-800 Pruszków
Wstęp wolny, www.targi.pruszkow.pl

Kontakt dla mediów: 
Anna Juszczak-Borysiuk, tel. 22 758 77 88, 882 063 073

e-mail: anna.borysiuk@wprmedia.pl
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Noce bez drogówki, ale 
są załogi prewencyjne

ANNA 
SOŁTYSIAK

PIASTÓW
Piastów od 1 września 
ponownie jest organem 
prowadzącym dla Liceum 
Ogólnokształcącego 
im. Adama Mickiewicza. 
Władze miasta mają już 
plany rozbudowy szkoły 
i niebawem zamierzają 
wcielić je w życie.

P erturbacje związane z pia-
stowskim liceum dobiega-
ją końca. Przypomnijmy: 

placówkę od momentu przekaza-
nia jednostek oświatowych pod 
skrzydła samorządów prowadzi-
ło miasto Piastów. Nie musiało 
tego robić, ponieważ za prowa-
dzenie szkół ponadgimnazjal-
nych odpowiedzialne są powiaty. 
W 2013 roku zarząd powiatu 
pruszkowskiego na czele z ów-
czesną starostą Elżbietą Smo-
lińską postanowił wypowiedzieć 
porozumienie podpisane z wła-
dzami Piastowa. Mimo licznych 
protestów od 1 września 2013 r. 
szkoła znalazła się w rękach po-
wiatu. Jednak nie na długo. Po li-
stopadowych wyborach w 2014 
roku zmieniły się władze, a dla 
nowego starosty – Zdzisława Si-
piery – oczywistym wydawało się 
„zwrócenie” Mickiewicza miastu 
Piastów. Co więcej: postanowił 
również przekazać miastu dział-
kę, na której znajduje się szkoła. 

Od 1 września br. liceum im. 
Mickiewicza ponownie prowadzi 
Piastów. – Jesteśmy na ostatniej 
prostej, bo wszystkie stosowne de-
cyzje organów samorządowych 

Mickiewicz priorytetem dla Piastowa
Miasto ma plany rozbudowy szkoły. Kompleks w całości powinien być gotowy w 2018 r. 

koncepcję zagospodarowania te-
renu, gdzie pojawią się budynki 
kompleksu szkolnego oraz boiska 
zewnętrzne. Zburzenie budyn-
ku liceum nie wchodzi w rachu-
bę, on zostanie bo jest w dobrym 
stanie. W nowym budynku chce-
my oprócz gimnazjum ulokować 
główną siedzibę naszej miejskiej 
biblioteki – mówi burmistrz 
Szuplewski. Powstanie też hala 
sportowa. – Hala będzie miała 
parametry pełnowymiarowego 
boiska do piłki ręcznej. Będzie 
można go dzielić na sektory. Nie 
zabraknie siłowni, zaplecza sa-
nitarno-szatniowego oraz try-
bun. Obiekt ten będzie zbliżony 
do hali przy Szkole Podstawowej 
nr 2 – podkreśla.

Władze Piastowa wciąż jed-
nak zastanawiają się nad lokali-
zacją hali sportowej. – Pewne jest 
ze budynek gimnazjum powstanie 
wzdłuż ul. 11 Listopada. Natomiast 
lokalizacja hali znalazłaby się od 
strony urzędu, w głębi lub, co bar-
dziej prawdopodobne, od ul. Har-
cerskiej. Chcemy, by te budynki 
były stawiane w technologii pa-
sywnej – mówi nam Szuplewski.

Koszty budowy całego kom-
pleksu szacowane są na 12 mln 
zł.  – Będziemy starać się o środ-
ki zewnętrzne m.in. dotyczące 
zastosowania odnawialnych 
źródeł energii stąd plany bu-
dowy w technologii pasywnej 
– zaznacza burmistrz. I dodaje: 
– Kompleks w całości powinien 
być gotowy w 2018 r. 
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już zapadły. Obecnie fi nalizuje-
my sprawę porozumienia doty-
czącego przekazania nieruchomo-
ści. Wszystkie uzgodnienia trwa-
ją i myślę, że jest to kwestia kil-
ku najbliższych tygodni – zazna-

Dzikie przejście zastąpi 
bezpieczna przeprawa
OTRĘBUSY  
Zniknie dzikie przejście 
przez tory WKD 
między stacjami 
w Otrębusach i Kaniach. 
W jego miejscu 
pojawi się bezpieczna 
przeprawa. 

U zbiegu linii Warszawskiej Ko-
lei Dojazdowej  i ulicy Nada-
rzyńskiej na granicy Kań 
i Otrębus od wielu lat istnieje 
przetarta ścieżka, którą miesz-
kańcy przechodzą na drugą 
stronę torów. Korzystają z niej 
piesi, rowerzyści, dzieci wra-
cające ze szkoły, a nawet matki 
z wózkami. Przed takim skróce-
niem sobie drogi nie powstrzy-
muje ich konieczność skakania 
po kamienistym podłożu toro-
wiska i przenoszenia nad nim 
jednośladów i wózków. 

Dzikie przejście ma jed-
nak szansę zmienić się w ta-
kie z prawdziwego zdarzenia. 
Władze gminy chcą w tym miej-
scu zamontować labirynt z ba-
rierek, a betonowymi płytami 
wyłożyć przestrzeń między 

szynami. – Wstępnie porozu-
mieliśmy się już w tej sprawie 
z Warszawską Koleją Dojazdo-
wą. W przyszłorocznym bud-
żecie chcemy zaplanować sfi -
nansowanie prac – mówi Ar-
kadiusz Kosiński, burmistrz 
gminy Brwinów. 

Roboty mają zostać prze-
prowadzone w 2016 r. – Wiele 
osób korzysta z tego skrótu, bo 
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z ul. Nadarzyńskiej daleko jest 
zarówno do stacji w Otrębusach 
jak i w Kaniach. Przejście stanie 
się bezpieczniejsze, bo labirynt 
zmusi pieszych do rozejrzenia się 
w obie strony, a wyłożenie płyta-
mi ułatwi dostanie się na drugą 
stronę – dodaje burmistrz.  (EL) 

Chodzi o przejście 
przez tory WKD 
między stacjami 
w Otrębusach 
i Kaniach

TARGI
Firma Home Profi t przygotowa-
ła niespodziankę dla osób, któ-
re odwiedzą 10 i 11 października 
WPR Targi Nieruchomości i Wnętrz 
w Pruszkowie. Pierwszych 25 gości 
w sobotę i taka sama liczba w nie-
dzielę stanie się posiadaczami kar-
ty rabatowej Home Profi t. Jak ją 

zdobyć? Po prostu szybko udać się 
w tych dniach do stoiska informa-
cji. Karty uprawniają do zakupów (do 
wyboru 300 marek) ze stałymi raba-
tami w ponad 700 sklepach na tere-
nie całej Polski. Aby otrzymać rabat 
wystarczy przy zakupie okazać kar-
tę sprzedawcy. Jedyne co musisz 

Możesz stać się posiadaczem 
karty rabatowej Home Profi t

zrobić aby ją dostać to nie dać się 
wyprzedzić innym. Wystarczy 
odpowiednio ustawić zegarek i jako 
jeden z pierwszych zjawić się na 
Targach w pruszkowskiej Hali Znicz. 
Nie zmarnuj takiej okazji, daj się po-
nieść zakupowemu szaleństwu 
z kartą rabatową Home Profi t! (SD)

Miasto ma plany rozbudowy szkoły. Kompleks w całości powinien być gotowy w 2018 r. 

na tyle szacowane 
są koszty budowy 
całego kompleksu

12  mln zł

cza Grzegorz Szuplewski, bur-
mistrz Piastowa.

To nie koniec. Władze miasta 
już przygotowują się do rozbu-
dowy szkoły. I nie tylko samego 
liceum. Przy ul. 11 Listopada ma 
powstać kompleks gimnazjalno-li-
cealny, który zostałby stworzony 
z LO Mickiewicza i gimnazjum nr 
2. Szuplewski: – Mamy taki sce-
nariusz działania, który zakłada 
że na 1 września 2017 roku bu-
dynek gimnazjum będzie odda-
ny do użytku.

Jeśli termin, o którym wspo-
mina burmistrz ma być realny, to 
budowa nowego gimnazjum po-
winna ruszyć najpóźniej w poło-
wie przyszłego roku. Zapytaliśmy 
więc na jakim etapie są przygoto-
wania do realizacji tej inwestycji 
i czy skromny budżet Piastowa 
poradzi sobie z tak kosztownym 
przedsięwzięciem. – Mamy już 
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MICHAŁOWICE
Kolejny samorząd 
dołączył do grona 
sprzeciwiających się 
wycince drzew wzdłuż 
linii WKD. Stanowisko 
powiatu pruszkowskiego 
w tej sprawie poparli 
radni Michałowic. 

P rzypomnijmy: Warszaw-
ska Kolej Dojazdowa zo-
stała zobligowana przez 

Urząd Transportu Kolejowego 
do usunięcia roślinności znajdu-
jącej się w odległości 15 metrów 
od torów. Decyzja ta wywołała 
burzę, bo oznaczałaby wyrok 
dla 2 tys. drzew na całej długo-
ści torów wukadki. Zawrzało 
najpierw wśród mieszkańców re-
gionu, potem na szczeblu samo-
rządów. Jako pierwszy ofi cjalne 
stanowisko zajął powiat prusz-
kowski. – Uważamy, że wpro-
wadzenie w życie decyzji UTK 
godzi w ważny interes społecz-
ny oraz jest zupełnie nieuzasad-
nione zważywszy na nadmierną, 
niewspółmierną do skali zagro-
żenia ingerencję w środowisko 
naturalne – czytamy w uchwa-
le rady powiatu.

Tydzień temu na łamach 
„Gazety WPR” stanięcie w obro-
nie drzew zadeklarowali burmi-
strzowie Podwarszawskiego 

W Michałowicach problem wy-
cinki może dotyczyć zarówno Ko-
morowa, jak i Reguł czy Opaczy. 
Co jeśli WKD zwróci się o pozwo-
lenie na jej przeprowadzenie do 

Trójmiasta Ogrodów, czyli Pod-
kowy Leśnej, Brwinowa i Mi-
lanówka. Teraz dołączyli radni 
Michałowic. Na ostatniej wrze-
śniowej sesji przegłosowali po-
parcie dla stanowiska powiatu. 
Uchwałę zaproponował wójt 
Michałowic Krzysztof Grabka. 
– To przesłanie raczej dla UTK 
niż dla WKD. Chodzi o to, żeby 
nie traktować przepisów w spo-
sób mechaniczny. Bezspornie 
w przypadku drzew chorych 
i zagrażających bezpieczeństwu 
konieczne będzie ich usunięcie,  
ale nie traćmy zdrowego rozsąd-
ku i nie wycinajmy wszystkiego 
w pień – wyjaśnia wójt. I doda-
je: – W tym postępowaniu nie 
my będziemy decydować o losie 
wszystkich drzew, bo część wnio-
sków wpłynie nie do gminy lecz 
do powiatu. Dlatego chcieliśmy 
wyrazić swoje poparcie. 

Rośnie koalicja przeciw wycince 
Także Michałowice sprzeciwiają się wycince drzew wzdłuż torów WKD

Jeśli odmówimy, odpowiedzial-
ność za ewentualne konsekwencje 
spadnie na nas, czyli na samorzą-
dy. Ale w tego typu decyzjach ni-
gdy nie ma automatyzmu, musimy 
zachować zdrowy rozsądek – tłu-
maczy Krzysztof Grabka. 

To zresztą nie pierwsza decyzja 
Urzędu Transportu Kolejowego, 
która budzi sprzeciw w gminie. 
Wcześniej kontrowersje wywo-
łało podniesienie przez UTK ka-
tegorii przejazdów, co w praktyce 
oznacza, że na przeprawach przez 
tory WKD w Regułach i Komo-
rowie pojawi się szlaban. Dla kie-
rowców poruszających się po 
lokalnych drogach to rozwiązanie 
najgorsze z możliwych, bo praw-
dopodobnie poskutkuje długimi 
korkami w oczekiwaniu na moż-
liwość przejazdu. 

W tym przypadku władze 
gminy również interweniowa-
ły. Sprawa utkwiła jednak w mar-
twym punkcie, bo choć WKD 
odwołała się od decyzji UTK 
do Ministerstwa Rozwoju i In-
frastruktury, to jednocześnie 
mocno zmalały szanse na po-
zytywne rozpatrzenie tej proś-
by. – Argumentem miało być to, 
że na szlaku kolejki nie dochodzi 
do wypadków. Niestety niemal 
w tym samym czasie na przejeź-
dzie w Komorowie zaczęły się 
kolizje. Brak rozsądku kierow-
ców może doprowadzić do tego, 
że nic w tej sprawie nie da się 
zrobić – mówi wójt Grabka. 
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– Nie traćmy 
zdrowego rozsądku 
i nie wycinajmy 
wszystkiego 
w pień – mówi 
wójt Michałowic

władz gminy? – Każdy taki wnio-
sek przeanalizujemy oddzielnie 
i indywidualnie. Niestety mamy tu 
do czynienia z kolizją przepisów. 

Odnawiany amfi teatr na ostatniej prostej
MILANÓWEK
Mieszkańcy Milanówka 
z niecierpliwością 
oczekują oddania 
do użytku 
zmodernizowanego 
amfi teatru. – Termin 
został wyznaczony 
na drugą połowę 
października i nie 
jest zagrożony 
– podkreśla burmistrz 
miasta-ogrodu. 

Teren u zbiegu ulic Fiderkie-
wicza i Krótkiej potocznie na-
zywany „kaczymi dołami” ma 
stać się rekreacyjną wizytówką 
Milanówka. I trudno się dziwić, 
ponieważ na modernizowanym 
obszarze znajdzie się szereg 
atrakcji zarówno dla młodszych 
jak i starszych mieszkańców. Na 
terenie amfi teatru wydzielono 
dziewięć stref: tenisa stołowego, 
wspinaczkową, sportową, street 
workoutu,  relaksu, zabaw ma-
łych dzieci, zjeżdżalni, zabaw te-
renowych i botaniczną. 

Zapytaliśmy burmistrz Mila-
nówka Wiesławę Kwiatkowską 
na jakim etapie są dziś prace 

związane z odświeżaniem te-
go terenu. – Powoli fi niszujemy. 
Zamontowana jest już siłow-
nia plenerowa, część drążków 
do street workoutu. Ławeczki 
są na swoich miejscach, nieba-
wem dotrą pozostałe elementy 
– wylicza burmistrz. – Żeby za-
pobiec aktom wandalizmu za-
montowaliśmy już kilka kamer 
monitoringu na terenie amfi te-
atru – dodaje.

Pozostaje więc pytanie: kie-
dy amfi teatr zacznie tętnić ży-

otwarcia, najprawdopodobniej 
w weekend po wspomnianej 
dacie. Wszystko zależy jednak 
od pogody – mówi nam bur-
mistrz Kwiatkowska.

Jednak teren przy ulicy Fider-
kiewicza to niejedyna atrakcja 
na jaką niedługo mogą liczyć 
mieszkańcy Milanówka. W ra-
mach jednego projektu oprócz 
amfi teatru przygotowywany jest 
specjalny przewodnik po mieście 
oraz szlak turystyczny z zabyt-
kami obejmujący 31 lokaliza-
cji i obiektów. Uzupełnieniem 

Teren u zbiegu 
ulic Fiderkiewicza 
i Krótkiej ma stać 
się rekreacyjną 
wizytówką 
Milanówka
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ciem? – Zgodnie z harmonogra-
mem ma być gotowy na 22 paź-
dziernika. Zapewne przygotu-
jemy jakąś uroczystość z okazji 

całości będzie specjalna mapa 
i strona internetowa. 

Zarówno przewodnik, jak 
i szlak miały być gotowe w poło-
wie września, na obchody święta 
miasta. Niestety wciąż nie są do-
stępne dla mieszkańców. Wie-
sława Kwiatkowska: – Tu prace 
się przeciągnęły. Wszystko jest 
już prawie gotowe. Strona in-
ternetowa, która również zo-
stanie uruchomiona w ramach 
tego zadania, także jest prawie 
gotowa. Dopinamy wszystko na 
ostatni guzik.  (AS) 

TARGI
Chcesz sprzedać, kupić lub wy-
nająć nieruchomość? A może 
oferujesz usługi budowlane lub 
projektujesz wnętrza? Miejsce na 
darmowej tablicy czeka! Podczas 
8. edycji WPR Targów Nierucho-
mości i Wnętrz w pruszkowskiej 
Hali Znicz goście będą mogli 

zamieścić bezpłatne ogłosze-
nia na specjalnej tablicy. Zosta-
nie ona umieszczona w pobliżu 
Kawiarni Targowej. Taka darmo-
wa tablica to dla ciebie wyjątko-
wa okazja! Ogłoszenie, które na 
niej zamieścisz będzie bardzo wi-
doczne dla odwiedzających Targi, 

Bezpłatna tablica ogłoszeń 
na Targach w Hali Znicz

a tych, jak wskazują poprzednie 
edycje imprezy, jest bardzo wie-
lu. Masz więc ogromną szansę, że 
twoja propozycja spotka się z od-
zewem. Przyjdź 10 i 11 październi-
ka na WPR Targi Nieruchomości 
i Wnętrz i skorzystaj z bezpłatnej 
tablicy ogłoszeń! (SD)

Teren oczyszczony 
z nielegalnego wysypiska
GRODZISK MAZOWIECKI 
W okolicach Kłudna 
Nowego zlikwidowano 
dzikie wysypisko 
śmieci. Tym razem 
inicjatorem akcji 
nie był urząd 
grodziskiej gminy, 
lecz prywatna fi rma.

Są miejsca, gdzie nieodpowie-
dzialni ludzie pozbywają się 
odpadów i tym samym two-
rzą dzikie wysypiska śmieci. 
Tak było w przypadku terenu 
w okolicy Kłudna Nowego. 
Jednak dzięki akcji sprzątania 
nielegalne wysypisko zniknęło

Gmina pełniła rolę koordy-
natora prac. Z inicjatywą pod-
jęcia akcji wyszła jedna z fi rm 
działających na terenie Gro-
dziska Mazowieckiego. – Zgło-
siła się do nas fi rma Pepsico/
Frito Lay, twierdząc, że ma po-
trzebę, aby zrobić coś dla śro-
dowiska. Zwrócili się z prośbą 
o skoordynowanie takiej ak-
cji poprzez wskazanie jakie-
goś miejsca oraz dostarczenie 
sprzętu – wyjaśnia Łukasz Ka-
puściak, naczelnik Wydziału 
Ochrony Środowiska w gro-
dziskim magistracie. I doda-
je: – Z tego, co kojarzę to jest 
pierwsza taka inicjatywa. Za-
zwyczaj to my inspirujemy ta-
kie działania.

Połączone siły firmy, która 
wyraziła chęć działania, oraz 
gminy przyniosły pozytywny 

efekt. Zanieczyszczony teren 
został uporządkowany. Śmieci 
zniknęły, ale pojawia się py-
tanie na jak długo. Okazuje 
się, że ludzie często wyrzu-
cają tam odpady. Łukasz Ka-
puściak: – To jest taki teren 
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na granicy gminy Grodzisk 
Mazowiecki i gminy Błonie 
przy polnej dróżce, gdzie zda-
rza się, że ludzie podrzucają 
odpady. Przez jakiś czas ten 
teren nie był sprzątany, po-
nieważ ekipy Zakładu Go-
spodarki Komunalnej tam 
nie zaglądały i nagromadzi-
ło się trochę śmieci.  (JM) 

Z inicjatywą akcji 
wyszła jedna z fi rm 
działających na 
terenie Grodziska
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• 2 minuty pieszo do stacji SKM Piastów
• zielone ogrody na dachu oraz na patio
• restauracje, sklepy i punkty usługowe  na parterze
• mieszkania od 23 m2 do 91 m2

• światłowód w każdym mieszkaniu:  internet 300MB/s

Biuro sprzedaży przy inwestycji otwarte 7 dni w tygodniu, tel. 22 625 00 25Biuro sprzedaży przy inwestycji otwarte 7 dni w tygodniu, tel. 22 625 00 25Biuro sprzedaży www.rezydencjawarszawska.pl

15 min. 
do centrum 
Warszawy

REKLAMA

EWELINA 
LATOSEK

PRUSZKÓW
Zakończyły się 
dwumiesięczne 
konsultacje społeczne 
w sprawie organizacji 
komunikacji miejskiej 
w Pruszkowie. Cieszyły się 
dużym zainteresowaniem. 
Co zaproponowano?

T ermin składania uwag 
minął w połowie wrze-
śnia. Urząd miejski pro-

wadzi jeszcze analizę pomysłów 
zgłoszonych przez mieszkańców, 
ale wstępne wyniki są już znane. 
– W określonym terminie wpły-
nęło 120 wniosków, w których za-
warto 46 propozycji. Najczęściej 
powtarzały się wnioski o kurso-
wanie autobusów na wszystkich 
liniach miejskich również w soboty 
i w niedziele, o uruchomienie linii 
autobusowej do Warszawy, tak aby 
autobus przejeżdżał przy głównych 

posiadaczy Karty i 3 zł dla pozo-
stałych. Wiadomo natomiast, że 
zmiany pojawią się później niż 
zakładano. Według nowej orga-
nizacji komunikacji autobusy mia-
ły pojechać 1 stycznia przyszłego 
roku. Teraz ten termin określany 
jest już bez podawania konkret-
nej daty. – Dążymy do jak naj-
szybszego ogłoszenia przetargu 
tak aby móc wprowadzić zmiany 

centrach handlowych zlokalizowa-
nych wzdłuż Al. Jerozolimskich na 
odcinku od Pruszkowa do Dwor-
ca Zachodniego, o zmianę floty 

Wnioski z komunikacyjnych konsultacji
Mieszkańcy Pruszkowa zgłosili 46 propozycji w sprawie organizacji komunikacji. Które będą uwzględnione?

w pierwszym kwartale 2016 ro-
ku – zapewnia Elżbieta Korach. 
I dodaje: – Z uwagi na ogromne za-
interesowanie mieszkańców oraz 
dużą ilość wniosków do przeanali-
zowania pod względem możliwości 
ich wykonania, nie ustalony został 
jeszcze termin ogłoszenia postępo-
wania na świadczenie usług trans-
portowych. Cały czas trwają prace 
nad ustaleniem jego warunków.

na młodszą oraz wprowadzenie 
jednolitej kolorystyki i oznako-
wania autobusów miejskich – wy-
licza Elżbieta Korach, naczelnik 

Uczestnicy 
konsultacji 
postulowali m.in. 
przedłużenie 
kursowania 
autobusu linii nr 1 
tak, aby mieszkańcy 
Parzniewa mogli 
dojeżdżać do dworca 
PKP w Pruszkowie
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KWydziału Inwestycji, Remon-
tów i Infrastruktury Technicznej 
Urzędu Miasta w Pruszkowie. 

Uczestnicy konsultacji postulo-
wali także przedłużenie kursowania 
autobusu linii nr 1 tak, aby miesz-
kańcy Parzniewa mogli dojeżdżać 
do dworca PKP w Pruszkowie, za-
planowanie nowej linii nr 5 Prusz-
ków-Malichy tak, aby przejeżdżała 
w okolicach starostwa powiatowe-
go, przychodni na ul. Drzymały, 
targowiska miejskiego oraz żeby 
rozkład dostosowany został m.in. 
do dzwonków w szkole podstawo-
wej, czy godzin mszy w kościele.

Które z propozycji zostaną 
uwzględnione, tego na razie nie 
wiadomo. Bez zmian pozostają 
plany magistratu polegające na 
wprowadzeniu dwóch nowych 
linii autobusowych i wspólnego 
biletu. Na trasę mają wyjechać 
pojazdy oznakowane numerami 
5 i 6. Pierwsze połączą stację PKP 
w Pruszkowie z Malichami, dru-
gie ruszą z Osiedla Staszica w kie-
runku Cmentarza Żbikowskiego. 

Mieszkańcy Pruszkowa zgłosili 46 propozycji w sprawie organizacji komunikacji. Które będą uwzględnione?

Na WPR Targach Nieruchomości 
i Wnętrz (10 i 11 października w Prusz-
kowie) pojawi się stoisko, gdzie bę-
dzie można uzyskać intresujące 
informacje na temat kredytów. Nie-
zależny doradca fi nansowy Tomasz 
Orzeł pomoże wybrać najkorzystniej-
szą ofertę i wyjaśni zasady udzielania 

kredytów. Nie wiesz przez jaki okres 
ważne jest zaświadczenie o zarob-
kach, na jakie oprocentowanie mo-
żesz liczyć? Zastanawiasz się jakich 
dokumentów wymaga bank? A może 
nie wiesz czy banki akceptują docho-
dy z umów za granicą lub po pro-
stu chcesz dowiedzieć się jak wziąć 

kredyt na mieszkanie aby nie 
żałować? Wszystkiego dowiesz 
się podczas 8. edycji Targów. 
Odwiedź stoisko porad kredytowych 
i zasięgnij opinii specjalistów. 
Dodajmy, że na Targach bezpłatnie 
będzie też można porozmawiać 
z architektami z fi rmy Divani. (SD)

TARGI

Bezpłatne porady kredytowe 
podczas Targów

Kolejny pomysł to ujednolicenie 
opłaty za bilet miesięczny. Su-
gerowana cena to 50 złotych dla 
posiadaczy Pruszkowskiej Karty 
Mieszkańca i 90 zł dla pozosta-
łych osób. Planowane jest również 
wprowadzenie biletu jednorazo-
wego bez ograniczeń czasowych 
na daną linię i biletu godzinne-
go umożliwiającego przesiad-
kę. Sugerowana cena to 1 zł dla 

 Według nowej organizacji komunikacji autobusy miały pojechać 1 stycznia przyszłego roku
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Ostatnie mieszkania
 4999zł/m2

tel. 22 729 03 13

REKLAMA

EWELINA 
LATOSEK

PIASTÓW
Kilkoro dzieci ze żłobka 
w Piastowie trafi ło na 
początku września do 
szpitala. Stwierdzono 
u nich zakażenie 
salmonellą. Bakteria 
prawdopodobnie 
znalazła się w posiłkach 
dostarczanych przez 
warszawską fi rmę 
cateringową.

C hodzi o przedszkole i żło-
bek przy al. Krakowskiej 
w Piastowe. 7 września 

właściciel zgłosił do sanepidu 
zachorowania podopiecznych. 
– Trzy dni wcześniej mieli-
śmy pierwsze przypadki dzieci 
odesłanych do domu z wysoką 
gorączką. Najpierw problem 
pojawił się w grupie żłobkowej. 
9 września w wynikach posie-
wu okazało się, że przyczyną 
jest bakteria salmonelli – wyja-
śnia Rafał Kamiński, właściciel 
przedszkola MiniMadagaskar. 
– Z własnej woli zamknęliśmy 
placówkę na dwa tygodnie, zo-
staliśmy dokładnie sprawdzeni 
przez kontrole sanitarne. Wina 
nie leży po naszej stronie, bo żad-
nych posiłków nie przygotowu-
jemy na miejscu. Dostarczała je 
fi rma cateringowa z Warszawy. 
Z tego, co wiem od warszawskiej 
stacji sanepidu i właścicieli in-
nych placówek obsługiwanych 
przez tę fi rmę, salmonellę wy-
kryto także tam – mówi Ka-
miński. I dodaje: – W chwili 
obecnej placówka funkcjonuje 
normalnie, a dzieci wracają do 
nas już bez bakterii. Korzysta-
my z usług innej fi rmy cateringo-
wej, z którą współpracowaliśmy 
w latach wcześniejszych i nigdy 
nas nie zawiodła.

dzieci chodzi do placówki i nie 
mam zamiaru tego zmieniać 
– mówi pani Katarzyna.

Postępowanie w tej sprawie 
pruszkowski sanepid już zakoń-
czył. Nieprawidłowości po stro-
nie przedszkola nie stwierdzono. 
– W wyniku zgłoszenia przez szpi-
tal pierwszego przypadku oraz 
osobistego zgłoszenia przez wła-
ściciela placówki, podjęto czyn-
ności kontrolno-sprawdzające 
z jednoczesnym opracowaniem 
ogniska choroby przenoszonej 
drogą pokarmową – wyjaśnia Aga-
ta Wolska-Adamczyk, dyrektor 
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epi-
demiologicznej w Pruszkowie. – 
W wyniku dobrej współpracy 
pracowników Inspekcji Sanitarnej 
i właściciela placówki zostały wy-
konane wszystkie zalecenia higie-
niczno-sanitarne oraz sprawdzono 

Bakterię Salmonelli stwierdzo-
no u 15 dzieci ze żłobka, u poło-
wy konieczna była hospitalizacja 
– Dzieci są pod opieką rodziców 
a niektóre już powróciły do pla-
cówki. W grupie przedszkolnej 
były to pojedyncze przypadki 
i przebiegały bezobjawowo. Gdy-
by nie fakt, że zgłosiliśmy spra-
wę, pewnie nie dowiedzielibyś-

Śniadanie z salmonellą w tle
Bakterię stwierdzono u 15 dzieci ze żłobka, u połowy konieczna była hospitalizacja

orzeczenia lekarskie personelu. 
Sprawa dotycząca firmy cate-
ringowej dostarczającej posił-
ki została przekazana do PSSE 
zgodnie z kompetencjami miej-
sca zarejestrowania działalności 
fi rmy – dodaje.

Jak się okazuje, problem do-
tyczy nie tylko przedszkola w Pias-
towie, ale też kilkunastu placó-
wek na terenie Warszawy. Jedze-
nie dowoziła tam ta sama fi rma 
cateringowa. – W trakcie do-
chodzenia epidemiologicznego 
ustalono, że placówki w których 
wystąpiły przypadki zachoro-
wań przebiegające z objawa-
mi ze strony układu pokarmo-
wego, łączy firma dostarcza-
jąca posiłki. Przeprowadzone 
zostały kontrole sanitarno-hi-
gieniczne placówek. Nie wy-
kazały one nieprawidłowości 
kontrolowanych obiektów – in-
formuje Ryszard Jeleniewicz, 
zastępca Państwowego Powia-
towego Inspektora Sanitarne-
go w Warszawie. 

Działalność fi rmy z Warszawy 
została zawieszona do czasu uzy-
skania wyników badań laborato-
ryjnych. Samo postępowanie jest 
jeszcze w toku. Wiadomo jednak, 
że posiłki były przygotowywane 
gdzie indziej niż w miejscu zare-
jestrowania działalności, a czte-
ry dni przed kontrolą w kuchni 
przeprowadzono dezynfekcję 
metodą ozonowania. Do spra-
wy będziemy wracać. 

W
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Nieprawidłowości 
po stronie 
przedszkola przy 
ulicy Krakowskiej 
w Piastowie nie 
stwierdzono

my się o nich. Bakteria prawdo-
podobnie znalazła się w śnia-
daniach lub podwieczorkach 
– twierdzi właściciel placówki.

Słowa właściciela potwier-
dza jedna z mam maluchów. 
– W ocenie mojej i pozostałych 
rodziców sytuacja jest jasna. Do-
brze oceniamy pracę i szybką re-
akcję przedszkola. Dwoje moich 

Wiadomości

REKLAMA

Bakterię stwierdzono u 15 dzieci ze żłobka, u połowy konieczna była hospitalizacja

NADARZYN
Gmina ogłosiła przetarg na wy-
konanie drugiego etapu budowy 
chodnika na ul. Brzozowej w Wa-
lendowie. – Pierwszą część chod-
nika wykonaliśmy w ubiegłym 
roku. Teraz przystępujemy do re-
alizacji drugiej części. W tym ro-
ku na skrzyżowaniu ulic Brzozowej 

i Nad Utratą pojawiła się sygnali-
zacja świetlna – wyjaśnia Tomasz 
Muchalski, wicewójt Nadarzyna. 
Chodnik na Brzozowej ma się poja-
wić jeszcze w tym roku, wykonaw-
ca powinien zrealizować zadanie 
do 15 listopada. Chodzi o niespeł-
na 350-metrowy odcinek z kostki 

Drugi etap budowy chodnika, 
będzie też ścieżka dla rowerzystów

betonowej. W obrębie skrzyżowa-
nia ul. Brzozowej i ul. Nad Utratą 
powstanie też ścieżka rowerowa. 
Kiedy cykliści będą mogli z niej 
skorzystać? Prawdopodobnie 
w przyszłym roku. Muchalski: 
– Chodnik będzie po jednej stronie, 
a ścieżka po drugiej. (JM)

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

projektu  miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego  
wraz  z  prognozą  oddziaływania  na  środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 w związku z art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) oraz uchwały Rady  Miejskiej 
w Brwinowie nr LII.559.2014 z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie przystąpie-
nia do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenu wsi Moszna i Moszna Parcele – ETAP I”  uchwalonego 
uchwałą Rady Miejskiej w Brwinowie nr 407-III z dnia 30 sierpnia 2002 
r., w granicach oznaczonych na mapie stanowiącej załącznik graficzny do 
ww. uchwały, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wsi 
Moszna i Moszna Parcele – ETAP  I” wraz z prognozą oddziaływania na  
środowisko w okresie od 9 października do 6 listopada 2015 r. w siedzibie 
Urzędu Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, w pokoju nr 206 na II piętrze,  
w godzinach pracy Urzędu.
Zgodnie z art. 18 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejsco-
wego wyłożonego do publicznego wglądu, może wnieść uwagi. Uwagi na-
leży składać na piśmie do Burmistrza Gminy Brwinów, z podaniem imienia 
i nazwiska lub jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem 
nieruchomości, której uwagi dotyczą, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
23 listopada 2015 r. 
Ogłaszam jednocześnie, że w dniu 26 listopada 2015 r. w sali na Stadionie 
Miejskim w Brwinowie przy ulicy Turystycznej 4, o godz. 1600 odbędzie się 
dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie ww. planu.
Jednocześnie, działając na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 46 
pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego  ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na  środowisko (tekst jednolity  
Dz. U. z 2013 r. poz.1235 ze zm.), ww. projekt planu wraz z prognozą od-
działywania na środowisko poddaje się, z udziałem społeczeństwa, po-
stępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,  
w okresie i miejscu wyłożenia do publicznego wglądu.
Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt 3-5, art. 40 i art. 41 ustawy o udostępnianiu infor-
macji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, zainteresowani mogą wno-
sić uwagi i wnioski do sporządzonej prognozy oddziaływania na środowisko, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2015 r. Uwagi i wnioski 
w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu w pokoju nr 206  
w Urzędzie Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12 lub za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym 
podpisem elektronicznym na adres: urbanistyka@brwinow.pl. Przedłożone 
uwagi i wnioski w ww. sprawie podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza 
Gminy Brwinów. 

Burmistrz Gminy Brwinów 
Arkadiusz Kosiński

OGŁOSZENIE

MIEJSCE
NA TWOJĄ REKLAMĘ

22 758 77 88
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Oczekujemy:

 

 

· Chęci do pracy i zaangażowania

 

· Zdolności interpersonalne oraz umiejętności organizacyjne,

 
 

· Rzetelności i dbałości o jakość wykonywanej pracy.

 

Oferujemy:

 

· Umowę o pracę,

 

· Profesjonalne szkolenia i realne możliwości awansu,

 

· Atrakcyjne wynagrodzenie,

 

· Ciekawą pracę w młodym zespole,

 

· Opiekę medyczną i szeroki pakiet socjalny.

 

Chętnych prosimy o kontakt :

 

Kasjer/Kasjerka 
Pracownika hali na   dziale 

Rzeźnik 
Magazynier 

Przemysłowym i Spożywczym 
 

Auchan to grupa handlowa o międzynarodowym zasięgu.
W 16 krajach świata zatrudniamy ponad 300 tysięcy współpracowników. W Polsce od 1996 roku 

otworzyliśmy 41 hipermarketów oraz 7 centrów logistycznych. Obecnie poszukujemy Kandydatów i Kandydatek 
na stanowisko: 

Dopłaty do wypoczynku, bony na święta
tel. 22 735-86-59; 22 735-86-16; 22 735-86-13
mail: a.dolecka@auchan.pl

Miejsce pracy: Auchan Janki 

Pracownik produkcji
Piekarz
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O II PRZETARGU 
USTNYM  NIEOGRANICZONYM

na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych
                  w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Leszczynowej

Lp. Oznaczenie  
nieruchomości

Pow.  
w ha

Cena  
wywoławcza 

w zł.
Wadium 

w zł.
Postąpienie  
min. w zł.

1. 21/187 obr. 14 0,0447 89.400 8.940 900

2. 21/188 obr. 14 0,0265 53.000 5.300 530

3. 21/189 obr. 14 0,0277 55.400 5.540 560

4. 21/190 obr. 14 0,0422 84.400 8.440 850

5. 21/192 obr. 14 0,0408 81.600 8.160 820

6. 21/193 obr. 14 0,0253 50.600 5.060 510

7. 21/194 obr. 14 0,0357 71.400 7.140 720

Przetarg odbędzie się w dniu 05.11.2015 r. o godz. 12.00  
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Maz. przy  

ul. Kościuszki 32 A w Sali Konferencyjnej (I piętro).
Przedmiotem przetargu są nieruchomości opisane wyżej, nie-
zabudowane, uporządkowane, teren płaski. Uregulowane w KW 
WA1G/00007183/3. Zgodnie z miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego, jednostka D, przedmiotowe działki 
przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną/ 
/budynki wielorodzinne do 4 lokali mieszkalnych – symbol D 24-
MN. 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 02.11.2015 r. Cena nieruchomości gruntowych osiągnięta 
w przetargu zostanie powiększona o podatek VAT – 23% i płatna 
jest jednorazowo przed zawarciem umowy sprzedaży. Ogłosze-
nie o przetargu 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 informa-
cje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościa-
mi Urzędu Miejskiego w Grodzisku Maz., ul. Kościuszki 32a, 
sala obsługi mieszkańców – stanowisko nr 1, tel. 22 755 55 
34 wew. 220.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O XIII 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. 112/15 1001 90.000 9.000 900

4. 112/20 1001 90.000 9.000 900

5. 112/21 1000 90.000 9.000 900

Zabudowa jednorodzinna w układzie bliźniaczym
6. 112/16 750 67.000 7.000 670

7. 112/17 750 67.000 7.000 670

8. 112/24 752 68.000 7.000 680

9. 112/25 753 68.000 7.000 680

Przetarg odbędzie się w dniu 05.11.2015 r. o godz. 10.00  
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Maz.  

przy ul. Kościuszki 32 A w Sali Konferencyjnej (I piętro).
Przedmiotem przetargu są nieruchomości opisane wyżej, nie-
zabudowane, uregulowane w KW WA1G/00056216/2. Zgodnie  
z decyzjami o warunkach zabudowy przeznaczone pod zabudowę 
jednorodzinną wolnostojącą i bliźniaczą.
Wadium należy wpłacić w pieniądzu do kasy lub na konto Urzę-
du Miejskiego w Grodzisku Maz. nr  88 1240 6348 1111 0010 
4058 8554 Bank Pekao S.A. ul. Grzybowska 53/57 Warszawa do 
dnia 02.11.2015 r. Cena nieruchomości gruntowych osiągnięta 
w przetargu zostanie powiększona o podatek VAT – 23% i płatna 
jest jednorazowo przed zawarciem umowy sprzedaży. Ogłosze-
nie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez 
wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Maz. 
ul. T. Kościuszki 32a oraz opublikowanie na stronie interneto-
wej www.grodzisk.pl oraz www.bip.grodzisk.pl. Dodatkowe 
informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Grodzisku Maz., ul. Ko-
ściuszki 32a, sala obsługi mieszkańców – stanowisko nr 1,  
tel. 22 755 55 34 wew. 220.

OGŁOSZENIA

ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
Od początku roku 
w powiecie pruszkowskim 
oszuści wyłudzili blisko 
78 tys. zł. – Metody przez 
nich stosowane są różne: 
fałszywy wnuczek, 
policjant, przyjaciółka 
– wyliczają policjanci.

O szuści działają bez 
skrupułów. Początko-
wo najbardziej rozpo-

wszechnioną metodą wyłudzeń 
było podawanie się za członka ro-
dziny. Do starszych ludzi dzwoni-
ła osoba informująca, że jest ich 
wnuczkiem, bądź wnuczką. Mó-
wiła o trudnej sytuacji fi nansowej 
i prosiła o pomoc. Z reguły kilka 
tysięcy złotych, ale zdarzało się, 
że „prośby” dotyczyły kilkunastu 
czy kilkudziesięciu tysięcy. Pie-
niądze z reguły odbierał dobry 
znajomy rzekomego wnuczka. 

gdy ktoś telefonicznie prosi nas 
o pieniądze. Po zakończonej roz-
mowie warto odczekać kilka minut 
i zadzwonić do swojego krewne-
go na znany nam numer telefonu. 
Nie wolno działać pod presją cza-
su, a całą sytuację przeanalizować. 

Warto też pamiętać, że policja 
(to w przypadku oszusta podaja-
cego się za funkcjonariusza) nigdy 
nie żąda pieniędzy. Jeśli dzwonią-
cy podaje się za policjanta nale-
ży poprosić o pełny stopień imię 
i nazwisko oraz jednostkę. Dane 
te można sprawdzić dzwoniąc 
pod numer 112, wcześniej trzeba 
upewnić się czy wcześniejsze po-
łączenie zostało rozłączone. Całą 
sytuację należy zgłosić niezwłocz-
nie na policję. Być może pozwoli to 
na złapanie oszusta i uchronienie 
innych przed utratą oszczędności. 
Asp. Kańka: – Warto poinstruować 
seniorów z rodziny jak postępo-
wać w takich sytuacjach. Można 
również zapewnić ich, że telefo-
nicznie nigdy nie będziemy pro-
sić o pieniądze. 

Poszkodowani dowiadywali się 
o oszustwie po kontakcie z praw-
dziwymi członkami rodziny. Jed-
nak na odzyskanie przekazanych 
pieniędzy było już za późno. 
W ten sposób oszczędności ży-
cia straciło wiele osób. 

Policjanci z pruszkowskiej ko-
mendy przestrzegają, że oszuści 
używają rozmaitych scenariu-
szy, by tylko zdobyć pieniądze. 
– Oszuści podają się za wnucz-
ków, policjantów, pracowników 
gazowni czy bliskich przyjaciół. 
W lipcu zatrzymaliśmy mężczy-
znę, który okradał w ten sposób 
sklepy. Podawał się za policjanta 
z policji gospodarczej i skarbowej. 
W różnych sklepach kazał wyda-
wać banknoty w celu sprawdzenia 
ich autentyczności. Później z pie-
niędzmi opuszczał sklep. Uda-
ło się nam go zatrzymać – mówi 
asp. Karolina Kańka, rzecznik 
prasowy Komendy Powiatowej 
Policji w Pruszkowie. 

Policjanci przyznają jednak, że 
oszustów złapać nie jest tak łatwo. 

Nie daj się nabrać „wnuczkowi”
Oszuści, aby zdobyć pieniądze od starszych osób, stosują różne scenariusze
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Zwłaszcza, że poszkodowani do-
piero po przekazaniu pieniędzy 
orientują się, że zostali nabrani. 
Ale warto zaznaczyć, że oszustw 
jest coraz mniej. – Od początku ro-
ku dokonano łącznie sześciu wy-
łudzeń na blisko 78 tys. zł. Oprócz 
tego było osiem usiłowań. W tych 
przypadkach do przekazania pie-
niędzy na szczęście nie doszło – 
wylicza asp. Kańka. – W wakacje 
odnotowaliśmy jedno usiłowanie 
oszustwa i dwa dokonania. To du-
żo mniej niż w analogicznym okre-
sie w ubiegłym roku – dodaje.

Jak zatem ustrzec się przed 
oszustami? „Czerwona lampka” 
powinna się zapalić w momencie, 

Wiadomości

Zarząd Powiatu Grodziskiego
informuje, iż w dniach od 01.10.2015 r. do 21.10.2015 r. 
w siedzibie Starostwa Powiatu Grodziskiego w Grodzisku 
Maz. przy ul. Kościuszki 30 i przy ul. Żyrardowskiej 48 
bud.A został wywieszony na tablicach ogłoszeń wykaz 
nieruchomości Powiatu Grodziskiego przeznaczonych do 
zbycia. Wykaz został także zamieszczony na stronie inter-
netowej www.powiat-grodziski.pl

Oszuści, aby zdobyć pieniądze od starszych osób, stosują różne scenariusze

GRODZISK MAZOWIECKI
Centrum Kultury w Grodzisku za-
prasza na multimedialny spektakl 
muzyczno-taneczny „EACHTRA 
– Celtycka Podróż”. Przedstawie-
nie jest owocem współpracy ze-
społu muzyki celtyckiej Jig Reel 
Maniacs, który w tym roku obcho-
dzi swoje 25-lecie, formacji tańca 

irlandzkiego Ellorien oraz Visual 
Jokeya Tomasza Frąszczaka. Mu-
zycy i tancerki współtworzą wi-
dowisko łączące elementy kultur 
Szkocji i Irlandii, Walii i Bretanii. 
Delikatne tańce w baletkach, wraz 
z energetycznym stepem irlandz-
kim, komponują się z przeźroczami 

Celtycka podróż na scenie
grodziskiego Centrum Kultury 

krajobrazów celtyckich krain, a recy-
towane fragmenty literatury prze-
platają się z dźwiękami skrzypiec, 
akordeonu, fl ażoletu, dud, sakso-
fonu, gitar i perkusji. Start: 26 paź-
dziernika, godz. 19. Centrum Kultury 
w Grodzisku Mazowieckim, ul. Spół-
dzielcza 9. Bilety – 40 zł. (EL)

Ozonoterapia to leczenie mieszaniną ozonowo-tlenową. Ozon działa 
grzybo- i bakteriobójczo, osłabia wirusy oraz dotleniania organizm. 
Poprawia mikrokrążenie przez uelastycznienie krwinek czerwonych, 
powoduje wzrost ogólnej odporności organizmu, a także przyspiesza 
procesy regeneracji komórek. Ozonoterapia ma zastosowanie m.in.  
w leczeniu: boreliozy, chorób skórnych (grzybic), trudno gojących się 
ran, stopy cukrzycowej, zespołu przewlekłego zmęczenia, migren, 
choroby Hashimoto i wielu innych. Efekty terapeutyczne osiąga się 
poprzez „sterowanie” dawką ozonu, połączeniem technik zabiegowych 
oraz ilością zabiegów. Podstawowy cykl terapeutyczny składa się  
z 10 zabiegów. Techniki podawania ozonu zależą od rodzaju schorze-
nia, to np.: kroplówka z ozonowanej soli fizjologicznej, kąpiel w suchym 
gazie (tzw. rękaw ozonowy), podawanie ozonu do jam ciała, ozonowa-
nie krwi (tzw. autohemotransfuzja) i inne. 
Od 1 września 2015 r., w Pruszkowie, na rogu Al. Niepodległości 
 i ul. Drzymały, w bliskim sąsiedztwie Starostwa Powiatowego zaczę-
ło działalność Centrum Ozonoterapii wraz z gabinetem rehabilitacji. 
Osoby prowadzące Centrum to dr Justyna Sadowska – Pietrzak, spe-
cjalista ozonoterapii oraz Artur Warzocha, fizjoterapeuta z wieloletnim 
doświadczeniem. Pani Justyna uczy lekarzy stosowania ozonu w me-
dycynie, stale współpracuje z autorytetami z różnych dziedzin medycy-
ny. Posiada dostęp do najnowszych badań w tym temacie. Pan Artur 
jest terapeutą manualnym, wykorzystującym holistyczne podejście do 
pacjenta. Współpracuje m. im. z ośrodkiem rehabilitacyjnym dla dzieci 
w śpiączce – Kliniką Budzik. W Centrum Ozonoterapii zajmuje się tera-
pią obrzęków limfatycznych, bólami kręgosłupa i innymi dysfunkcjami. 
Stosuje terapię czaszkowo – krzyżową u dorosłych i dzieci. 

Centrum Ozonoterapii, Pruszków, ul. Drzymały 23,  
tel. 602 322 968 oraz 603 507 061

www.ozonoterapia.pruszkow.pl

ARTYKUŁ SPONSOROWANY
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PRUSZKÓW
Nadwiślański oddział straży gra-
nicznej rozbił niedawno grupę 
przestępczą trudniącą się przemy-
tem oraz dystrybucją narkotyków 
(głównie metamfetaminy). Funk-
cjonariusze zatrzymali na gorącym 
uczynku czterech obywateli Wietna-
mu oraz jednego z Polski. Mężczyźni 

próbowali przemycić metamfetami-
nę do Niemiec. Podczas zatrzymania 
mundurowi zabezpieczyli aż 10 kg 
czystej metamfetaminy. Jej wartość 
szacunkowa to 1,5 mln zł. Ponadto 
rozpracowano „fabrykę” narkotyków 
znajdującą się na terenie Pruszko-
wa. Znajdowało się w niej ponad 

„Fabryka” narkotyków
została zlikwidowana 

60 kg środków odurzających, kom-
ponentów, chemikaliów, półpro-
duktów leczniczych zawierających 
pseudoefedrynę, a także kilkadziesiąt 
litrów gotowego roztworu do krysta-
lizacji metamfetaminy. Na miejscu 
odkryto też 300 tys. zł w gotówce. 
Zatrzymani usłyszeli zarzuty. (SD)

Piątek, 2 Października 2015

Grodzisk Maz. 02.10.2015r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części wsi Adamowizna w rejonie ul. Radziejowickiej w Gminie 

Grodzisk Mazowiecki
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz. U z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) w związku z uchwałą 
Nr 545/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 kwietnia 2013 r.  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części wsi Adamowizna w rejonie ul. Radziejowickiej w Gminie 
Grodzisk Mazowiecki, zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną do ww. pla-
nu. Sporządzony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje 
obszar, którego granice przebiegają:
od północy – zaczynając od punktu stanowiącego przedłużenie północnej granicy działki 
ew. nr 35/1 na zachodnią granicę działki ew. nr 42, przez działkę ew. nr 42, północną 
granicą działki ew. nr 35/1;
od wschodu – zaczynając od północno-wschodniego narożnika działki ew. nr 35/1, 
wschodnią granicą działki ew. nr 35/1, północną i wschodnią granicą działki ew. nr 41/41, 
północną i wschodnią granicą działki ew. nr 41/12;
 od południa – zaczynając od południowo-wschodniego narożnika działki ew. nr 41/12, 
południową granicą działek ew. nr 41/12, 41/57, 41/56, 41/55, 41/54, 41/53, 41/52, 41/51, 
41/50, 41/49, 41/23, 41/4 i 42;
od zachodu – zaczynając od południowo-zachodniego narożnika działki ew. nr 42, za-
chodnią granicą działki ew. nr 42, do punktu stanowiącego przedłużenie północnej grani-
cy działki ew. nr 35/1 na zachodnią granicę działki ew. nr 42
 Wyłożenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną 
do w/w planu odbędzie się w dniach od 12 października 2015 r. do 3 listopada 2015 
r. Dokumentacja sprawy będzie wyłożona w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku 
Mazowieckim pokój nr 9, ul. T. Kościuszki 32A w godzinach od 10.00 do 16.00. Dys-
kusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu  
19 października 2015 r. o godzinie 18.00 w Grodzisku Mazowieckim w siedzibie Urzę-
du Miejskiego pokój nr 101. Projekt planu oraz prognoza udostępnione będą również 
na stronie internetowej gminy bip.grodzisk.pl – Planowanie przestrzenne – Rok 2015. 
Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu 
miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu należy składać do Burmistrza 
Grodziska Mazowieckiego, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organi-
zacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 18 listopada 2015 r. Uwagi mogą być wnoszone: w formie pisemnej do 
Kancelarii Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim lub pocztą na adres: 05-825 
Grodzisk Mazowiecki ul. Kościuszki 32A, ustnie do protokołu w Wydziale Planowania 
Przestrzennego pok. nr 9 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: 
urzad@grodzisk.pl. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do 
projektu planu jest Burmistrz Grodziska Mazowieckiego.

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Grodzisk Maz. 02.10.2015r.

OGŁOSZENIE
o  wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko, 
sporządzonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego dla części wsi Adamowizna w rejonie ul. Radziejowickiej w Gminie 
Grodzisk Mazowiecki

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 2, w związku z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 
2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku  
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.),  
w związku z uchwałą nr 545/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim  
z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Adamowizna w rejonie 
ul. Radziejowickiej w Gminie Grodzisk Mazowiecki, zawiadamiam o ponow-
nym wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko, 
sporządzonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla części wsi Adamowizna w rejonie ul. Radziejowickiej w Gminie Grodzisk Ma-
zowiecki. Wyłożenie odbędzie się w dniach od 12 października 2015 r. do 3 li-
stopada 2015 r. Dokumentacja sprawy będzie wyłożona w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Grodzisku Mazowieckim pokój nr 9, ul. T. Kościuszki 32A w godzinach 
od 10.00 do 16.00. Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami odbędzie 
się w dniu 19 października 2015 r. o godzinie 18.00 w Grodzisku Mazowieckim  
w siedzibie Urzędu Miejskiego pokój nr 101. Prognoza oraz projekt planu udo-
stępnione będą również na stronie internetowej gminy bip.grodzisk.pl – Plano-
wanie przestrzenne – Rok 2015. Uwagi i wnioski w ramach strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 39 ust. 1 pkt 3 oraz art. 
54 ust. 3 cytowanej ustawy należy wnosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
18 listopada 2015 r. Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię i adres Wniosko-
dawcy. Zgodnie z art. 41 cytowanej ustawy uwagi wniesione po terminie pozostaną 
bez rozpatrzenia. Uwagi mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Kancelarii 
Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim lub pocztą na adres: 05-825 Gro-
dzisk Mazowiecki ul. Kościuszki 32A, ustnie do protokołu w Wydziale Planowania 
Przestrzennego pok. nr 9 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na 
adres: urzad@grodzisk.pl. Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy or-
ganem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do prognozy jest 
Burmistrz Grodziska Mazowieckiego.

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Grodzisk Maz. 02.10.2015r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla części wsi Czarny Las w rejonie ul. Cedrowej w gmi-
nie Grodzisk Mazowiecki

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.)  
w związku z uchwałą Nr 807/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim  
z dnia 24 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Czarny Las w rejonie ul. Ce-
drowej w gminie Grodzisk Mazowiecki zawiadamiam o wyłożeniu do publiczne-
go wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
części wsi Czarny Las w rejonie ul. Cedrowej w gminie Grodzisk Mazowiecki  
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną do ww. planu.
Sporządzony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obej-
muje obszar, którego granice przebiegają:
Od północy – zaczynając od punktu stanowiącego północno-zachodni narożnik 
działki ew. nr 32/1 z obrębu Czarny Las następnie po północnej granicy obrębu 
Czarny Las do punktu stanowiącego północno-wschodni narożnik dz. ew. nr 33/2.
Od wschodu – zaczynając od punktu stanowiącego północno-wschodni narożnik 
dz. ew. nr 33/2 dalej po wschodniej granicy obrębu Czarny Las do punktu sta-
nowiącego północno-zachodni wierzchołek dz. ew. nr 53/1 z obrębu Czarny Las.
Od południa – zaczynając od punktu stanowiącego północno-zachodni wierz-
chołek dz. ew. nr 53/1 do południowo-wschodniego wierzchołka dz. ew. nr 41/12  
z obrębu Czarny Las, dalej południowymi granicami działek ew. nr 41/12 i 41/1 
z obrębu Czarny Las do punktu stanowiącego południowo-zachodni narożnik 
dz. ew. nr 41/1 z obrębu Czarny Las.
Od zachodu – zaczynając od punktu stanowiącego południowo-zachodni narożnik 
dz. ew. nr 41/1 dalej po wschodniej granicy dz. ew. nr 1 z obrębu Czarny Las do 
punktu stanowiącego północno-zachodni narożnik działki ew. nr 32/1.
Wyłożenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, spo-
rządzoną do w/w planu odbędzie się w dniach od 12 października 2015r. do  
3 listopada 2015r. 
Dokumentacja sprawy będzie wyłożona w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku 
Mazowieckim pokój nr 9, ul. T. Kościuszki 32A w godzinach od 10.00 do 16.00. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie  planu rozwiązaniami odbędzie 
się w dniu 19 października 2015r. o godzinie 17.00 w Grodzisku Mazowieckim  
w siedzibie Urzędu Miejskiego pokój nr 101. 
Projekt planu oraz prognoza udostępnione będą również na stronie internetowej 
gminy bip.grodzisk.pl – Planowanie przestrzenne – Rok 2015.
Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w pro-
jekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu należy 
składać do Burmistrza Grodziska Mazowieckiego, z podaniem imienia i nazwi-
ska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 listopada 2015 r.
Uwagi mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miejskiego 
w Grodzisku Mazowieckim lub pocztą na adres: 05-825 Grodzisk Mazowiecki 
ul. Kościuszki 32A, ustnie do protokołu w Wydziale Planowania Przestrzennego 
pok. nr 9 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: urzad@
grodzisk.pl.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu pla-
nu jest Burmistrz Grodziska Mazowieckiego.

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Wiadomości

OGŁOSZENIA

Gimazjum 
Społeczne 

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

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

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

     

  

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

e-mail: slo23_pruszkow@o2.pl

Społeczne Liceum 
Ogólnokształcące 
Nr 23

tałcące 

Z UPRAWNIENIAMI 
SZKOŁY PUBLICZNEJ 

OD 1991

Z UPRAWNIENIAMI 
SZKOŁY PUBLICZNEJ 

OD 2004

 www.slo23.edu.pl

30% 
ZNIŻKI CZESNEGO DLA 

RODZEŃSTWA

REKLAMA

Zwłoki w pobliżu torów
GRODZISK MAZOWIECKI
26 września niedaleko 
torów kolejowych 
w Starych Budach 
(gm. Grodzisk 
Mazowiecki) znaleziono 
zwłoki mężczyzny.

– W dalszym ciągu badamy 
sprawę. Najbardziej prawdo-
podobną wersją zdarzeń jest 
nieszczęśliwy wypadek. Męż-
czyzna został potrącony przez 
pociąg Pendolino jadący w kie-
runku Warszawy. Niestety nadal 
nie znamy tożsamości zmarłe-
go – powiedziała st. asp. Kata-
rzyna Zych, rzecznik prasowy 
Komendy Powiatowej Policji 
w Grodzisku Mazowieckim.

Sprawę prowadzi Prokuratura 
Rejonowa w Żyrardowie. Mimo, 
iż zdarzenie wstępnie zakwalifi -
kowano jako nieszczęśliwy wy-
padek to nie można wykluczyć 
innych wersji. – Zostały zlecone 
podstawowe czynności dowodo-
we. Najważniejsza z nich to sek-
cja zwłok. Dzięki niej dowiemy 
się czy to zdarzenie rzeczywi-
ście było nieszczęśliwym wy-
padkiem czy być może zaistniało 
z innych przyczyn. Nie możemy 
wykluczyć żadnej z wersji – mó-
wi Bogusław Piątek, prokurator 
rejonowy w Żyrardowie. I dodaje: 
– Dopóki nie ustalimy tożsamości 
to nic o tym człowieku nie wie-
my. Być może mamy do czynie-
nia z samobójstwem.  (SD) 

Mieszkańcy 
powyciągali 
z szaf stare muszki, 
kapelusze i świetnie 
wpisali się w obraz 
dawnego Milanówka 
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DĘBIŃSKI

MILANÓWEK
Milanówek obchodził 
swoje święto. 
Powrócono do 
klimatu lat 20-tych 
i 30-tych, kiedy miasto 
przeżywało okres 
świetności. Mieszkańcy 
licznie przybyli na 
obchody i z pewnością 
się nie nudzili.

D zisiejsze miasto-ogród 
swój początek mia-
ło w XIX w. Poprzez 

parcelacje gruntów Michała 
Lasockiego leżących wzdłuż 
Kolei Warszawsko-Wiedeń-
skiej powstało Letnisko Mi-
lanówek. Od tamtego czasu 
popularność miejscowości ro-
sła. Zjeżdżała elita i budowała 
okazałe wille. Największy roz-
kwit letniska przypadł na okres 
lat 20-tych i 30-tych ubiegłego 

Na schodach w willi „Matu-
linka” odbył się pokaz mody 
z lat 20-tych, natomiast Inte-
raktywna Wystawa Muzeum 
Jedwabnictwa Milanowskiego 
przywołała historię powstania 
Centralnej Doświadczalnej Sta-
cji Jedwabniczej. Potem „rządzi-
ła” muzyka. Parada z orkiestrą 
na czele poprowadziła miesz-
kańców do Ochotniczej Straży 
Pożarnej, gdzie na dzieci cze-
kały występy stowarzyszenia 
T-Art, a także potańcówka na 
dechach przy dźwiękach zespo-
łu KierzBand.

20 września, drugi dzień ob-
chodów, rozpoczął się od emocji 

wieku. W związku z tym włoda-
rze miasta ogrodu postanowili 
wrócić do tego klimatu w obcho-
dach Święta Miasta Milanówka.

Impreza wystartowała w so-
botę 19 września. Ulica War-
szawska „cofnęła” się w czasie 
– mieszkańcy odwiedzali stoiska, 
w których oferowano przysmaki 
wykonane według receptur babć 

Święto miasta, czyli wspomnień czar
Mieszkańcy Milanówka bawili się w klimacie z początków XX wieku

sportowych. Na powstałych 
w 1925 r. kortach rozegrano me-
cze. Wystąpili tenisiści w stro-
jach z dawnych lat. Następnie 
ulicą Krakowską pojechały bi-
cykle i trycykle. Wszystko przy 
dźwiękach muzyki zespołu The 
Warsaw Dixilanders. Wieczo-
rem publiczność oczarował 
Sławomir Holland. Recytował 
teksty Hemara, Gałczyńskiego 
i Tuwima. Bezpośrednio po nim 
znakomity koncert „Powróćmy 
jak za dawnych lat” dała Justy-
na Reczeniedi. Kiedy zapadł 
zmrok można było podziwiać 
pokaz ognia w wykonaniu gru-
py artystycznej.

Była to pierwsza milanow-
ska impreza przywołująca lata 
20 i 30-te ubiegłego wieku. Z po-
wodzeniem udało się odtworzyć 
klimat tamtych czasów. Miesz-
kańcy powyciągali z szaf stare 
muszki, szelki, kapelusze, rę-
kawiczki czy perły i doskonale 
wpisali się w obraz Milanówka 
z początków XX wieku. 

Mieszkańcy Milanówka bawili się w klimacie z początków XX wieku

i prababć. Ulice miasta przemie-
rzali szczudlarze, kataryniarze, 
a mim odgrywając scenki rozba-
wiał przechodniów. 
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Grodzisk Maz. 02.10.2015r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko, spo-
rządzonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
części wsi Czarny Las w rejonie ul. Cedrowej w gminie Grodzisk Mazowiecki.

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 2, w związku z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), w związku z uchwałą 
Nr 807/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 września 2014 
r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części wsi Czarny Las w rejonie ul. Cedrowej w gminie Gro-
dzisk Mazowiecki zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy 
oddziaływania na środowisko, sporządzonej do projektu miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego dla części wsi Czarny Las w rejonie ul. Cedrowej  
w gminie Grodzisk Mazowiecki.
Wyłożenie odbędzie się w dniach od 12 października 201 r. do 3 listopada 2015r. r. 
Dokumentacja sprawy będzie wyłożona w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku 
Mazowieckim pokój nr 9, ul. T. Kościuszki 32A w godzinach od 10.00 do 16.00. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 paździer-
nika 2015 r. o godzinie 17.00 w Grodzisku Mazowieckim w siedzibie Urzędu Miej-
skiego pokój nr 101. 
Prognoza oraz projekt planu udostępnione będą również na stronie internetowej 
gminy bip.grodzisk.pl – Planowanie przestrzenne – Rok 2015.
Uwagi i wnioski w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – sto-
sownie do przepisu art. 39 ust. 1 pkt 3 oraz art. 54 ust. 3 cytowanej ustawy należy 
wnosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 listopada 2015r.
Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy. Zgodnie z art. 41 
cytowanej ustawy uwagi wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
Uwagi mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miejskiego 
w Grodzisku Mazowieckim lub pocztą na adres: 05-825 Grodzisk Mazowiecki  
ul. Kościuszki 32A, ustnie do protokołu w Wydziale Planowania Przestrzennego pok. 
nr 9 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: urzad@grodzisk.pl.
Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy organem właściwym do rozpa-
trzenia uwag i wniosków złożonych do prognozy jest Burmistrz Grodziska Mazo-
wieckiego.

Burmistrz  Grodziska Mazowieckiego

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie w związku z unieważnieniem 

drugiej sprzedaży licytacyjnej, która odbyła się w dniu 10.09.2015 r. podaje do 
publicznej wiadomości, że dnia 08.10.2015 r. o godz. 1200

pod adresem: 05–800 Pruszków ul. Staszica 1 pokój 313, odbędzie się  
II    LICYTACJA 

ruchomości zajętej w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym z majątku 
Pana Ciecierskiego Marka zam. ul. Stalowa 2/16, 05-800 Pruszków

Przedmiot licytacji: samochód osobowy BMW 645Ci Cabrio E64, rok 
produkcji 2004,  kolor: srebrny z_efektem metalicznym, NR VIN: WBA-
EK71090B301665

Wartość szacunkowa: 45.800,00 zł
Cena wywołania: 22.900,00 zł

Zajętą ruchomość można oglądać: pod adresem ul. Pani Latter 1, 05–800 
Pruszków (parking strzeżony) po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu. 
Warunkiem udziału w licytacji jest  wniesienie do organu egzekucyjnego wadium 
w wysokości 1/10 wartości oszacowania (4580,00 zł). Wadium należy wpłacić 
do organu egzekucyjnego na rachunek nr 20101010100162611391200000 do 
dnia 07.10.2015 r. (w tytule przelewu oprócz danych przystępującego proszę 
podać hasło LICYTACJA BMW) lub gotówką w pokoju 313 w_dniu licytacji 
od godziny 1045 do godziny 1145.
Nabywca jest zobowiązany uiścić cenę wywołania niezwłocznie po udzieleniu 
mu przybicia (wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet ceny). Nabywca 
otrzyma postanowienie o_nabyciu oraz fakturę bez VAT.
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie zastrzega sobie prawo odstąpie-
nia od licytacji bez podania przyczyn.
Informacje w sprawie licytacji można uzyskać pod nr tel. 22 7380802, 7380707,  
lub w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie, Pruszków ul. Staszica 1 pok. 202, 107. 

Z up. Naczelnika Urzędu Skarbowego
Zastępca Naczelnika

                  Dawid Pluta
/podpis na oryginale/

Niepubliczne  
Przedszkole Montessori

ul. Bolesława Prusa 16, 
05-800 Pruszków

Tel. 22 728 50 50, 608 783 589

ZaPrasZaMy do PrZedsZkola 
Montessori w PrusZkowie

Posiadamy 15-letnie 
doświadczenie, oryginalne 
pomoce rozwojowe, kameralną 
grupę oraz wykwalifikowaną 
kadrę. Naszym atutem jest 
także duży ogród, własna 
kuchnia oraz parking. Od wielu 
lat patronuje nam Polskie 
Stowarzyszenie Montessori.

www.przedszkole-montessori.com

AkcjA jesień  
NAjwiększy wybór cebul

(tulipANy, krokusy,  
hiAcyNty, NArcyze i iNNe 
orAz NAwozy jesieNNe)

sklep oGroDNiczy  
w pruszkowie, ul. pogodna 7

www.hurtownia-ogrodnicza.pl

Sprzątanie grobów
Pruszków

509 683 032

Wójt Gminy Nadarzyn 
zawiadamia,

że na urzędowych tablicach 
ogłoszeń oraz na stronach 
internetowych urzędu został 
zamieszczony wykaz  nie-
ruchomości, stanowiących  
drogi  wewnętrzne,  przezna-
czonych  do wydzierżawienia  
w trybie bezprzetargowym. 

Burmistrz Grodziska 
Mazowieckiego

informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego przy ul. T. Kościuszki 32A 
oraz na stronie www.bip.grodzisk.pl został 
umieszczony wykaz nieruchomości prze-
znaczonej do sprzedaży. Z gminnego za-
sobu przeznaczona została nieruchomość 
gruntowa położona przy ul. Owocowej  
w Grodzisku Maz., przeznaczona pod 
zabudowę jednorodzinną, zabudowę za- 
mieszkania zbiorowego oraz usługi nie- 
uciążliwe. Info.: (22) 755 55 34 wew. 220  
oraz na www.grodzisk.pl

Zamów:  22 758 77 88  reklama@wprmedia.pl  Pruszków, ul. Niecała 10/2

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

Dam pracę

Firma produkcyjno-handlowa z Otrębus 
zatrudni pracownika produkcyjnego 
do tworzyw sztucznych. Wymagane 
umiejętności techniczne oraz 
udokumentowany staż pracy. 
Oferty na mail: info-praca@ricco.pl, 
fax: 22 846 08 91 

 ► Firma transportowa poszukuje  kierowców 
kat C+E na PL +48 504 206 446   

 ► INŻYNIER - ELEKTRONIK - MONTAŻ MASZYN 
PAKUJĄCYCH - PĘCICE MAŁE K/JANEK 
TEL. 502-204-866 biuro3@coffee-service.eu  

 ► Nadarzyn salon fryzjerski zatrudni fryzjerkę-
uczennicę, manicurzystkę. Tel. 664-551-498 

 ► OPERATOR - MECHANIK – ELEKTRONIK
-MASZYNY PAKUJĄCE - PRODUKCJA 
OPAKOWAŃ -SOKOŁÓW K/JANEK- 
biuro@coffee-service.eu 

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

 ► Pomocnika do ekipy montującej okna. 
Wymagana dobra kondycja fi zyczna, 
inteligencja i chęć do nauki. tel 508 266 707 

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

Serwisant Drukarek atramentowych 
również do przyuczenia, stacjonarne 
miejsce pracy Żelechów/Żabia Wola, 
możliwa dorywczo - do trwałej 
współpracy, 10 zł Netto/h 
CV: senser@konto.pl 

 ► Zatrudnię fryzjera/fryzjerkę 
tel. 502 036 239 

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

Zatrudnię od zaraz na trzy miesiące 
osobę do pracy przy betonie. 
518 05 05 55 

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

Nieruchomości – sprzedam

 ► Działka budowlana (plan miejscowy)  
w Grodzisku Mazowieckim  ul. Malinowa 
15- 836m2 media(gaz wod Kan), 
Tel. 605 338 255 

Mieszkania Pruszków, 60-100 mkw., 
ceny już od 5 500 zł/mkw., 
tel. 22 7290313 

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

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

 ► Sprzedam lokal usługowy 400 m2 
z przeznaczeniem pod przedszkole/żłobek 
lub do własnej aranżacji. ZAPYTAJ 
o szczegóły oferty - k.stasiak@janpul.pl. 

 ► Zamienię mieszkanie komunalne, 98m2, 
3 pokoje, kuchnia, łazienka na mniejsze, 
2-pokojowe około 50m2. Mieszkanie 
znajduje się w centrum Pruszkowa 
w odnowionej kamienicy, w pobliży 
parku. Mieszkanie w bardzo dobrym 
stanie, nowe okna, panele na podłodze, 
zadbane. Zamienie na mniejsze – może 
być komunalne lub spółdzielcze również 
w Pruszkowie. 509 683 032 

Okazja sprzedam mieszkanie 70 m 
3000 za m2 1pietro 4pok Blok
ocieplony i odnowiony w tym roku. 
Cena 205 000.- Tel. 600 214 802 

Nieruchomości – inne

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

Automoto – kupię

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

Automoto – sprzedam

 ► Sprzedam Toyotę Yaris 3-drzwiową, 
srebrny metallic, 1000 cm3 
z listopada 2003, 60000 km, 
pierwszy właściciel. 
Tel. 694537485 

Kupię

 ► Kupię Medale Odznaki Odznaczenia 
tel. 501 591 903 

Nauka

 ► KOREPETYCJE z MATEMATYKI. 
Doktor inżynier nauk technicznych, 
duże doświadczenie, 696245336, 
ProsteJakMatma@gmail.com 

 ► Matematyka - nauczyciel 
z doświadczeniem Grodzisk i okolice 
tel. 662 473 914 

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

Usługi

 ► Anteny nowocześnie solidnie
 montaż serwis 603 375 875  

 ► Brukarstwo, solidnie, 
696 437 501 

 ► Chcesz zostać św. Mikołajem? Zapisz się do 
jego szkoły! Tel. 697 268 780 

 ► Czyszczenie skórzanej tapicerki 
samochodowej, 505 076 331 

 ► Drzewa, krzewy, pielęgnacja, 
modelowanie, wycinka,
karczowanie, nasadzanie roślin,
opryski ochronne (w tym róż); 
512 380 109, 22 758 16 65 

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

 ► Domofony, videodomofony 603 375 875 

 ► Frezowanie pni. Tel. 661-880-661

 ► Hydraulik, 535 872 455 

 ► Kompleksowe usługi hydrauliczne, 
601 818 310 

 ► Malowanie od 7 zł/mkw, szybko i solidnie, 
788 882 780 

 ► Mycie okien, 511 259 852.

 ► Ocieplenie budynków. Tel. 785-884-035 

 ► Pranie tapicerki samochodowej, 511 259 852  

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

Studnie, 601 231 836 

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

 ► Usługi księgowe, doradztwo podatkowe 
– Biuro rachunkowe WERO-MONA, 
728 963 965, wero-mona@wp.pl 

 ► WYMIANA OPON, 795 569 659 

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

 ► 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 

Wójt Gminy Nadarzyn 
zawiadamia, 

że na urzędowych tabli-
cach ogłoszeń oraz na 
stronach internetowych 
urzędu został zamiesz-
czony wykaz nierucho-
mości przeznaczonych do 
sprzedaży. 
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Hala Znicz
targi.pruszkow.pl

Targi nieruchomości i wnętrz

8.edycja

Trwa sprzedaż stoisk. Zapraszamy do rezerwacji!


