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Na początek 
170 drzew...

REGION

Warszawska Kolej Dojazdowa  
złożyła wnioski o pozwolenie 
na wycinkę 170 drzew wzdłuż 
swojej linii. A to może być dopiero 
początek... Na wykonanie nakazu 
Urzędu Transportu Kolejowego 
przewoźnik ma czas do końca 
lutego 2016 roku.  5

REKLAMA

PRUSZKÓW
Kolejarze przygotowują 
się do modernizacji linii 
447 Grodzisk Mazowiecki 
– Warszawa Zachodnia. 
Plany zaprezentowali na 
spotkaniu z mieszkańcami 
pruszkowskiej 
dzielnicy Gąsin.

Gorąca dyskusja z dwoma tunelami w tle
PKP Polskie Linie Kolejowe 
jeszcze nie zakończyły jednej 
inwestycji, a już prężnie przy-
gotowują się do kolejnej. Mo-
głoby się wydawać, że kolejowy 
„beton” w końcu się skruszył. 
Czy na pewno?

Na środowym (7 październi-
ka) spotkaniu władz Pruszkowa 

z mieszkańcami dzielnicy Gą-
sin obecni byli również przed-
stawiciele PKP PLK, którzy 
poinformowali mieszkańców 
nie tylko o dobiegającej końca 
modernizacji linii kolejowej 
nr 1 i okolicznych terenów, ale 
pochwalili się również plana-
mi na najbliższą przyszłość. 

Chodzi o modernizację linii 447 
Warszawa Zachodnia – Gro-
dzisk Mazowiecki. 

– Kluczowym elementem 
j e st  p oz y s k a n i e  ś ro d k ów 
z Unii Europejskiej. Mamy już 
zapewnienie komisji europej-
skiej na przyznanie środków 
dla modernizacji linii 447. To 

jest zadanie w ramach które-
go zostanie wybudowany tu-
nel w ciągu ulicy Działkowej, 
w miejscu wcześniej planowa-
nego przejścia podziemnego 
– powiedział Kazimierz Peryt 
z PKP Polskie Linie Kolejowe.

WIĘCEJ  4

Już w ten weekend Targi. Zapraszamy! 
ANNA 
SOŁTYSIAK

REGION
Szukasz mieszkania, 
domu, działki? Brakuje ci 
inspiracji do wykończenia 
wnętrz lub nie wiesz 
z jakich materiałów 
skorzystać? 
A może potrzebujesz 
fachowej porady 
kredytowej? Przyjdź 
na VIII edycję WPR 
Targów Nieruchomości 
i Wnętrz, która już w ten 
weekend odbędzie się 
w Pruszkowie.

W PR Targi  Nieru-
chomości i Wnętrz 
to pierwsza regio-

nalna giełda nieruchomości na 

VIII edycja WPR Targów Nieruchomości i Wnętrz. Odwiedź w sobotę i niedzielę Halę Znicz 
Mazowszu, ciesząca się ogrom-
nym zainteresowaniem.

10 i 11 października, pod-
czas ósmej edycji imprezy, 
w pruszkowskiej Hali Znicz 
pojawi się kilkudziesięciu wy-
stawców – głównie dewelope-
rów 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” bę-
dą mogli odwiedzić stoiska fi rm 
związanych z aranżacją i wypo-
sażeniem wnętrz.

Na Targach będzie można 
zapoznać się z gamą inwesty-
cji z rynku pierwotnego oraz 
wtórnego. Warto zaznaczyć, że 
wystawcy przygotują specjalne WIĘCEJ  2 

VIII edycja WPR Targów Nieruchomości i Wnętrz. Odwiedź w sobotę i niedzielę Halę Znicz 

 Targi co roku cieszą się ogromnym zainteresowaniem

promocyjne oferty, obowiązujące 
tylko w czasie trwania imprezy.

Nie zabraknie stoisk, na któ-
rych goście poznają nowinki 

z zakresu wykończenia i wy-
posażenia wnętrz. Doradcy fi -
nansowi zaprezentują oferty 
kredytowe i pomogą wybrać 

najkorzystniejszy wariant fi-
nansowania zakupu mieszkania. 
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Kiedy nowy
szef „Mazowsza”?

REGION

Wokół „Mazowsza” od kilku już lat 
trwają zawirowania personalne. 
Nie służy to słynnemu zespołowi 
pieśni i tańca, bo wciąż nie może 
być pewny swojej przyszłości. 
Ogłoszono konkurs na nowego 
dyrektora. W cieniu tych 
roszad zespół świętuje 
65-lecie istnienia.  12

Sprawa stawek 
za żłobki 

PRUSZKÓW

Choć nowe, wyższe stawki za 
żłobki w Pruszkowie radni uchwalili 
w czerwcu, część rodziców dopiero 
teraz zgłasza, że są wygórowane. 
– Odpłatność została ustalona na 
podstawie średniej wyciągniętej 
z okolicznych miejscowości. Rada 
przyjęła średnią z obniżeniem 
– mówi Andrzej Królikowski, 
wiceprezydent Pruszkowa.  8
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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 

Zgłoś temat, zamów 
darmowe ogłoszenie!

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)

Piątek, 9 Października 2015
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Dla gości imprezy przygotowano 
wiele atrakcji, m.in. Targowy Klub 
Malucha prowadzony przez brwi-
nowskie przedszkole „Tuptuś” 
oraz Kawiarnię Targową organi-
zowaną przez Cafe Malavi. Będzie 
też można skorzystać z darmowej 
tablicy ogłoszeń. Nie zabraknie 
strefy doradców. Bezpłatnie bę-
dzie można porozmawiać z ar-
chitektami z fi rmy Divani. Będzie 
także szansa zapoznać się z ofertą 
marketu budowlanego Leroy Mer-
lin w Jankach. Propozycje przed-
stawią po raz pierwszy na Targach: 
Bessy Polska – Okna, Drzwi, Ta-
rasy i Studio Mebli Part 2. Nieza-
leżny doradca fi nansowy Tomasz 
Orzeł pomoże wybrać najkorzyst-
niejszą ofertę kredytową i wyja-
śni zasady udzielania kredytów. 
Na Targach swoje nowe inwesty-
cje zaprezentują Kowalczyk MB 
(Akacjowa Ostoja Młochów), 
Brava Computer System (Gale-
ria Żbikowska) i Expecta Sp. z o.o. 
(Osiedle Opacz).

WPR Targi Nieruchomości 
i Wnetrz są imprezą ogólnodo-
stępną – wstęp wolny. Odbywają 

medialny objęły: Metro, Gaze-
ta WPR, WPR24.pl, tabela-
ofert.pl, KRN.pl, Inspiracje, 
GTV, TEL-KAB, nieruchomo-
ści.biz, Extradom, Radio Bogoria, 
Radio Sochaczew, nadarzyn.tv, 
TV Skierniewice, Życie Żyrar-
dowa i obiektyw.info.. 

się pod honorowym patronatem 
Prezydenta Miasta Pruszkowa Ja-
na Starzyńskiego.

Sponsorem targów jest Agro-
man. Partnerem motoryzacyj-
nym jest firma Polmot Auto 
Dealer Peugeot. Partnerem tar-
gów jest Home Profi t. Patronat 

W ten weekend  odbędą się WPR Targi 
Nieruchomości i Wnętrz. Zapraszamy! 
To już VIII edycja targowej imprezy. Odwiedź Halę Znicz 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

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

Remont 
mostu zgodnie 
z planem
PRUSZKÓW
Remont mostu 
nad rzeką Utrata 
w Pruszkowie 
rozpoczął się pod 
koniec sierpnia. Prace 
idą zgodnie z planem.

Ten most jest dla kierow-
ców ważnym szlakiem ko-
munikacyjnym, znajduje się 
w ciągu drogi wojewódzkiej 
719. Roboty na pruszkow-
skiej przeprawie odbywają 
się dwuetapowo, dzięki cze-
mu nie została ona całkowi-
cie zamknięta. Inwestycja 
powinna zostać zrealizo-
wana do grudnia tego roku. 
Czy wszystko idzie zgodnie 
z planem? – Na dzień 7 paź-
dziernika prace postępują 
zgodnie z założeniem. Nie 
ma żadnych opóźnień, któ-
re wiązałyby się z koniecz-
nością wydłużenia terminu 
modernizacji. Inwestycję re-
alizuje wykonawca, z którym 
współpracujemy po raz ko-
lejny i jesteśmy zadowoleni 
z jego usług – zapewnia Mo-
nika Burdon, rzecznik praso-
wy Mazowieckiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich.  (JM) 
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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 Państwowej 
Komisji Wyborczej. O man-
daty poselskie i senatorskie 
ubiegać się będą Zjednoczo-
na Lewica, Komitet Kukiz'15, 
Partia Razem, Prawo i Spra-
wiedliwość, Polskie Stron-
nictwo Ludowe, KORWiN, 

Platforma Obywatelska oraz 
Nowoczesna Ryszarda Petru. 

W całym kraju wybra-
nych zostanie 460 posłów 
oraz 100 senatorów. Powia-
ty pruszkowski i grodziski 
stanowią część okręgu obej-
mującego podwarszawskie po-
wiaty i miejscowości. Z tego 
terenu do Sejmu dostanie się 
12 osób. Wybierzemy też jed-
nego senatora.  Jakie kandy-
daci mają propozycje dla 
mieszkańców? Które proble-
my lokalne są dla nich istotne? 
Kandydatów do parlamentu 
zapraszamy do korzystania z na-
szych łamów. 

Szczegóły w biurze rekla-
my pod nr. tel. (22) 758 77 88, 
wew. 21.   (Red.)
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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)

MIEJSCE
NA TWOJĄ
REKLAMĘ

22 758 77 88

Sprzątanie grobów
Pruszków

509 683 032

REKLAMA

REKLAMA

PRUSZKÓW
Sprawa schodów i pochylni 
przy Czarnej Drodze 
w Pruszkowie. Prowadzą 
one do przejścia pod 
torami kolejowymi. Ale 
jest problem: nie wiadomo 
kto nimi zarządza. 

C ałą sprawę komplikuje 
jeszcze uszkodzony pod-
jazd. Brakuje dolnej czę-

ści jednej z „szyn” co powoduje, że 
matki z dzieckiem w wózku nie ma-
ją innej możliwość niż przy po-
mocy przechodniów wnieść lub 
znieść go właśnie po schodach. 
Problem mają też niepełnosprawni.

Bezpańskie schody i pochylnia 
Tymczasem „właściciela” po-

chylni i schodów nie ma. Gdy 
wcześniej rozmawialiśmy z wła-
dzami PKP PLK oraz Pruszkowa 
wzruszano ramionami w geście 
bezsilności. Także teraz, w przy-
padku kolejarzy przełom nie 
nastąpił. – Teren kolejowy nie 
obejmuje przyległej z jednej i dru-
giej strony drogi oraz schodków. 
Polskie Linie Kolejowe nigdy tych 
obiektów nie budowało oraz nie 
utrzymywało – twierdzi Karol 
Jakubowski z zespołu prasowe-
go PKP Polskie Linie Kolejowe.

A co na to władze Pruszkowa? 
– To jest teren PKP, schody po-
winny należeć do nich. Nam także 

mówili, że ich to nie interesuje, 
ponieważ obiekt jest niezwiąza-
ny z terenami kolejowymi – mówi 
Andrzej Kurzela, wiceprezydent 
Pruszkowa. I dodaje: – Nato-
miast wykonawca robót kolejo-
wych obiecał, że dospawa kawałek 
brakującej blachy w pochylni.

Jest jednak szansa wyjścia 
z sytuacji. Miasto chce uregulować 
prawnie schody i podjazd. Wice-
prezydent Kurzela: – Będzie szansa 
na uregulowanie przejścia. Chcemy 
wybudować w miejscu starych no-
we schody i podjazdy. W tej sprawie 
odbyliśmy już rozmowy w czterech 
spółkach kolejowych. Kiedy uzy-
skamy odpowiednie pozwolenia to 
wykonamy inwestycje. Wtedy bę-
dziemy odpowiadać za obiekt. Są to 
plany na przyszły rok 2016. Oczywi-
ście pod warunkiem, że nie będzie 
to trwało tak długo jak z instalacją 
kamery monitoringu, gdzie same 
rozmowy na temat dysponowania 
terenem trwały półtora roku.  (SD) 

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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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)

REKLAMA

Kolejarze zapowiadają, że przy-
gotowania do ogłoszenia prze-
targu na modernizację linii 447 
są na ostatniej prostej. Najpraw-
dopodobniej na przełomie paź-
dziernika i listopada zostanie 
ogłoszone postępowanie, do 
którego będzie mogła się zgło-
sić każda fi rma. Natomiast na 
przełomie pierwszego i drugie-
go kwartału przyszłego roku 
PKP wybierze 5-6 firm, któ-
re będą mogły złożyć docelo-
wą ofertę. Z tej grupy kolejarze 
wybiorą wykonawcę prac. – Jak 
wspominałem, równolegle mia-
sto przygotowuje dokumenta-
cje projektową na wspomniany 
tunel (w ciągu ul. Działkowej 
– przyp. red.), tak, aby połączyć 
nasze prace. Liczymy na to, że 
przetarg uda się rozstrzygnąć 
w ten sposób, by pod koniec 
przyszłego roku podpisać umo-
wę – mówił na spotkaniu Kazi-
mierz Peryt z PKP PLK. 

Na co więc mogą liczyć miesz-
kańcy Pruszkowa? W ramach mo-
dernizacji linii 447 wybudowany 
zostanie właśnie tunel w ciągu ulic 
Działkowa – Błońska. Projekt jest 
już praktycznie gotowy. 

To jednak nie koniec. Koleja-
rze wyremontują dworcowy peron 
pozostawiając na nim zabytkową 
wiatę przystankową. Pojawi się dy-
namiczny i statyczny system infor-
macji pasażerskiej, dzięki któremu 

podróżni będą mogli szybko do-
wiedzieć się o godzinach odjazdu 
oraz ewentualnych opóźnieniach. 
Dodatkowo tory będą cichsze, 
zwiększy się przepustowość na li-
nii, a co za tym idzie częstotliwość 
kursów. Kolejarze zapowiadają też 
mniejszą ilość awarii. – Przejście 
podziemne zostanie przebudowa-
ne – dodał Peryt. 

Właśnie to ostatnie zdanie wy-
wołało falę pytań mieszkańców. 
Trudno się dziwić, bowiem ko-
lejarze zaledwie kilkanaście dni 
temu zakończyli trwający rok re-
mont... przejścia podziemnego 
przy stacji PKP. O co więc chodzi? 
Kazimierz Peryt: – Druga część 

Gorąca dyskusja z tunelami w tle
Kolejarze planują modernizację linii 447. Ale są zastrzeżenia

utrzymywać obiekt w takim sta-
nie – uciął Peryt. 

Jak na plany ponownego za-
mknięcia tunelu zareagowali 
pruszkowscy włodarze? – Będzie-
my wnioskować, by tej drugiej 
części tunelu w ogóle nie przebu-
dowywać. Naszym zdaniem i we-
dług naszej znajomości przepisów 
istnieje taka możliwość, by wystą-
pić do ministra o odstępstwo od 
warunków technicznych – powie-
dział na spotkaniu Andrzej Ku-
rzela, wiceprezydent Pruszkowa.

Po spotkaniu zapytaliśmy wi-
ceprezydenta skąd takie stanowi-
sko? – Generalny remont powinien 
zostać przeprowadzony jednocze-
śnie w całym obiekcie. Teraz trzeba 
byłoby przebudowywać m.in. szy-
by windowe. Ręce precz od tunelu 
– odpowiedział Kurzela. 

Więcej o spotkaniu z mieszkań-
cami Gąsina można będzie prze-
czytać na portalu na wpr24.pl.

 (ANNA SOŁTYSIAK) 
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Przejście 
podziemne na 
dworcu ma zostać 
przebudowane. 
Wywołało 
to falę pytań 
mieszkańców 

tunelu (fragment od strony cen-
trum Pruszkowa z dojściami na 
perony – przyp. red.) będzie budo-
wana od podstaw. Oczywiście nie 
da się  tego zrobić nie zamykając 

Trwa montaż półrogatek 
na przejazdach WKD
REGION
Na dwóch przejazdach 
WKD w Otrębusach 
pojawiły się nowe 
elementy samoczynnej 
sygnalizacji 
przejazdowej oraz 
półrogatek. Prace 
trwają jednocześnie na 
ośmiu przeprawach.

W ubiegłym roku Urząd Trans-
portu Kolejowego skontrolo-
wał przejazdy znajdujące się 
wzdłuż linii WKD. „Wizytacje” 
wykazały konieczność montażu 
dodatkowych urządzeń zabez-
pieczających – m.in. półrogatek 
oraz samoczynnej sygnalizacji 
na poszczególnych przejazdach. 
To wynik podniesienia katego-
rii przepraw.

W Otrębusach pojawiły 
się już elementy sygnalizacji 
świetlnej oraz półrogatek. Mo-
wa o przeprawach wzdłuż ulic 
Natalińskiej oraz Przejazdowej. 
Wielu kierowców jednak uwa-
ża, że infrastruktura drogowa 
nie jest gotowa na przyjęcie ta-
kich zmian. Ich zdaniem w go-
dzinach szczytu auta będą stały 
w korkach przed przejazdami 
nawet do ośmiu minut.

Modernizacja obejmuje kilka 
przejazdów jednocześnie. A kie-
dy dobiegnie fi nału? – Cała in-
westycja zostanie zakończona 
jak w rejonie wszystkich prze-
jazdów pojawi się układ bez-
pieczeństwa z półrogatkami, 

sygnalizacją, chodnikami czy 
przejściami dla pieszych. Inwe-
stycja w całości na ośmiu prze-
jazdach powinna zakończyć 
się do końca tego roku – mówi 
Krzysztof Kulesza, rzecznik 
prasowy Warszawskiej Ko-
lei Dojazdowej.

A
RT

U
R 

TU
SI

Ń
SK

I

Warto wspomnieć, że WKD 
tworzy kolejne postępowania 
przetargowe na poprawę bez-
pieczeństwa na swoich prze-
prawach w Granicy i Grodzisku 
Mazowieckim. Zakres prac na 
wymienionych przejazdach 
jest dużo szerszy niż na ośmiu 
pozostałych.  (SD) 

W Otrębusach 
pojawiły się 
już elementy 
sygnalizacji 
świetlnej oraz 
półrogatek

przejścia. Wykonawca, który bę-
dzie realizował tę inwestycję za-
proponuje możliwości dojścia 
do peronu.

Te możliwości są mocno okro-
jone, ponieważ dostać się na peron 
od strony centrum można tylko tu-
nelem. Alternatywą mogłaby być 
kładka, ale tę właśnie rozebrano. 
Zapytaliśmy więc przedstawicieli 
PKP PLK czy kolejarze zapropo-
nują mieszkańcom, tak jak to mia-
ło miejsce wcześniej, „przejście 
dziurą przez płot i dalej przez to-
ry”? – Nie będziemy proponować 
ludziom, by chodzili przez tory – 
oznajmił Peryt. Nie przekonało 
to mieszkańców. Z sali padły róż-
ne komentarze pod adresem PKP 
i proponowanych rozwiązań, a w 
zasadzie ich braku. Zwłaszcza, że 
wiele wskazuje, iz kolejarze znów 
nie przewidzieli skutków swoich 
decyzji. Wystarczyło bowiem po-
czekać z rozbiórką kładki. – Nie 
chcieliśmy podejmować ryzyka, by 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

 Spotkanie z mieszkańcami Gąsina
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1. Janusz Piechociński

wiceprezes Rady Ministrów, minister gospodarki, wieloletni 
poseł, prezes PSL, wieloletni pracownik naukowy SGH, au-
tor publikacji dotyczących inwestycji i transportu. Zapalony 
grzybiarz.

2. Bożena Jadwiga Żelazowska

minister w Urzędzie ds. Kombatantów, radna Sejmiku, 
przewodnicząca Komisji Kultury Sejmiku Województwa. 
Otacza troską osoby starsze, wspiera weteranów. Druhna 
OSP. Więcej na www.zelazowska.eu

3. Artur Dębski

poseł na Sejm, pracował w Komisji ds. Służb Specjalnych, 
Komisji Ustawodawczej, Komisji Sprawiedliwości i Praw 
Człowieka oraz Komisji Obrony Narodowej.

4. Dorota Janina Stalińska

aktorka, poetka, ale i doświadczony samorządowiec. 
W latach 1994-1998 zasiadała w Radzie Miasta Milanówka, 
radna Województwa Mazowieckiego obecnej kadencji.

5. Radosław Rybicki

ekonomista, dyrektor Departamentu Rolnictwa w Urzędzie 
Marszałkowskim, odpowiada za wdrażanie Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na terenie Mazowsza.

6. Józef Zalewski

pracuje w Ministerstwie Gospodarki, doświadczony samo-
rządowiec, wieloletni burmistrz Miasta  
i Gminy Piaseczno, od 2010 roku radny Powiatu Piase-
czyńskiego.

7. Dariusz Grzegorz Grajda

przewodniczący Rady Powiatu Otwockiego, pozyskiwał 
fundusze europejskie. Członek zarządu spółki prawa han-
dlowego. Inżynier elektryk. Więcej na www.grajda.pl

8. Sylwester Jagodziński

dziennikarz, zastępca burmistrza Wołomina, angażuje się 
w liczne inicjatywy na rzecz budowy społeczeństwa oby-
watelskiego i informacyjnego. Członek OSP.

9. Marek Zdzisław Wieżbicki

Starosta Grodziski od 2004 roku, absolwent Politechniki 
Warszawskiej. Za najważniejsze uważa: kształcenie i rozwój 
fizyczny młodzieży, służbę zdrowa i modernizację dróg.

10. Mirosław Antoni Pszonka

od ponad 25 lat pracuje w samorządzie terytorialnym, 
radny Powiatu Otwockiego, do 2014 roku wicestarosta, 
obecnie starosta otwocki.

11. Agnieszka Maria Kuźmińska

radna Powiatu Pruszkowskiego, wcześniej wicestarosta. 
Autorka materiałów dydaktycznych i metodologicznych do 
nauczania przyrody i geografii.

12. Marek Bogusław Książek

zastępca burmistrza Błonia. Specjalista z zakresu zarządza-
nia organizacjami pomocy społecznej. Absolwent Wyższej 
Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami i SGH  
w Warszawie. Członek Zarządu Związku  OSP RP w Błoniu.

13. Przemysław Cichocki
doradca wicepremiera, ministra gospodarki, radny Miasta 
Legionowo, pracuje społecznie w lokalnym stowarzyszeniu 
„Razem dla Legionowa”.

14. Magdalena Biernacka
wieloletni pracownik administracji samorządowej, realizo-
wała coraz ważniejsze zadania na kolejnych stanowiskach. 
Od 2014 roku starosta powiatu nowodworskiego.

15. Paweł Marcin Bednarczyk
posiada kilkuletnie doświadczenie w samorządzie gminnym 
na stanowiskach urzędniczych. Od ponad czterech lat pia-
stuje urząd burmistrza Tłuszcza.

16. Ilona Nasiadka
specjalistka do spraw funduszy unijnych  
w służbie zdrowia, prezes Szpitala Kolejowego  
im. dr. med. Włodzimierza Roeflera sp. z o.o.  
w Pruszkowie.

17. Agnieszka Gryglas

ekonomistka, pracuje w Starostwie Powiatowym  
w Wołominie, z samorządem terytorialnym związana od 
2006 roku. Działa w Ochotniczej Straży Pożarnej.

18. Emil Krzysztof Sawicki

instruktor sportu w żeglarstwie i narciarstwie zjazdowym, 
student administracji, animator inicjatyw społecznych i ak-
tywności lokalnej, aktywnie działa  
w organizacjach pozarządowych.

19. Adam Markuszewski

animator kultury i organista, twórca Forum Mieszkańców 
Kobyłki i Informacyjnej Kobyłki, zaangażowany w sprawy 
lokalnej społeczności.

20. Krzysztof Radkowski

pracuje z młodzieżą trudną, trener zapasów, masażysta, 
terapeuta EEG biofeedback. Strażak-ratownik, działa 
w wielu organizacjach i stowarzyszeniach. 

21. Magdalena Górska

producentka i kurator teatralny, społecznik, wolontariusz-
ka, działaczka Stowarzyszenia Paczka Pomysłów, autorka 
bloga Kultura nie boli.

22. Jolanta Nowak

ekonomistka, kierownik Wołomińskiego Biura Powiato-
wego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji  Rolnictwa, 
aktywna działaczka społeczna. 

23. Aleksandra Wojciechowska

tańczyła w zespole ludowym „Promyki”, pomaga ojcu 
w gospodarstwie rolnym. Studentka Finansów i Rachunko-
wości na SGGW. Ceni wartości rodzinne  
i szczerą przyjaźń.

24. Erwina Lilia Ryś-Ferens

wybitna sportsmenka, zdobyła 83 tytuły mistrzyni Polski, 
medalistka mistrzostw Europy i świata,  
olimpijka. Od 2002 roku radna Województwa  
Mazowieckiego. 
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REGION
Warszawska Kolej 
Dojazdowa złożyła 
wnioski o pozwolenie 
na wycinkę 170 drzew 
wzdłuż swojej linii. 
A to dopiero początek. 
Pod topór może trafi ć 
nawet 2 tys. okazów.

Sprawę od kilku tygodni opi-
sujemy na łamach „Gaze-
ty WPR”. Chodzi o nakaz 

Urzędu Transportu Kolejowego, 
na podstawie którego WKD po-
winna usunąć roślinność znaj-
dującą się w odległości 15 m od 
osi torów. W tym zdrowe drzewa, 
które od lat rosną w pobliżu ko-
lejki i nie powodowały utrudnień 
w kursowaniu składów. Sprawa 
wywołała ogromne kontrowersje 
wśród mieszkańców i sprzeciw 
lokalnych samorządów. Wukad-
ka projektowana była bowiem ja-
ko dojazd do miast-ogrodów, a jej 
przebieg przez tereny zalesione 
jest jednym z cenionych przez pa-
sażerów atutów. 

Problem w tym, że od rozpo-
rządzenia na mocy którego dzia-
ła UTK nie ma odstępstw, a linia 
WKD traktowana jest tak samo 
jak największe szlaki kolejowe 
w kraju. Wobec takiego kształtu 
prawa i wycinki drzew ofi cjalny 
protest złożyły już poszczegól-
ne gminy, starostwo powiato-
we w Pruszkowie, a ostatnio też 
pruszkowska rada miasta. W sta-
nowisku z 24 września wycinkę 
określono jako „drastyczną i nie-
uzasadnioną ingerencję w środo-
wisko naturalne”. – Rada Miejska 
w Pruszkowie, rozumie intencje 
Prezesa UTK, odnośnie koniecz-
ności wypełnienia zapisów pra-
wa o bezpieczeństwie pasażerów 
w ruchu kolejowym, lecz pragnie 
zwrócić uwagę na fakt, iż tak głę-
boka ingerencja w środowisko 

Pierwsze 170 drzew do wycinki
naturalne może doprowadzić 
do daleko idących konsekwen-
cji, takich jak usunięcie natural-
nej bariery ochronnej dla hałasu 
pochodzącego z przejeżdżają-
cych składów kolejki (a kursują 
one z dużą częstotliwością) czy 
usunięcie barier zatrzymujących 
nawiewanie śniegu w sezonie zi-
mowym – czytamy w stanowisku. 

Trudno oczekiwać, że sprze-
ciw samorządów wpłynie na 
zmianę decyzji UTK, jednak 
dla przeprowadzenia samej wy-
cinki może być kluczowy. WKD 
na przeprowadzenie prac potrze-
buje bowiem zgody władz gminy 
lub powiatu, w zależności od te-
go kto jest właścicielem danego 
gruntu. Pierwsze tego typu wnio-
ski przewoźnik już złożył.  – Od 

lutego 2016 r. WKD przysługu-
je jednak prawo wnioskowania 
o jego wydłużenie. Czy zamie-
rza z tego skorzystać? – Termin 
pozostaje aktualny, ale nie jest 
wykluczone wystąpienie z wnio-
skiem o jego przedłużenie – mó-
wi rzecznik prasowy WKD.

Czy to oznacza, że prace w te-
renie mogą wkrótce ruszyć? Kule-
sza: – Termin ich rozpoczęcia jest 
jeszcze uzgadniany z fi rmą, która 
będzie realizować wycinkę. Doty-
czy wyłącznie drzew, w stosunku 
do których spółka uzyskała decy-
zje o zezwoleniu na wycinkę. 

Zabiorą się za Myśliwską
PODKOWA LEŚNA
Niedawno zakończył 
się remont ul. Bukowej 
w Podkowie, a miasto 
już planuje kolejną 
inwestycję. Chodzi 
o ulicę Myśliwską.

Modernizacja Bukowej dobie-
gła końca, wreszcie można z niej 
normalnie korzystać. – Cała Bu-
kowa ma już nową nawierzchnię. 
Mam nadzieję, że będzie służy-
ła przez lata mieszkańcom i nie 
będziemy dokładali do remon-
tów – mówił Artur Tusiński, bur-
mistrz Podkowy Leśnej.

Teraz miasto planuje wyko-
nanie wyniesionych skrzyżowań 
na ulicy Myśliwskiej z ul. Hele-
nowską i ulicą Błońską. – Miesz-
kańcy wielokrotnie dopominali 

się o zastosowanie spowolnie-
nia również na tej ulicy. Pomi-
mo, że zadanie to nie znalazło się 
w budżecie miasta na rok 2015, 
udało mi się wygospodarować 
pieniądze na wykonanie dwóch 
takich skrzyżowań – informuje 
burmistrz Podkowy.

Wykonanie ich niesie ze sobą 
konieczność przebudowy chodni-
ków. Tusiński: – W związku z tym 
usługa ta będzie odpowiednio 
droższa i będzie kosztowała mia-
sto 98 tys. zł. Wyniesione tarcze 
skrzyżowań są jednym z podsta-
wowych elementów uspokoje-
nia ruchu na ulicach lokalnych, 
gdzie pozwalają nie tylko zwięk-
szyć bezpieczeństwo, lecz też za-
oszczędzić przestrzeń. Termin 
realizacji prac wyznaczono na 
koniec października.  (JM) 

22 maja do 1 października skie-
rowano ogółem 11 wystąpień na 
łączną liczbę ponad 170 drzew 
do następujących organów ad-
ministracyjnych: Urzędu Gminy 
Brwinów, Urzędu m.st. Warszawy 
Dzielnica Włochy, Urzędu Gmi-
ny Grodzisk Mazowiecki, Urzędu 
Gminy Michałowice, Prezydenta 
Miasta Pruszkowa, Starostwa Po-
wiatowego w Pruszkowie – infor-
muje Krzysztof Kulesza, rzecznik 
prasowy WKD.

Jednocześnie spółka w konty-
nuuje inwentaryzację roślinności. 
Po jej zakończeniu znana będzie 
dokładna liczba drzew przezna-
czonych do wycinki.

Na wykonanie nakazu UTK 
przewoźnik ma czas do końca 

Na wykonanie 
nakazu UTK 
przewoźnik ma 
czas do końca 
lutego 2016 roku

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

Trwa montaż półrogatek 
na przejazdach WKD BO
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Głośny dramat w reżyserii Joan-
ny Kos-Krauze oraz Krzysztofa 
Krauzego będzie można obejrzeć 
w ramach Pruszkowskiego Klubu 
Filmowego. „Papusza” to oparta na 
faktach historia Bronisławy Wajs, 
pierwszej romskiej poetki, która 
spisała swoje wiersze. To również 

obraz spotkania poetów: Jerzy Fi-
cowski dostrzegł jej wielki talent, 
zachęcił, aby zapisywała swoje 
utwory i przetłumaczył je na język 
polski. W fi lmie, który zrealizowa-
ny został w 2013 roku, główną ro-
lę zagrała Jowita Budnik. Obraz 
zdobył kilka nagród na festiwalach 

w kraju i za granicą, m.in. został 
wyróżniony na Międzynarodowym 
Festiwalu Filmowym w Karlowych 
Warach. Start seansu: sobota, 
24 października, godz. 18. Miejski 
Ośrodek Kultury Kamyk w Prusz-
kowie, ul. Miry Zimińskiej-Sygie-
tyńskiej 5. Wstęp wolny. (EL)

PRUSZKÓW

Pokaz „Papuszy” w ramach 
Pruszkowskiego Klubu Filmowego

Piątek, 9 Października 2015

ISSN: 2080–959X, PR: 18306

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

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

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

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

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

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

Zespół redakcyjny: 
Bogdan Skoczylas, Maciej Skoczylas, 
Milena Skoczylas, Andrzej Golec, Anna Sołtysiak,
Seweryn Dębiński, Ewelina Latosek, 
Anna Juszczak-Borysiuk, Jakub Małkiński

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

Partnerskie biura ogłoszeń: IN–FORM
www.biuroogloszen.net, SMS>+48 695 818 067 
(info wyłącznie 9–15 > tel. 22 755 69 28)
TOM–OFFICE tel. 22 728 97 90
Pruszków ul.Kraszewskiego 27/16

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

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

E–wydanie dostępne na www.wpr24.pl

ANNA 
SOŁTYSIAK

GRODZISK MAZOWIECKI
Udało się wypracować 
kompromis w sprawie 
przebudowy ulicy 
Okrężnej w Grodzisku 
Mazowieckim. Droga ma 
być gotowa w 2018 roku.

S prawa przebudowy Okręż-
nej budzi duże emocje. 
Mieszkańcy okolicznych 

ulic apelują, by główna droga do-
jazdowa została jak najszybciej 
zmodernizowana. Natomiast 
właściciele działek przy Okręż-
nej nie chcą zgodzić się na wy-
kupy, boją się, że po remoncie 
na tej ulicy pojawią się na tiry. 
Inwestycja jest więc od kilku 
lat przekładana.

Władze Grodziska postanowiły 
zorganizować spotkanie informa-
cyjne. 6 października właściciele 
działek przy Okrężnej oraz miesz-
kańcy okolicznych ulic zapoznali 
się z dwoma wariantami prze-
budowy. Pierwszy zakłada wy-
budowanie drogi z chodnikami 
i ścieżkami rowerowymi po obu 
stronach jezdni oraz sporą licz-
bą rond na głównych skrzyżowa-
niach. Ten wariant wiązałby się 
z dużymi wykupami gruntów oraz 
wycinką blisko 250 drzew. Drugi 
wariant można nazwać „oszczęd-
nym” – na kilku skrzyżowaniach 
zrezygnowano z rond, chodnik 
ze ścieżką pozostałby jedynie po 

jednej stronie, a wykupy objęłyby 
mniejszy teren.

Okazuje się jednak, że inwesty-
cja nie będzie tania. – To zadanie 
jest bardzo drogie, oceniamy, że to 
koszt powyżej 10 mln zł. Planowa-
liśmy, że pierwszy rzut zrobimy do 
torów i to będzie nas kosztowało 
około 7 mln zł. I połowę byśmy 
dostali z dofi nansowania – wyja-
śniał zebranym Grzegorz Bene-
dykciński, burmistrz Grodziska. 

Benedykciński przyznał, że 
z prezentowanych wariantów 
bardziej podoba mu się pierwszy, 
zakładający większą rozbudowę. 
Jednak według właścicieli działek, 

od wielu lat. Drzewa posadzone 
blisko linii drogowej wymuszają 
większą koncentrację i wiążą się 
z większym bezpieczeństwem na 
ulicy. Nie drzewa zabijają, tylko 
głupota i prędkość – powiedzia-
ła jedna z mieszkanek. 

Pojawił się więc pomysł prze-
prowadzenia głosowania. Po-
czątkowo burmistrz chciał 
przeprowadzić je na spotkaniu, 
ale mieszkańcy się na to nie zgo-
dzili. Podkreślali, że we wcześniej-
szym zaproszeniu na konsultacje 
o głosowaniu nie było mowy. 

W toku debaty okazało się, że 
nikt nie jest przeciwnikiem mo-
dernizacji ulicy Okrężnej. Roz-
bieżności pojawiają się jedynie 
w wizji realizacji tego zadania. 
– My jesteśmy za wersją drugą 
i z nią się opowiadamy – podkre-
ślała kolejna z właścicielek tere-
nów przy Okrężnej. O rozwagę 

Jest kompromis w sprawie Okrężnej
Odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące przebudowy grodziskiej ulicy

przy podejmowaniu decyzji ape-
lowała inna mieszkanka. –  Jak za-
czniemy debatować nad każdym 
pojedynczym drzewem to nigdy 
nie dojdziemy do porozumienia. 
Głównym tematem jest to, że nie 
mamy drogi, nie mamy jak dojść 
do kolejki, nie mamy jak dojść do 
sklepu. Dla mnie najważniejsze są 
względy bezpieczeństwa i zdrowy 
rozsądek, bo wszyscy mamy inne 
potrzeby – mówiła.

Na spotkaniu udało się wy-
pracować kompromis. Władze 
Grodziska przygotują projekt 
przebudowy Okrężnej zgodnie 
z sugestiami mieszkańców. Bur-
mistrz Benedykciński: – Od ul. 
Królewskiej będziemy chcieli 
sięgnąć jak najdalej z wariantem 
pierwszym. Pozostała część zosta-
nie wykonana w wariancie drugim. 
Jednak i ten wiąże się z wykupa-
mi i wycinką. 

W toku debaty 
okazało się, że nikt nie 
jest przeciwnikiem 
modernizacji Okrężnej. 
Rozbieżności pojawiają 
się jedynie w wizji 
realizacji zadania

którzy musieliby odsprzedać mia-
stu swoje grunty, to rozwiązanie 
niekorzystne. – Uważam że ten 
wariant jest nieracjonalny i nie-
przydatny. Jest bardzo rozwojowy, 
ale chyba niekonieczny w warun-
kach jakich my żyjemy. Niepowta-
rzalny charakter tej ulicy zależy 
od tych drzew, które tam istnieją 

Odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące przebudowy grodziskiej ulicy

Krok w stronę Rady Seniorów
PRUSZKÓW
W czwartek 
(1 października) 
odbyło się otwarte 
spotkanie w sprawie 
pruszkowskiej Rady 
Seniorów. Projekt 
statutu jest już 
ofi cjalnie gotowy. 
Po przegłosowaniu 
przez miejskich 
radnych nowe gremium 
zacznie działać.

Utworzenie Rady Seniorów 
ma na celu integrację prusz-
kowskiego środowiska osób 
starszych. Jej przedstawi-
ciele będą mogli wychodzić 
z różnymi inicjatywami i po-
mysłami na rzecz rozwoju 
Pruszkowa. Rada stanie się 
także organem konsultacyj-
nym dla miejskich włodarzy. 

1 października odbyło się 
spotkanie z mieszkańcami, 
instytucjami i organizacjami 
działającymi na rzecz osób 
starszych. – Było to ostatecz-
ne omówienie kształtu pro-
jektu statutu Rady Seniorów. 
Odbyła się dyskusja nad tym, 
czy coś zmienić lub zostawić 
tak jak ustalono wcześniej. 
Zmiany jakie wprowadzo-
no są bardzo kosmetyczne. 
W związku z tym na najbliż-
szej sesji zostanie przedłożony 
obecny projekt statutu z proś-
bą o powołanie Rady Seniorów 
w Pruszkowie. Otworzy nam 
to drugi etap, czyli wyłonienie 
składu rady – mówi Anna Hej-
nowicz, przewodnicząca do-
raźnej komisji zajmującej się 

sprawami utworzenia Rady Se-
niorów przy Radzie Miejskiej 
w Pruszkowie.

Kiedy powstanie Rada Se-
niorów? Anna Hejnowicz: 
– Prezydent Pruszkowa za-
pewniał nas, że jeszcze w tym 
roku zostaną ogłoszone wybo-
ry do rady. Zatem mogłaby po-
wstać jeszcze przed końcem 
tego roku.

Jakie korzyści będą mieli 
starsi mieszkańcy Pruszko-
wa z utworzenia takiej rady? 
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– Myślę, że najważniejszym 
dla nich będzie wgląd w stra-
tegiczne dokumenty miasta. 
Będą mogli pracować przy 
planach zagospodarowania, 
wprowadzania jakichkolwiek 
zmian czy udoskonaleń w mie-
ście. W Pruszkowie jest dużo 
starszych osób i trzeba dosto-
sować się także do ich potrzeb 
– twierdzi Hejnowicz.  (SD) 

Rada Seniorów 
mogłaby powstać 
jeszcze przed 
końcem tego roku

Biblioteka otworzy podwoje
PIASTÓW 
Dobiega końca 
modernizacja 
piastowskiej 
biblioteki publicznej. 
Zasadnicze prace 
zostały wykonane.

Remont rozpoczął się 7 września. 
Co zmieniło się w placówce? – 
Na podłodze pojawiły się beżo-
we płytki, wykończone zostały 
cokoły przypodłogowe, ścia-
ny pomalowaliśmy farbą w ko-
lorze jasnej kawy, zaś kolumny 
i pasy między oknami na fi ole-
towo. Ciepły lawendowy odcień 
sprawia, że wnętrze jest przyja-
zne i zachęca do spędzania w nim 

czasu – mówi Agnieszka Gorz-
kowska z biblioteki w Piastowie. 
Pomalowano też sufi t, zniknęły 
stare drewniane progi i brzydka 
framuga między wypożyczalnią 
i czytelnią. W drzwiach zamon-
towano nowe klamki. Ale to nie 
wszystko. Część drobnych prac 
zostanie jeszcze wykonana. Wy-
mienione zostaną m.in. stare, po-
nad 20-letnie drzwi wejściowe 
do placówki.

Niestety pieniędzy nie starczy 
na nowe meble. Do odświeżo-
nego wnętrza powrócą więc wy-
służone regały, biurka i krzesła.

Dla czytelników biblioteka zo-
stanie udostępniona w poniedzia-
łek, 12 października.  (EL) 
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 Sprawa przebudowy ul. Okrężnej budzi duże emocje

REKLAMA
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GRODZISK MAZOWIECKI
W Grodzisku zderzyły się dwa po-
jazdy osobowe. Zdarzenie miało 
miejsce 7 października wieczo-
rem. – Przy ul. Spółdzielczej jest 
kolizja dwóch aut. Na miejsce 
przyjechali policjanci oraz pogo-
towie ratunkowe – napisał czytel-
nik na adres kontakt@wpr24.pl. 

– Potwierdzam, że takie zdarzenie 
miało miejsce na ul. Spółdzielczej. 
Dwa ople zderzyły się czołowo 
przy niewielkiej prędkości. Kobieta 
kierująca jednym z pojazdów była 
ranna i trafi ła do szpitala – mówi-
ła st. asp. Katarzyna Zych, rzecznik 
prasowy grodziskiej policji. Jakie 

Zderzyły się dwa samochody. 
Jedna osoba została ranna

obrażenia odniosła kierująca? 
– Doznała ona powierzchownych 
obrażeń podudzia. Kobieta była 
przytomna i w dobrym stanie 
ogólnym. Przetransportowano 
ją do szpitala – twierdziła Magda-
lena Orłowska, rzecznik prasowy 
Falck Medycyna. (SD)

Piątek, 9 Października 2015

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Już od 15 października 2015 r.
zapraszamy Państwa do 

nowego supermarketu aldik
przy ul. Kraszewskiego 42, 44 
w Pruszkowie.

Prawie 25 lat temu dwoje 
przedsiębiorców z Lublina otwo-
rzyło swój pierwszy sklep pod 
nazwą aldik. Od tamtej pory
wiele się zmieniło, poza jednym
– nadal najważniejszy jest dla 
nas Klient oraz jego zadowo-
lenie. Spółka Aldik Nova to nie 

tylko nowoczesne sklepy dzia-
łające na terenie woj. lubelskie-
go, mazowieckiego, podlaskiego 
i podkarpackiego, ale również 
własne piekarnie i ciastkarnia. 
Supermarket w centrum Prusz-
kowa będzie czwartym w woj. 
mazowieckim i jednocześnie 
29. sklepem sieci aldik.

 Wysoka jakość mięsa, wędlin 
i nabiału, dbałość o świeżość 
oraz różnorodność asortymento-
wą owoców i warzyw, jak również 

szeroki wybór znanych marek 
i konkurencyjne ceny wpływa-
ją na pozytywny odbiór sieci 
przez Klientów. Uzupełnieniem 
oferty jest odpiekane na miejscu
pieczywo, rożen oraz wyroby
garmażeryjne.

Sklep w Pruszkowie otwarty 
będzie 7 dni w tygodniu. Ser-
decznie zapraszamy na zakupy 
od poniedziałku do soboty w go-
dzinach 7-22 oraz w niedzielę 
w godzinach 9-20.
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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 
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REKLAMA

Badają ruch
REGION
Brwinów, Milanówek 
oraz Podkowa Leśna 
przeprowadzają 
pomiar ruchu pojazdów 
na drogach.

Obserwatorzy zbiorą dane o ru-
chu pojazdów z uwzględnieniem 
każdego środka transportu (ro-
werów, motocykli, samochodów). 
„Pomierzą” też ruch kierun-
ków podróży pasażerów na sta-
cjach kolejowych.

Jest to jeden z elementów, któ-
ry ma doprowadzić do stworze-
nia dokumentu strategicznego 
mającego na celu udrożnienie 
istniejącej sieci transportowej. 
Oprócz pomiarów w przyszło-
ści przeprowadzone będą także 
konsultacje społeczne i rozmo-
wy z przedstawicielami samo-
rządów wymienionych trzech 
miast ogrodów.

Badanie realizowane jest w ra-
mach projektu „Podwarszawskie 
Trójmiasto Ogrodów − poprawa 
spójności obszaru Podwarszaw-
skiego Trójmiasta Ogrodów po-
przez współpracę w zakresie 
polityki społecznej, kształtowania 
przestrzeni publicznej, gospodar-
ki wodnej i komunikacji”.  (SD) 

ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
W przyszłym roku 
Pruszków będzie 
świętował 100. 
rocznicę nadania praw 
miejskich. Władze 
miasta zapowiadają, 
że przygotowany 
zostanie bogaty 
kalendarz imprez.

9 listopada 1916 r. prawa 
miejskie otrzymały Prusz-
ków, Otwock, Piaseczno 

i Żyrardów. W przyszłym roku 
te miejscowości będą świętować 
100. rocznicę tego wydarzenia. 
Władze Pruszkowa już przy-
gotowują się do obchodów. Co 
ciekawe, w tym zakresie pod-
jęto współpracę z Otwockiem. 
Jak podkreślają pruszkowscy 
włodarze z tym miastem łączy 
nas jeszcze inna ważna data 
– 15 grudnia 1936 r. do użytku 
oddano zelektryfi kowany odci-
nek linii średnicowej z Pruszko-
wa do Otwocka. Dziś na tej trasie 
kursują pociągi SKM.

Prezydenci obu wspomnia-
nych miast powołali już komi-
tety organizacyjne, które zajmą 
się przygotowaniem szeregu im-
prez. – Zarówno Pruszków jak 
i Otwock nie mają w misji tego 

Wiele imprez w rok jubileuszu
W 2016 roku Pruszków będzie hucznie obchodził
100. rocznicę nadania praw miejskich

słów będzie Wojciech Młynarski, 
muzyki Włodzimierz Korcz. Ma-
my nadzieję, że tę piosenkę wy-
kona Alicja Majewska. Wszystkie 
te osoby w jakimś sensie zwią-
zane są z naszym miastem – za-
znaczył Królikowski. I dodał: 
– Same uroczystości rozpoczną 
się 1 stycznia 2016 w Pruszkowie, 
z koncertem noworocznym wy-
stąpi orkiestra symfoniczna Pol-
skiego Radia z Poznania, ale już 
samo powitanie Nowego Roku 
będzie wyjątkowe.

Harmonogram imprez rocz-
nicowych powinien być gotowy 
pod koniec tego roku. Miesz-
kańcy mogą zgłaszać propozy-
cje imprez na adres: promocja
@miasto.pruszkow.pl z dopi-
skiem w temacie wiadomości 
„100 lat Pruszkowa". 

jubileuszu zajmowania się tylko 
historią naszych miejscowości. 
Chcielibyśmy, aby te wydarze-
nia trwające i u nas, i w Otwocku 
praktycznie przez cały rok 2016 
były bardzo atrakcyjne dla na-
szych mieszkańców. Tak, żeby 
wszyscy mogli uznać ten rok za 
rok wyjątkowy dla siebie – po-
wiedział na konferencji prasowej 
Andrzej Królikowski, wicepre-
zydent Pruszkowa.

Zapewnił, że pewne kierun-
ki przygotowań już nakreślono. 
– Mamy opracowane logo jubi-
leuszu. Chcielibyśmy, aby wy-
darzenia roku jubileuszowego 
miały pewne wyróżniki: powstaje 
fi lm o mieście Pruszkowie. Ma-
my również uzgodnienia doty-
czące piosenki o Pruszkowie na 
okoliczność jubileuszu. Autorem 
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 W konferencji prasowej wzięli udział prezydent Otwocka 
Zbigniew Szczepaniak i prezydent Pruszkowa Jan Starzyński

Dodatkowe 95 tys. zł dla gimnazjum 
BRWINÓW
Nowo otwarte gimnazjum 
w Otrębusach otrzymało 
dotację w wysokości 
95 tysięcy złotych. 
Na co przeznaczono 
te pieniądze?

Dotacje przyznaje Ministerstwo 
Finansów poprzez Ministerstwo 
Edukacji Narodowej. Pieniądze 
pochodzą z rezerwy oświatowej 
subwencji ogólnej. Takie dofi-
nansowanie może zostać prze-
znaczone na zakup wyposażenia 
placówek oświatowych w sprzęt 
szkolny i pomoce dydaktyczne 
w nowo wybudowanych obiek-
tach. Warunki te spełniało gimna-
zjum w Otrębusach. W związku 
z tym włodarze gminy Brwinów 
postanowili złożyć wniosek o do-
fi nansowanie w lipcu tego roku.

Pod koniec września Mini-
sterstwo Finansów przyznało 
gminie Brwinów dotację w wy-
sokości 95 tys. zł. Przeznaczo-
no ją na umeblowanie ośmiu sal 
oraz zakup pomocy dydaktycz-
nych do sali rekreacyjnej w gim-
nazjum. Zgodnie z zapowiedzią 
włodarzy na kolejnej sesji Rady 

Miejskiej w Brwinowie pienią-
dze te zostaną wprowadzone 
do budżetu.

Wczesne plany obejmowały roz-
budowanie całego zespołu szkół 
jednak tak się nie stało. W wy-
niku kalkulacji kosztów bardziej 
opłacalnym było wybudowanie 
nowego, oddzielnego obiektu dla 
gimnazjum. Cała inwestycja nie 
należała do najprostszych i po-
chłonęła 8 mln zł.

W tej chwili szkoły znajdują 
się w oddzielnych budynkach, 
lecz nadal tworzą Zespół Szkół 
w Otrębusach. Gimnazjum na po-
wierzchnię 1,5 tys. mkw., mieści 
200 uczniów. Wnętrze podzielono 
m.in. na osiem sal lekcyjnych, po-
kój nauczycielski, stołówkę, gabi-
net pedagogiczny, szatnię.  (SD) 
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Zanim doszło do powstania no-
wej siedziby, gimnazjum w Otrę-
busach mieściło się w jednym 
budynku wraz z podstawówką. 

Otrzymana 
dotacja poszła m.in. 
na umeblowanie 
ośmiu sal 
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PRUSZKÓW
Muzeum Dulag 121 zaprasza na ple-
nerową wystawę „Przesuwanie Pol-
ski – Ziemie Zachodnie i Północne 
1945-1948”, którą można oglądać 
na terenie parafi i św. Kazimierza 
w Pruszkowie. Ekspozycja przedsta-
wia losy naszych rodaków po prze-
jęciu władzy przez komunistów. 

Głównie dotyka tematu przesunięcia 
granic państwowych i związanych 
z tym migracji ludności. Wysta-
wa prezentuje tło polityczne zmian 
granic Polski oraz trudne losy prze-
siedlanej ludności. Ekspozycja przed-
stawia również pierwsze powojenne 
lata, które były okresem wzmożonej 

„Przesuwanie Polski – Ziemie 
Zachodnie i Północne 1945-1948”

mobilności społecznej – wielu Po-
laków szukało wtedy nowego miej-
sca do życia i dobrowolnie udawało 
się na Ziemie Zachodnie i Północne. 
Chętni mogą oglądać wystawę do 
15 października na terenie parafi i 
św. Kazimierza w Pruszkowie przy 
ul. Kraszewskiego 23. (AS)

Piątek, 9 Października 2015

Prąd 
poraził
strażaków
MICHAŁOWICE
W wyniku zaniedbania 
energetyków, na 
dodatek pijanych, 
prądem porażonych 
zostało dwóch 
strażaków.

W piątek 2 października do-
szło do pożaru jednego z ma-
gazynów w Michałowicach, 
w którym znajdowały się ma-
teriały do wytwarzania deko-
racji na groby. Straż pożarna 
zakończyła akcję w sobotę 
o godz. 7. – Działania były 
trudne. Zwłaszcza, że mieli-
śmy problem z prądem. Od-
cięliśmy zasilanie, ale jak 
zawsze w takich sytuacjach 
wezwaliśmy również energe-
tyków, by potwierdzili nam, 
że możemy bezpiecznie pro-
wadzić akcję. Otrzymaliśmy 
takie potwierdzenie, jednak 
chwilę po tym dwóch straża-
ków zostało porażonych prą-
dem – powiedział nam kpt. 
Karol Kroć, rzecznik pra-
sowy Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Pruszkowie.

Okazuje się, że energety-
cy, którzy brali udział w akcji 
byli pod wpływem alkoholu. 
Przekazali strażakom infor-
mację, że prąd jest wyłączony, 
jednak ten komunikat oka-
zał się fałszywy. Dwóch elek-
tryków zostało zatrzymanych 
przez policję. – Mężczyźni 
zostali zatrzymani w piątek. 
Byli pod wpływem alkoho-
lu. Jeden z nich miał 1 pro-
mil alkoholu we krwi, drugi 
0,5 promila – wyjaśnia asp. 
Karolina Kańka, rzecznik 
pruszkowskiej policji. – Po 
wytrzeźwieniu mężczyźni 
zostali przesłuchani. Dodat-
kowo jeden z nich prowadził 
samochód pod wpływem al-
koholu. Sprawę przekazano 
w ręce prokuratury – dodała.

Sprawdziliśmy, czy w związ-
ku z nieodpowiedzialno-
ścią energetyków nie ucier-
pieli strażacy biorący udział 
w akcji gaśniczej. Kpt. Kroć: 
– Na miejsce przyjecha-
ła karetka. Strażacy zosta-
li skierowani do szpitala na 
badania, gdyż doznali po-
rażenia prądem. Na szczęś-
cie nie było konieczności ich 
hospitalizacji.  (JM) 
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PRUSZKÓW
Wraca sprawa opłat za 
żłobki w Pruszkowie. 
Choć nowe, wyższe 
stawki radni 
uchwalili w czerwcu, 
część rodziców dopiero 
teraz zgłasza, że 
są zbyt wygórowane. 

Wszystko przez prze-
kształcenie dwóch 
pruszkowskich punk-

tów żłobkowych w żłobki. Decy-
zję w tej sprawie radni podjęli 
jeszcze wcześniej, bo w lutym 
tego roku. Jak twierdzą wła-
dze miasta, ustawa o opiece 
nad dziećmi w wieku do lat 3 
nie pozostawiła innego wybo-
ru. Uwzględniono w niej trzy 
formy: żłobki, klubiki dzie-
cięce i opiekę dzienną. Dwie 
pruszkowskie placówki: przy 
ul. Antka i ul. Hubala trzeba było 
więc przekształcić z oddziałów 
żłobkowych w żłobki. To z kolei 
wymusiło ustalenie nowych sta-
wek za pobyt maluchów. I wła-
śnie ta ostatnia sprawa wzbudza 
wśród rodziców kontrowersje. 
Opłaty poszybowały bowiem 
w górę o ok. 200 zł. 

Zgodnie z uchwałą z czerw-
ca cena za każdą rozpoczętą
g odzinę opieki  to 1 ,76 zł . 
W tym samym dokumencie 
radni określili stawkę za pobyt 

powyżej 10 godzin oraz mak-
symalną opłatę za wyżywienie. 
Wszystko zgodnie z wymogami 
ustawy, która do podjęcia tego 
typu decyzji zobowiązała gmi-
ny. Określono też przypadki, 
w których przysługuje zniżka: 
25 proc. jeśli rodzicom dziecka 
przysługuje prawo do zasiłku 
rodzinnego i 70 proc. za dru-
gie i kolejne dziecko w sytu-
acji, gdy do żłobka uczęszcza 
więcej niż jeden maluch z ro-
dziny (pod warunkiem, że ro-
dzicom przysługuje prawo do 
zasiłku rodzinnego).

współfi nansowania kosztów po-
bytu przez Miasto i rodziców, 
z czego 70 proc. z nich obcią-
ża Miasto. W celu zminimali-
zowania opłat rodziców (lub 
prawnych opiekunów) opła-
ta wnoszona przez rodziców 
za godzinę w wysokości 1,76 zł 
stanowi 30 proc. kosztu godziny 
pobytu dziecka w żłobku – czy-
tamy w uzasadnieniu uchwały. 

Potwierdza to Andrzej Kró-
likowski, wiceprezydent Prusz-
kowa. – Odpłatność została 
ustalona na podstawie średniej 
wyciągniętej z okolicznych miej-
scowości. Rada przyjęła średnią 
z obniżeniem. Na pewno dla 
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Opłata za żłobki poszła w górę. Dlaczego?
Część rodziców dzieci uważa, że radni uchwalili za wysokie stawki za pruszkowskie żłobki

rodziców, którzy nie są zorien-
towani w meandrach formalno-
-prawnych to przede wszystkim 
podwyżka ceny – tłumaczy.

Póki obecne żłobki były punk-
tami, obowiązywała je stawka 
taka jak w przedszkolu. – Zmie-
niony układ prawny to wyłączna 
przyczyna obecnej sytuacji. Żłob-
ki musiały zostać wydzielone, bo 
nie można prowadzić oddzia-
łów żłobkowych w publicznych 
przedszkolach. Dlatego stały się 
oddzielnymi instytucjami – mówi 
Królikowski. I dodaje: – Dodat-
kowo placówki te muszą speł-
niać określone wymogi, inne niż 
w przypadku starszych dzieci. Co 

więcej, do opieki przedszkolnej 
budżet państwa dokłada. Żłob-
ki finansowane są wyłącznie 
z kasy samorządów. 

Z kalkulacji rady miasta wy-
nika, że przy 21 dniach pobytu 
w ciągu miesiąca (po 10 godz. 
dziennie) średni koszt jed-
nej godziny to 5,86 zł. Koszty 
obejmują m.in. zakup materia-
łów i wyposażenia, pomocy dy-
daktycznych, energii ciepłej 
i elektrycznej, gazu, wody, środ-
ków czystości, koszt wywozu 
nieczystości, odprowadzenie 
ścieków, zakup usług teleko-
munikacyjnych, usług i materia-
łów remontowych. 

Póki obecne 
żłobki były 
punktami, 
obowiązywała 
je stawka taka 
jak w przedszkolu

W jaki sposób oszacowa-
no koszty? – Zaproponowane 
w uchwale stawki godzino-
we ustalono w efekcie anali-
zy sytuacji żłobków miejskich 
w zakresie liczby dzieci, godzin 
otwarcia, czasu pobytu dzieci 
oraz kosztów funkcjonowania 
żłobków. Przyjmuje się zasady 

Panie uczą się obrony przed atakiem
MICHAŁOWICE
Czy kobieta musi być 
bezradna, gdy zostanie 
zaatakowana na 
ulicy? Nie. Fachowej 
wiedzy jak ma wyjść 
z takiej sytuacji 
dostarczy bezpłatny 
kurs samoobrony dla 
pań organizowany 
w Michałowicach.

Zajęcia wystartowały 5 paździer-
nika i będą odbywały się w każ-
dy poniedziałek w szkole przy ul. 
Szkolnej 15 w godz. 20.40-21.40. 
– Zaczynamy od ćwiczeń fi tness, 
które mają na celu wzmocnie-
nie aparatu ruchu, czyli całe 
partie mięśniowe. Do tego do-
chodzą ćwiczenia z samoobro-
ny w szerokim zakresie. Chcemy 
wypracować pewne mechanizmy 
ruchowe u pań. Na początek sta-
wiamy na podniesienie ogólnej 
sprawności – wyjaśnia Jarosław 
Gajek, prezes Klubu Sporto-
wego Zdrowie.

Frekwencja na inauguracyjnych 
zajęciach była imponująca. – Na 
pierwszych zajęciach były 32 pa-
nie w różnym wieku. Mają przybyć 

kolejne kursantki, a powierzchnia 
sali jest ograniczona. Być może 
będziemy musieli się zwrócić do 
władz o wsparcie – mówi Gajek.

Oczywiście panie w ciągu jed-
nych zajęć nie wypracują ciosów 
i chwytów, które pozwolą im sku-
tecznie obronić przez atakiem. 
Gajek: – Trzeba nieco więcej cza-
su, aby wyrobić tzw. pamięć mię-
śniową. Organizm musi nauczyć 
się pewnych zasad poruszania. 
Pewne ruchy muszą następować 
automatycznie, a wypracowanie 
tego wymaga czasu. Wiele zale-
ży również od sfery mentalnej 
i to nie tylko u pań. Konieczne 
jest poczucie własnej sprawności 

i postawy w sytuacji zagrożenia, 
że nie boimy się ataku i jesteśmy 
gotowi stawiać opór. Obecny pro-
gram mamy opracowany do ma-
ja. W przyszłym roku będziemy 
go rozszerzać.

Kobiety mają więc szansę na-
uczyć się właściwych zachowań 
w przypadku zagrożenia. – W tym 
roku odnotowaliśmy kilka tzw. 
wyrw. Są to zdarzenia, kiedy na-
pastnik szybko podbiega do ofi ary, 
zrywa łańcuszek lub zabiera toreb-
kę i ucieka – mówi asp. Karolina 
Kańka, rzecznik prasowy Komen-
dy Powiatowej Policji w Pruszko-
wie. I dodaje: – Kurs samoobrony 
jest dobrym pomysłem.  (JM) 

Zaczipuj psa, zapłacisz mniej
BRWINÓW
Gminy same 
decydują, czy 
wprowadzić 
opłatę za psa czy 
nie. Na niedawnej 
sesji brwinowscy 
radni miejscy podjęli 
uchwałę w sprawie 
ustalenia wysokości 
opłaty od posiadania 
czworonoga na 
rok 2016. 

– Maksymalna opłata obo-
wiązująca zgodnie z przepisa-
mi to 104 zł raz w roku. W na-
szej gminie jest to 50 zło-
tych rocznie jeśli ktoś posia-
da niezaczipowanego psa. Gdy 
czworonóg posiada czip opła-
ta ta ulega zmniejszeniu do 
30 zł. Z tym, że dotyczy to 
tylko pierwszego psa. Każ-
dy kolejny nie wymaga do-
datkowej opłaty. Poprzez 
taki zabieg chcemy zachęcić 
mieszkańców do czipowania 
psów. Pozwala to nam walczyć 
z bezdomnością zwierząt – 
mówi Arkadiusz Kosiński, 
burmistrz Brwinowa.

Czy czipowanie jest dodat-
kowo płatne? Burmistrz Ko-
siński: – Posiadacz psa musi 
zgłosić się do jednego z we-
terynarzy wypisanych na 
liście na naszej stronie in-
ternetowej www.brwinow.
pl. Następnie umówić się na 
czipowanie psa. Weterynarz 
rachunkiem obciąża gminę 
Brwinów, czyli dla mieszkań-
ców jest to bezpłatne.

Jak widać czipowanie psa nie 
tylko nic nie kosztuje, ale przy-
nosi dodatkowe korzyści. Na-
tomiast opłatę należy uiścić do 
15 marca każdego roku, można 
to zrobić w kasie Urzędu Gmi-
ny w Brwinowie. Jednakże są 
wyjątki od opłaty za psa. Zwol-
nieni z niej są np. mieszkańcy 
powyżej 65 roku życia.  (SD) 
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Część rodziców dzieci uważa, że radni uchwalili za wysokie stawki za pruszkowskie żłobki
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MILANÓWEK
64-letni Piotr B. został we wtorek 6 
października prawomocnie skaza-
ny na 15 lat więzienia za podżeganie 
do zabójstwa Elżbiety i Wiesła-
wa Drzewińskich oraz ich synów. 
Wcześniejszy wyrok podtrzymał 
Sąd Apelacyjny w Warszawie. To 
jedna z najbardziej zagadkowych 

spraw kryminalnych ostatniej de-
kady. Elżbieta Drzewińska zaginęła 
w październiku 2006 r. Jej mąż rok 
później. Według prokuratury sprawa 
została zapoczątkowana konfl iktem 
o przedwojenną Willę Chimera nale-
żącą do małżeństwa Drzewińskich. 
W czasach PRL-u Piotr B. otrzymał 

Prawomocny wyrok
za podżeganie do zabójstwa

tam mieszkanie kwaterunkowe. 
Z biegiem czasu okazało się, że miał 
plan na przejęcie całości budynku. 
Wciąż nie wiadomo co się stało się 
z Elżbietą i Wiesławem Drzewiński-
mi, śledczy uważają, ze zostali za-
mordowani. Czy kiedyś uda się 
wyjaśnić tę sprawę do końca? (SD)

Piątek, 9 Października 2015

REKLAMA

ANNA 
SOŁTYSIAK

GRODZISK MAZOWIECKI
Grodziski magistrat 
opracował Lokalny 
Program Rewitalizacji 
Miasta. Zajrzeliśmy 
do tego obszernego 
dokumentu, 
przyjrzeliśmy się 
jego najważniejszym 
założeniom.

N ie jest to zupełnie no-
wy dokument. Program 
rewitalizacji istnieje od 

kilku lat i co więcej jest sukce-
sywnie realizowany. Chodzi tu 
m.in. o zakończoną ostatnio mo-
dernizację Szkoły Podstawo-
wej nr 1, remont pasażu wzdłuż 
ulicy 1 Maja i dworca PKP czy 
rozbudowę studia monitorin-
gu wizyjnego miasta. Te inwe-
stycje zostały zrealizowane na 
przestrzeni ostatnich dwóch lat 
i kosztowały budżet Grodziska 
blisko 12 mln zł. 

Stawów Walczewskiego, która, jak 
przyznają urzędnicy, wystartuje 
jeszcze w tym roku.

Natomiast w ramach rewitali-
zacji terenów poprzemysłowych 
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Długa lista zadań w programie rewitalizacji
Zajrzeliśmy do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta. Dokument prezentuje się ciekawie

modernizację przestrzeni pu-
blicznej przy ulicy Sportowej. 

Najdłuższa lista zadań znaj-
duje się przy etapie trzecim, do-
tyczącym rewitalizacji przestrzeni 
publicznej. Tu przewidziano aż 
dziewięć przedsięwzięć o niezwy-
kle szerokim zakresie. Dwa zada-
nia dotyczą rewitalizacji pasażu 
śródmiejskiego przy ulicach 1 Ma-
ja i 11 Listopada. To pierwsze jest 
już gotowe. Podobnie jak moderni-
zacja studia monitoringu miejskie-
go. Zatem do realizacji pozostało 
jedynie odświeżenie deptaka.

W najbliższych latach należy 
spodziewać się gruntownej mo-
dernizacji terenów na dwóch 
grodziskich osiedlach: Kopernik 
i Bałtycka. W tym przypadku cho-
dzi o zagospodarowanie placów 
na terenie osiedla Kopernik wraz 
z budową chodników i ścieżek ro-
werowych oraz o stworzenie par-
ku przy ul. Piłsudskiego. 

Spośród inwestycji kubaturo-
wych w tym etapie znalazły się 
parking wielopoziomowy przy 
ulicy Żydowskiej oraz adaptacja 

Jest duża szansa, 
że dzięki realizacji 
założeń Lokalnego 
Programu 
Rewitalizacji 
Miasta nowe 
oblicza zyskają 
powojenne 
kamienice 

w Grodzisku Mazowieckim ma 
powstać Centrum Aktywiza-
cji i Integracji Społecznej. Za-
danie to obejmuje również 

Warto dodać, że inwestycje za-
planowane w zaktualizowanym 
w ostatnim czasie Lokalnym 
Programie Rewitalizacji Miasta 
również będą wiązały się z wie-
lomilionowymi nakładami. Po-
stanowiliśmy sprawdzić jakich 
przedsięwzięć mogą się spodzie-
wać grodziszczanie w najbliższej 
przyszłości. Program rewitalizacji 
na lata 2014 – 2020 podzielono 
na trzy etapy. Pierwszy dotyczy te-
renów zielonych i zabytków, dru-
gi – terenów poprzemysłowych, 
a trzeci – przestrzeni publicznej. 

W ramach każdego z tych eta-
pów realizowanych będzie kilka 
zadań. I tak w etapie pierwszym 
możemy się spodziewać budowy 
grodziskiej Mediateki, czyli inte-
raktywnego centrum edukacyjno-
-społecznego. W przygotowaniu 
jest również rewitalizacja zabyt-
kowej wilii Niespodzianka. W tym 
obiekcie oraz nowym skrzydle 
miałby działać grodziski magistrat. 
Do LPRM trafi ła również wycze-
kiwana przez mieszkańców i prze-
ciągająca się w czasie rewitalizacja 

Zajrzeliśmy do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta. Dokument prezentuje się ciekawie

 Kino Wolność w Grodzisku

budynku Kina Wolność, moder-
nizacja parkingu przy ul. Kiliń-
skiego i remont ciągu Kilińskie-
go – Lutnicza. 

To jednak nie koniec założeń. 
Jest duża szansa, że dzięki realiza-
cji założeń Lokalnego Programu 
Rewitalizacji Miasta nowe obli-
cza zyskają powojenne kamienice 

(mowa o około 30 obiektach) 
w Grodzisku Mazowieckim. I to 
niezależnie od tego, kto jest właści-
cielem budynków. Chodzi o to, by 
do działań zachęcić również pry-
watnych właścicieli. 

Cały program zapowiada się 
imponująco. O jego realizacji bę-
dziemy na bieżąco informować. 
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NADARZYN
Do tragicznego zdarzenia doszło 
1 października wieczorem przy 
al. Katowickiej w stronę miejsco-
wości Urzut (gmina Nadarzyn). 
W wyniku zderzenia z samocho-
dem śmierć na miejscu poniósł 
rowerzysta. – Zgłoszenie o zdarze-
niu otrzymaliśmy o godzinie 19.35. 

Rowerzysta jechał al. Kasztano-
wą od strony Młochowa i włączał 
się do ruchu. Kierował się w stro-
nę Katowic. Od strony Katowic 
jechał Peugeot, który uderzył w ro-
werzystę – opisywała asp. Karolina 
Kańka, rzecznik prasowy Komendy 
Powiatowej Policji w Pruszkowie. 

Peugeot śmiertelnie 
potrącił rowerzystę

Na miejscu zdarzenia zjawiło się 
pogotowie ratunkowe. Mężczyzna 
zmarł na miejscu. Asp. Kańka. 
– Mamy do czynienia z wypadkiem 
ze skutkiem śmiertelnym. Mimo 
akacji reanimacyjnej doszło do 
zgonu. Kierujący Peugeotem 
w chwili zdarzenia był trzeźwy. (JM)

Wiadomości Piątek, 9 Października 2015

Badania przejdą w Dębaku 
PODKOWA LEŚNA
Uchodźcy, których 
Polska zamierza przyjąć 
w ramach relokacji 
trafi ą na badania do 
dwóch ośrodków: 
w Podkowie Leśnej 
i Białej Podlaskiej.

Dębak to ośrodek dla uchodźców 
w Podkowie Leśnej. W placów-
ce znajdują się tzw. fi ltry epide-
miologiczne i to właśnie z tego 
powodu wybrano ją do przepro-
wadzenia badań. Cudzoziem-
cy, którzy trafi ą na Dębak i do 
ośrodka w Białej Podlaskiej 
przejdą badania krwi i HIV, 
gruźlicy, żółtaczki, chorób pa-
sożytniczych czy wenerycznych. 
Dodatkowo wyznaczono dwa 
szpitale, w których będą mie-
li wykonywane badania RTG 
klatki piersiowej.

Za wszystkie badania zapłaci 
Urząd do Spraw Cudzoziemców. 

Koszt zawarty jest w miesięcz-
nej stawce opieki zdrowotnej dla 
uchodźców, która wynosi 263 zł. 
Cudzoziemcy, którzy do Polski 
mają trafi ć z Libanu tam przejdą 
wszystkie wymagane badania.

Koszt opieki medycznej 
i wspomnianych badań nad 
uchodźcami z Syrii i Erytrei, 
którzy w przyszłym roku mają 
trafi ć do naszego kraju wynie-
sie ok. 12 mln zł. Koszt badań 
przeprowadzanych w Libanie 
to kolejny milion złotych.  (AS) 

System informacji na fi niszu
PODKOWA LEŚNA
W Podkowie Leśnej 
szybciej znajdziemy 
interesujący nas zabytek. 
Co więcej, dowiemy się 
też o innych w pobliżu. 
System Informacji 
Miejskiej jest już 
prawie gotowy.

Podkowa to miasto-ogród objęte 
ochroną konserwatora. I trudno 
się dziwić. Układ urbanistycz-
ny, szereg pięknych wilii, mnó-
stwo zieleni. Kłopot w tym, że 
brak spójnej informacji o tym, 
gdzie można znaleźć poszcze-
gólne zabytki, często wprawiał 
mieszkańców okolicznych miej-
scowości w zakłopotanie. 

Problem z odnalezieniem cie-
kawych miejsc w Podkowie ma 
rozwiązać System Informacji 
Miejskiej. Projekt jego stwo-
rzenia został przygotowany 
już kilka lat temu, ale trafi ł do 
szufl ady. – W zeszłym roku pro-
jekt został uzupełniony, między 
innymi o udogodnienia dedyko-
wane osobom niepełnospraw-
nym, dzięki czemu udało nam 
się uzyskać dotację na jego re-
alizację – wyjaśnia Artur Tusiń-
ski, burmistrz Podkowy Leśnej.

Dotacja okazała się bardzo 
pomocna. Stworzenie Systemu 
Informacji Miejskiej, w którego 
skład wchodzą ujednolicone no-
śniki informacji (panele z pla-
nem miasta, witacze, tablice 

informacyjne o zabytkach), 
słupy ogłoszeniowe, strona 
internetowa oraz specjalna 
aplikacja z mobilnym prze-
wodnikiem, kosztowało blisko 
900 tys. zł. Z czego 750 tys. zł 
to dotacja unijna.

To jednak nie koniec. Na 
wszystkich planach miasta, 
piktogramach i słupkach z na-
zwami ulic pojawią się specjalne 

powłoki z pismem Braille'a. 
Dzięki temu osoby niewidzą-
ce lub niedowidzące będą mo-
gły zapoznać się z informacjami 
o zabytkach w Podkowie Leśnej.

Burmistrz Artur Tusiński 
podkreśla, że ujednolicanie 
systemu informacji jeszcze 
potrwa. Zwłaszcza jeśli chodzi 
o tabliczki z nazwami ulic. Póki 
co, wymienione zostaną tylko te 
znajdujące się na słupach. Wy-
miana obejmie też, ale w póź-
niejszym terminie, tabliczki 
z ogrodzeń. Większość elemen-
tów SIM już można oglądać na 
ulicach Podkowy. Niebawem 
ruszy również strona interneto-
wa systemu.  (AS) 

Stworzenie Systemu 
Informacji Miejskiej 
kosztowało blisko 
900 tys. zł

ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
Wielu pruszkowian 
uważa, że przyznanie 
mieszkania polskiej 
rodzinie uchodźców 
z Ukrainy krzywdzi 
oczekujących na 
przydział takiego lokum. 
– To jedna rodzina,
a nie 150, czy 200 
– odpowiadają 
włodarze miasta.

N aszą redakcyjną skrzyn-
kę zalały maile od czy-
telników. – Pruszków 

ma dać mieszkanie rodzinie 
uchodźców, a co z ludźmi, któ-
rzy starają się o mieszkanie? Ja 
z żoną i 3-letnim dzieckiem cho-
dzimy, prosimy, nie mamy pomo-
cy znikąd. Prezydent Pruszkowa 
i zastępca ciągle mówią to sa-
mo: trzeba czekać. Staramy się 
o mieszkanie i nic. Prezydent nie 
zachowuje się w porządku. Da 
uchodźcom mieszkanie, bo chce 
być sławny. To mu nie wyjdzie, 
bo niejedna rodzina, która sta-
ra się o mieszkanie mnie poprze 
– napisał jeden z mieszkańców. 

W podobnym tonie wyrażają 
się w swoich komentarzach inter-
nauci. „Ja staram się o mieszka-
nie, bo jestem biedny i mi mówią, 
że nie mają. Jak widać dla Ukra-
ińców mają”. „Jako ludzi jest mi 

Polacy z Ukrainy praktycznie od 
ręki dostali mieszkanie komu-
nalne w Pruszkowie zwróciliśmy 
się do wiceprezydenta Andrzeja 
Królikowskiego. – To jest jedno 
mieszkanie. Ono w żaden spo-
sób nie wpływa na wydłużenie 
kolejki oczekujących. Daje za to 
korzyści w postaci humanitarnej 
i mądrej postawy, nie ksenofo-
bicznej. Samorząd jest po to, by 
kreować tego typu postawy. Ni-
komu nie pomoże utyskiwanie, że 
komuś tego jednego mieszkania 
zabraknie, bo to jest abstrakcja. 
Nikomu niczego tu nie zabrak-
nie – mówi Królikowski.

Okazuje się, że polska rodzi-
na z Ukrainy nie zamieszka, 
jak to pierwotnie zakładano, 
w nowych budynkach przy ulicy 

Burza wokół lokalu dla uchodźców
Czy przyznanie mieszkania komunalnego rodzinie uchodźców 
z Ukrainy krzywdzi oczekujących w kolejce?

– Miasto powinno 
to poczytywać 
jako zaszczyt, że 
stworzy warunki
 do życia – mówi 
wiceprezydent 
Królikowski

ich bardzo szkoda, bo dużo prze-
szli, ale dlaczego dla nas rodowi-
tych Polaków, pruszkowian, pan 
prezydent nie da mieszkania gdzie 
jest wiele rodzin naprawdę bar-
dzo tego potrzebujących, tylko 
takim z Ukrainy to się od razu 
przyznaje, a inni muszą czekać 
latami na mieszkanie, bo po-
dobno nie ma?!”„Jasne, dawaj-
my nowe mieszkania uchodźcom, 
a potrzebujących wywalajmy na 
bruk lub do kamienic w opłaka-
nym stanie” – to tylko niektóre 
z opinii jakie możemy znaleźć na 
portalu WPR24.pl.

Studziennej. W centrum miasta 
zwolniło się jedno z mieszkań 
komunalnych. Lokal zostanie 
wyremontowany i umeblowa-
ny oraz opłacony z pieniędzy 
od deweloperów. Łącznie na 
utrzymanie rodziny uchodź-
ców przedsiębiorcy wpłacili 
ponad 40 tys. zł. Wiceprezy-
dent Królikowski: – Jeżeli my 
byśmy przyjęli uchwałę, że 
przyjmujemy 150 do 200 ro-
dzin Ukraińców, no to wtedy 
trzeba byłoby stanąć przed tą 
kolejką i powiedzieć: Ukraiń-
cy mają pierwszeństwo, bo oni 
tam mają wojnę. Ale to jedna 
dwuosobowa rodzina. Miasto 
powinno to poczytywać jako za-
szczyt, że stworzy warunki do 
życia. To bardzo symboliczne. 

Postanowiliśmy wyjaśnić tę 
sprawę. Dziś na przydział miesz-
kania komunalnego w Pruszko-
wie czeka ok. 60 rodzin. Gdyby 
dołożyć do tego osoby z wyroka-
mi eksmisyjnymi z prawem do lo-
kalu lista znacznie się wydłuży. 
Dlatego też z pytaniem, dlaczego 

Tor przeszkód nadal do pokonania
SĘKOCIN
W Sękocinie i Słominie 
odliczają dni do 
zakończenia budowy 
trasy S8. Dlaczego? 
Mieszkańcy mają 
już dość warunków 
panujących na 
placu budowy.

Mieszkańcy Sękocina i Słomina, 
aby dotrzeć na przystanek auto-
busowy muszą pokonać drogowy 
tor przeszkód. Wykopy, zerwa-
na nawierzchnia, wokół koparki 
i samochody ciężarowe, pracują-
ce maszyny. Jednym słowem – 
hałas, zamieszanie. Ale i obawy. 
O co? Przede wszystkim o bezpie-
czeństwo. W wielu przypadkach 
własne i dzieci. Bo na przystanek 
trzeba jakoś dotrzeć, a później 
z niego wrócić...

Niedawno uzyskaliśmy za-
pewnienie, że Generalna Dyrek-
cja Dróg Krajowych i Autostrad 
sprawdzi, co dzieje się na placu 
budowy. – Postaramy się spraw-
dzić jak wygląda sytuacja i co się 
tam dzieje, aby odpowiednio za-
reagować. Jeżeli wykonawca nie 

realizuje postanowień bądź też nie 
zapewnia odpowiednich warun-
ków bezpieczeństwa, to my w ta-
kich sytuacjach zawsze reagujemy. 
W tej chwili nie mogę nic więcej 
powiedzieć. Zawsze sprawdzamy 
takie sygnały. Mamy świadomość, 
że różne rzeczy się dzieją i trzeba 
je kontrolować – mówił Jan Kry-
nicki, rzecznik prasowy GDDKiA.

Minęło kilka dni. Drogowcy 
kontynuują prace, a „tor prze-
szkód” dla pieszych jak był tak 

znajduje się na tym terenie. 
Odpowiedź wydawała się oczy-
wista... Chciał dotrzeć do domu.

GDDKiA zapewnia jednak, 
że będzie czuwała nad bezpie-
czeństwem uczestników ruchu. 
– Bezpieczeństwo użytkowników 
drogi jak i pracujących na budo-
wie jest dla Generalnej Dyrek-
cji Dróg Krajowych i Autostrad 
oraz wykonawcy robót najważ-
niejsze, zostały więc wzmocnione 
nadzory w celu wyeliminowa-
nia zaistniałych zdarzeń – mówi 
rzecznik GDDKiA.  (JM) 
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co jest niezwykle trudnym zada-
niem i należy się spodziewać 
utrudnień związanych z robota-
mi budowlanymi. Trzeba jednak 
zaznaczyć, iż wykonawca robót 
wraz z inwestorem działają w ta-
ki sposób, aby minimalizować za-
istnienie takich zdarzeń.

Jeden z mieszkańców poinfor-
mował nas zdenerwowany, że pod-
czas powrotu z przystanku drogę 
zatarasowała mu wywrotka. Wte-
dy jeden z pracowników przeby-
wających na budowie zapytał, 
dlaczego właściwie nasz czytelnik 
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z Ukrainy krzywdzi oczekujących w kolejce?
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Mieszkańcy Sękocina 
i Słomina, aby dotrzeć 
na przystanek muszą 
pokonać drogowy 
tor przeszkóda
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jest. Co na to GDDKiA? Krynic-
ki: – Prace związane z realiza-
cją kontraktu, połączenie nowej 
drogi z DK7 w rejonie Sękoci-
na jak i remont istniejących DK 
7 i 8, prowadzone są pod ruchem, 
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ŻÓŁWIN
Kolejny przetarg na wykonaw-
cę chodnika przy ul. Nadarzyńskiej 
w Żółwinie nie został rozstrzygnięty. 
Chodzi o wybudowanie 600-metro-
wego fragmentu ciągu pieszego na 
odcinku od ul. Kasztanowej do Sło-
necznej. 1 października upłynął ter-
min składania ofert, a do urzędu nie 

wpłynęła żadna propozycja. – Tak 
naprawdę to pechowy przetarg. Dru-
gi raz nierozstrzygnięty – mówi Ar-
kadiusz Kosiński, burmistrz gminy 
Brwinów. Kiedy zatem mieszkańcy 
ul. Nadarzyńskiej mogą spodziewać 
się chodnika? Wedle założeń dru-
giego postępowania przetargowego 

Budowa chodnika przy ulicy 
Nadarzyńskiej musi poczekać

ciąg dla pieszych miał się pojawić 
w Żółwinie w grudniu, jednak w tym 
roku inwestycja nie zostanie zre-
alizowana. – Teraz będziemy prosi-
li radnych, aby w budżecie na 2016 r. 
zarezerwowali pieniądze potrzeb-
ne na budowę tego chodnika – wyja-
śnia burmistrz Brwinowa. (JM)

Piątek, 9 Października 2015

Już teraz 
szykują się 
do zimy
MICHAŁOWICE
Za oknem jesień, ale 
gmina Michałowice 
już myśli o zimowym 
utrzymaniu dróg. 
Chce odpowiednio się 
przygotować, nie dać 
się mrozom.

Co roku mówi się, że zima 
zaskoczyła drogowców. Kie-
rowcy zmuszeni są do prze-
dzierania się samochodami 
przez pokryte śniegiem jezd-
nie, a odśnieżarki w pośpie-
chu wyjeżdżają na ulice, aby 
zapewnić dogodne warunki 
jazdy. Nie zawsze się to uda-
je, warto więc już wcześniej 
„dmuchać na zimne”.

Gmina Michałowice ogłosiła 
przetarg, w którym wyłoniona 
zostanie fi rma mająca zadbać 
o zimowe utrzymanie dróg, pla-
ców i chodników. Oprócz oczy-
wiście doprowadzenia jezdni 
do stanu umożliwiającego po-
ruszanie się kierowców, istotne 
jest zapobieganie śliskości na 
chodnikach za pomocą odpo-
wiednich środków. Natomiast 
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Sprawca wypadku usłyszał zarzuty
NATOLIN
Wracamy do sprawy 
śmiertelnego potrącenia 
kobiety w Natolinie. 
22-letni sprawca 
usłyszał zarzuty.

Przypomnijmy. Do wypadku 
doszło 25 sierpnia tego ro-
ku w godzinach wieczornych 
w Natolinie. Gdy 38-letnia 
kobieta próbowała przejść na 
drugą stronę jezdni została po-
trącona przez nadjeżdżający 
samochód. W wyniku odnie-
sionych obrażeń zmarła na 
miejscu. Kierujący Alfą Ro-
meo uciekł z miejsca zdarze-
nia. Po kilku minutach policji 
udało się odnaleźć pojazd i oso-
by, które w nim jechały.

S p r awc ą  w y p a d k u  o k a -
zał się 22-letni mężczyzna, 
z którym jechał nieletni pa-

sażer. W chwili zatrzymania 
obaj byli trzeźwi. 22-latek 
złożył wyjaśnienia, a proku-
ratura postawiła mu dwa za-
rzuty. – Mężczyzna przyznał 
się do prowadzenia pojazdu 

ze skutkiem śmiertelnym, do 
którego mężczyzna się nie 
przyznał. Z kolei pasażer zo-
stał przesłuchany w charak-
terze świadka i po złożeniu 
wyjaśnień został zwolniony 
– mówi Paweł Blachowski, 
prokurator rejonowy w Gro-
dzisku Mazowieckim.

Jakie będą kolejne kroki 
w tej sprawie? Prokuratura 
będzie starała się odtworzyć 
przebieg zdarzenia. Śledztwo 
jest we wstępnej fazie. Proku-
rator Blachowski: – Groma-
dzimy niezbędne materiały. 
Czekamy na opinie z sekcji 
zwłok. Powołany zespół bie-
głych zajmie się odtworzeniem 
całego zdarzenia, a to pozwoli 
nam dokładanie zbadać spra-
wę i ustalić przebieg wypadku 
oraz wyciągnąć odpowied-
nie wnioski.  (JM) 

bez posiadania właściwych 
uprawnień. Drugi zarzut do-
tyczył spowodowania wypadku 

Kobieta 
próbowała przejść 
na drugą stronę 
jezdni i została 
śmiertelnie 
potrącona przez 
samochód

Śmierć pracownika ABW
SĘKOCIN
W piątek 
(2 października) nad 
ranem w siedzibie 
Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego 
w miejscowości Sękocin 
Las odnaleziono 
zwłoki jednego 
z jej pracowników.

Informację o tym tragicznym 
zdarzeniu potwierdził rzecz-
nik prasowy ABW. – W jednym 
z obiektów szkoleniowo-re-
cepcyjnych należącym do 
nas zmarł pracownik cywilny 
agencji. Do ośrodka wezwano 
pogotowie oraz zawiadomio-
no prokuraturę. Szef Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrz-
nego natychmiast skierował 
na miejsce funkcjonariuszy 
z departamentu zajmującego 

się sprawami wewnętrznymi, 
aby wyjaśnić wszelkie okolicz-
ności zdarzenia. Zadeklarował 
również pełną współpracę 
z prokuraturą – wyjaśniał płk 
Maciej Karczyński.

Spekuluje się, że mężczy-
zna spadł ze schodów. Według 
nieofi cjalnych informacji po-
przedniego dnia w ośrodku 
odbywało się szkolenie, a wie-
czorem rozpoczęła się zakra-
piana impreza. Druga hipoteza 
zakładała, że pracownik zaży-
wał leki nasercowe, co mogło 
przyczynić się do zgonu. Spra-
wę bada prokuratura.

Agencja zapewniła pomoc 
bliskim zmarłego. Płk. Kar-
czyński: – Rodzina została 
otoczona opieką naszych psy-
chologów. Zostanie jej udzie-
lona wszelka możliwa z naszej 
strony pomoc.  (JM) 

JAKUB 
MAŁKIŃSKI

PRUSZKÓW
Windy na pruszkowskim 
dworcu PKP otwarto 
w piątek 2 październia, 
a już w sobotę jedna 
z nich uległa awarii 
– w środku utknął 
mężczyzna z dwójką 
dzieci. Tego samego 
dnia wieczorem ktoś 
powyrywał z drzwi
wind rygle.
 

Op ro b l e m a c h  z  p o d -
ziemnym przejściem 
dla pieszych na kolejo-

wym dworcu pisaliśmy kilku-
krotnie, ostatnio w poprzednim 
numerze Gazety WPR. Infor-
mowaliśmy, że mimo oddania 
do użytku tunelu, nieczynne po-
zostawały windy. Jak się okaza-
ło, powodem był... brak umowy 
z konserwatorem. Kolejarze na-
prawili błąd i w piątek (2 paź-
dziernika) windy otwarto. 

Jednak dzień później straż 
pożarna zabezpieczyła jeden 
z dźwigów taśmą. Dlaczego? 
Po dobie od uruchomienia 
winda uległa awarii. – W so-
botę w godzinach popołudnio-
wych otrzymaliśmy zgłoszenie 
z dworca, że w jednej z wind zo-
stał uwięziony ojciec z dwójką 
dzieci. Udaliśmy się na miejsce 
zdarzenia. W takich wypadkach 
konieczna jest interwencja po-
gotowia dźwigowego, które mu-
si usunąć usterkę. Na poziomie 
-1 uwięzione były trzy osoby, 
więc przystąpiliśmy do działa-
nia, gdyż na przyjazd pogotowia 
dźwigowego trzeba było czekać 
dwie godziny – mówi mł. bryg. 

– Niestety, w sobotę zostały 
one zdewastowane. Ktoś wy-
rwał wszystkie rygle z drzwi. 
Wykonawca już kupił części 
potrzebne do naprawy, wobec 
czego windy w ciągu kilku dni 
powinny znów działać.

Kolejna „niespodzianka”. 
W połowie czerwca kolejarze 
informowali, że na schodach 
prowadzących do przejścia 
podziemnego pochylni dla ro-
werów nie będzie, ale cykliści 
skorzystają z wind. – Bez żad-
nego problemu będą mogły 
z nich korzystać osoby niepeł-
nosprawne, osoby z wózkami 
dziecięcymi i ciężkim bagażem, 
jak również rowerzyści. Dźwi-
gi będą odpowiednio duże dla 
każdej osoby w potrzebie – za-
pewniał wówczas Maciej Dut-
kiewicz z biura prasowego PKP 
PLK. Tymczasem na windach 
ostatnio wisiał... zakaz przewo-
żenia jednośladów.

*  P.S.  Gdy udaliśmy się 
w czwartkowe (8 październi-
ka) południe na dworzec PKP 
windy jeszcze nie działały. 

Lesław Pawul z Komendy Po-
wiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Pruszkowie.

I dodaje: – Do otwarcia win-
dy musieliśmy użyć specjalnego 
klucza. Udało nam się uwolnić 
ojca i dwójkę dzieci. Co do win-
dy, to wyjście zabezpieczyliśmy 
taśmą i poinformowaliśmy ob-
sługę dworca, że do czasu inter-
wencji pogotowia dźwigowego 
nie należy jej użytkować.

O incydencie kolejarze wie-
dzą, ale ich zdaniem to kwestia 
„nieumiejętnego korzystania 
z windy”. – Będziemy wyja-
śniać co dokładnie się stało, 
jednak z tego typu sytuacja-
mi mamy do czynienia także 
na innych dworcach. Powodem 
jest brak znajomości instrukcji 
obsługi – mówi Łukasz Kwa-
siborski z wydziału prasowe-
go PKP.

Ten przypadek dotyczył win-
dy od od strony ul Sienkiewicza. 
Ale to nie koniec. W ponie-
działkowy poranek nie można 
było korzystać także z pozosta-
łych dwóch wind. Kwasiborski: 

Los dworcowych wind...
W piątek windy na dworcu kolejowym zostały otwarte, 
a już w sobotę były niedostępne dla chętnych

EW
EL

IN
A
 L

AT
O

SE
K

Schetynówki po nowemu
REGION
Od 1 października 
samorządy mogą 
składać wnioski do 
nowego rządowego 
Programu Rozwoju 
Gminnej i Powiatowej 
Infrastruktury 
Drogowej. O pieniądze 
będzie ubiegał się 
m.in. Pruszków.

Inwestycje drogowe są kosz-
towne. Zbudowanie lub wy-
remontowanie dużej arterii 
to nierzadko wydatek kilku, 
a nawet kilkunastu milionów 
złotych. Do tej pory wiele sa-
morządów, zarówno gminnych 
jak i powiatowych, przy tego ty-
pu przedsięwzięciach korzy-
stało z Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych, 
czyli popularnych schetynó-
wek. Od 2008 do 2014 r. na 
ten program rząd przezna-
czył 471 mln zł, które zostały 
przekazane na 452 samorzą-
dowe inwestycje.

Bieżący rok był ostatnim, 
w którym realizowano inwesty-
cje drogowe w ramach schetynó-
wek. Czy to oznacza, że gminy 
i powiaty zostaną bez wspar-
cia? Nie. Rząd uruchomił bo-
wiem nowy projekt – Program 
Rozwoju Gminnej i Powiatowej 
Infrastruktury Drogowej. Będzie 
on realizowany w latach 2016 – 
2019. Nabór wniosków zakoń-
czy się 30 października.

W ramach programu, w ro-
ku 2016 dla województwa ma-
zowieckiego przyznane zostały 
środki z budżetu państwa w wy-
sokości blisko 76,5 mln zł. Każda 
gmina może złożyć jeden wnio-
sek i otrzymać środki na jedno 
zadanie inwestycyjne, a powiaty 
ziemskie – dwa wnioski na reali-
zację dwóch zadań. Jednostkowo 
dofi nansowanie może wynieść 
do 50 proc. kosztów zadania, ale 

maksymalna kwota jaką można 
otrzymać to 3 mln zł.

Wnioski będą oceniane przez 
komisję według następujących 
kryteriów: wpływ inwestycji na 
poprawę bezpieczeństwa w ru-
chu drogowym (0–20 punktów), 

spójność z siecią dróg wojewódz-
twa (0–5 punktów), wpływ na 
poprawę dostępności komunika-
cyjnej do instytucji publicznych, 
lokalnych ośrodków gospodar-
czych, obszarów wiejskich oraz 
poprawę infrastruktury drogo-
wej wykorzystywanej na po-
trzeby transportu zbiorowego 
(0–7 punktów), współpraca przy 
realizacji z innymi podmiotami 
(0–5 punktów), kontynuacja in-
westycji (0–5 punktów).

O środki z nowego programu 
będzie ubiegał się m.in. Prusz-
ków, który chce w przyszłym ro-
ku kontynuować przebudowę 
ulicy Przejazdowej.  (AS) 

Rząd uruchomił 
nowy projekt 
– Program 
Rozwoju Gminnej 
i Powiatowej 
Infrastruktury 
Drogowej

a już w sobotę były niedostępne dla chętnych

w miejscach, gdzie pług nie da 
rady dotrzeć, prace wykonywa-
ne będą ręcznie.

W pierwszej kolejności od-
śnieżane będą najbardziej 
uczęszczane ulice w gminie. 
Chodzi m.in. o ul. Regulską 
i Szkolną w Michałowicach, 
Reja w Granicy czy też uli-
cę Środkową w miejscowości 
Opacz Kolonia. 

Michałowicki urząd podzie-
lił ulice na dwa rejony. W ra-
mach pierwszego do zimowego 
utrzymania przeznaczono 
ponad 55 kilometrów dróg, 
a w drugim ponad 76 km. Wy-
konawca zadania będzie odpo-
wiedzialny również za ponad 
20 kilometrów chodników 
oraz ścieżek rowerowych.

Chętni do podjęcia się za-
dania zimowego utrzyma-
nia dróg mogą składać oferty 
do 12 listopada. Po tym termi-
nie gmina Michałowice wybie-
rze wykonawcę.  (JM) 

Wykonawca będzie 
odpowiedzialny 
m.in. za ponad 
20 kilometrów 
chodników oraz 
ścieżek rowerowych
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 Windę zabezpieczono taśmą
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ŻABIA WOLA
Trzy placówki w gminie Żabia Wo-
la zostaną wyposażone w place za-
baw. Samorząd na tę inwestycję 
otrzymał dotację z Unii Europej-
skiej. Inwestycja będzie zrealizowa-
na w ramach projektu „Nasze dzieci 
naszą dumą – modernizacja oddzia-
łów przedszkolnych w Gminie Żabia 

Wola”. Place zabaw powstaną w Jó-
zefi nie, Ojrzanowie i Skułach. W Jó-
zefi nie dzieci będą mogły korzystać 
z zestawu zabawowego ze zjeż-
dżalnią, sprężynowca oraz karuzeli. 
Zestaw zabawowy, konik sprężyno-
wiec, domek i samochód spręży-
nowiec – te elementy pojawią się 

Dzieci dostaną do dyspozycji 
nowoczesne place zabaw

w Ojrzanowie. W Skułach do dys-
pozycji dzieci bedą miały ściankę 
wspinaczkową, zestaw wielofunk-
cyjny ze zjeżdżalniami i drabinkami 
oraz zabawki sprężynowe w postaci 
auta i geparda. Według założeń im-
westycja ma być zrealizowana do 
20 listopada tego roku. (JM)

Piątek, 9 Października 2015

• 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

REGION
Konkurs na dyrektora 
Zespołu Pieśni i Tańca 
„Mazowsze”. Jego 
zwycięzca od stycznia 
ma stanąć za sterami 
instytucji. W cieniu tych 
roszad zespół świętuje 
65-lecie istnienia.

W okół „Mazowsza” od 
kilku już lat trwają 
zawirowania perso-

nalne. Nie służy to zespołowi, 
bo ten wciąż nie może być pew-
ny przyszłości. Szczególnie, że 
wokół wyboru dyrektora wybu-
chały mniejsze i większe skanda-
le, a wobec poprzedniego szefa, 
Włodzimierza Izbana, toczy się 
postępowanie prokuratorskie. 
Obecnie p.o dyrektora jest dy-
rygent Jacek Boniecki. Zarzą-
dzanie „Mazowszem” przejął 
w maju tego roku.

musiał jednak ustąpić. Światło 
dzienne ujrzał bowiem raport 
Najwyższej Izby Kontroli, który 
ujawnił skalę nieprawidłowości 
i nie pozostawił suchej nitki na 
sposobie zarządzania zespołem. 
Wytknięto w nim niedostatecz-
ny nadzór nad inwestycjami, co 
skutkowało koniecznością zwrotu 
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Kiedy wybrany będzie nowy szef „Mazowsza”?
Wokół słynnego zespołu pieśni i tańca od kilku już lat trwają zawirowania personalne 

w sprawie możliwości nadużycia 
uprawnień i niepopełnienia obo-
wiązków prowadzi pruszkowska 
prokuratura rejonowa.

Wokół sytuacji w zespole za-
wiązał się społeczny ruch prote-
stu. Na portalu Facebook powstał 
profil „Panie Struzik, precz od 
„Mazowsza”. Śledzi go ponad 
660 osób. Publikowane są na nim 
wątpliwości dotyczące sposobu 
wyłonienia władz „Mazowsza”, 
w tym także obecnie toczącego 
się postępowania konkursowego. 
Niepokój budzi m.in. fakt, że skład 
komisji konkursowej nie zmienił 
się znacząco w porównaniu do te-
go, który w marcu tego roku na 
dyrektora wybrał Włodzimierza 
Izbana. – Obawiamy się, że cały 
czas trwają próby zniszczenia 
dorobku Zespołu i pozbawie-
nia go charakteru ludowego na 
rzecz operetki – mówi pan Rafał, 
założyciel facebookowej strony.

Zgłoszenia kandydatów na sta-
nowisko dyrektora przyjmowane 
były do 30 września. Warunkiem 

Zgłoszenia 
kandydatów 
na stanowisko 
dyrektora 
przyjmowane były 
do 30 września

prawie półmilionowej dotacji 
unijnej, nadużywanie służbowej 
karty kredytowej i zatrudnia-
nie pracowników na podstawie 
niejasnych kryteriów. Śledztwo 

Przypomnijmy. Kłopoty ze-
społu zaczęły się w 2012 r. kiedy 
pełniącym obowiązki szefa został 
wspomniany Włodzimierz Izban. 
W „Mazowszu” szybko zaczęły 
wybuchać konfl ikty wewnętrz-
ne, pretensji nie kryli pracownicy, 
zarzucając dyrektorowi mobbing. 
Do historii przeszło wysłanie 
tancerzy i solistów na prywatną 
imprezę jednego z wpływowych 
biznesmenów. Członkowie ze-
społu musieli wykonać popularne 
przyśpiewki z tekstem zmienio-
nym pod gospodarza. Część pra-
cowników została też bezprawnie 
wyrzucona, co udało im się po-
twierdzić wyrokami sądów. 

Tajemnicą poliszynela była 
znajomość Izbana z marszałkiem 
województwa mazowieckiego, 
Adamem Struzikiem. Jak twier-
dzą członkowie zespołu, właśnie 
z tego powodu tak długo utrzymał 
się on na stanowisku. Co więcej, 
w marcu tego roku wygrał kon-
kurs na dyrektora „Mazowsza”. Po 
trzech tygodniach urzędowania 

dopuszczenia do udziału było 
m.in. posiadanie wykształce-
nia magisterskiego w zakresie 
muzyki lub sztuk scenicznych, 
doświadczenie zawodowe w in-
stytucjach kultury, w tym 5-letni 
staż kierowniczy. Nie mogą być to 
też osoby karane prawomocnym 
wyrokiem za umyślne przestęp-
stwo ani mające zakaz pełnienia 
funkcji publicznych.

Z pytaniami o dokładny prze-
bieg konkursu, liczbę zgłoszonych 

kandydatów oraz ich kwalifi kacje 
zwróciliśmy się bezpośrednio do 
Urzędu Marszałkowskiego. Do 
momentu zamknięcia tego nu-
meru „Gazety WPR” nie otrzy-
maliśmy odpowiedzi. Do sprawy 
więc wrócimy. 

Tymczasem Mazowsze kon-
tynuuje jubileuszowe tournée po 
największych polskich miastach. 
Najbliższy występ zaplanowano 
19 października w Hali Ludowej 
we Wrocławiu. 

Wokół słynnego zespołu pieśni i tańca od kilku już lat trwają zawirowania personalne 
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kolorowe

wersje w negatywie

monochromatyczne achromatyczne

Zdzisław Sipiera
Starosta Pruszkowski

oraz
Miejski Ośrodek Kultury

w Piastowie

zapraszają

na koncert

JERZEGO
POŁOMSKIEGO

w ramach obchodów
Powiatowego Dnia Seniora 

Występ odbędzie się
16 października 2015 r. o godzinie 17:00
w sali kinowej Miejskiego Ośrodka Kultury

przy ulicy Warszawskiej 24 w Piastowie

WSTĘP WOLNY

 

Gmina
Michałowice

Zapraszamy 
17 października  2015 r., godz.17.00 
PAŁAC SOKOŁA
Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Kościuszki 41, Pruszków
Wstęp wolny!

występują: Magdalena Kulisiewicz, Zbigniew Kozak, Wiktoria Kulesza, 

Ewa Fabjan, Jolanta Sikorska, Krystyna Budzaj, Elwira Martynowicz, 

Grażyna Siczek, Irmina Kniat - Pol

scenografia i kos�umy: Elżbieta Raczkowska i  Alicja Raczkowska

reżyseria i opracowanie: członkowie Teatralni, Karolina Skrzyńska

dźwięk i muzyka: Karolina Skrzyńska

na podstawie sztuki 
Marii Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej

         Kochanek 
Sybilli Thompson

zapraszają na spektakl:         Kochanek 
Sybilli Thompson

Stowarzyszenie

oraz

Grupa Teatralna Seniorów „Teatralnia”
                                                                                                                                

                                

działająca w ramach warsztatów twórczych K40

Tu nawet nie plakat, ale przeróbka starego. 
Czy mogłabyś wpisać nowe dane do plakatu z występu Teatralńi? 
Ten z przedstawieniem Kochanrk Sybillli Tompson. I napisać:
Najpierw od góry : 

Powiatowy Dzień Seniora

I dalej:
Stowarzyszenie K40, 
Sarosta Powiatu...(dalej tak jak na Salonie oraz Grupa Teatralna...

 (I dalej jak na starym plakacie), aż do miejsca wydarzenia: 

Mdk w Pałacu Sokoła, 
czyli tak jak na Salonie,
data 17 października , godz.17.00. Wstęp wolny.

 Dochodzi jeszcze tylko logo Powiatu. 
Pozostałe loga zostają, czyli Pruszynski i Gmina.

POWIATOWY DZIEŃ SENIORA

Starosta Powiatu Pruszkowskiego 

Zdzisław Sipiera

Powiat
Pruszkowski

udział gościnny: Łukasz Nowicki

Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Brwinów

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

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

P olskie Towarzystwo Tu-
rystyczno-Krajoznaw-
cze organizuje konkurs 

od 2012 r. i przyznaje certyfi katy 
za „twórczy wkład w rozwój tury-
styki rowerowej”. Promuje w ten 
sposób gminy, które podejmują 
ciekawe rozwiązania w zakresie 
turystyki rowerowej, budują no-
we ścieżki zarówno dla miesz-
kańców, jaki i odwiedzających 
gminę. W tym roku patronat ho-
norowy nad konkursem objęli 
Ministerstwo Turystyki i Sportu, 
Polska Organizacja Turystyczna 
i Związek Powiatów Polskich.

Gmina Brwinów sukcesywnie 
rozbudowuje sieć ścieżek rowe-
rowych. W 2014 r. na terenie gmi-
ny przybyło ponad 3,6 km ścieżek 
i ciągów pieszo-rowerowych, 
a w bieżącym roku będzie moż-
na skorzystać z kolejnych 3 km. 
W ciągu pięciu lat długość dróg 
rowerowych na terenie gminy 
Brwinów wzrosła z 1,3 km do 
ponad 12 km.

W czerwcu br. otwarto nowy 
ciąg pieszo-rowerowy z Brwi-
nowa do Parzniewa, z które-
go na co dzień korzysta wielu 

mieszkańców gminy. Na trasie 
można zobaczyć także rolkarzy 
i rowerzystów oraz miłośników 
biegania. Sieć dróg dla rowe-
rzystów powstaje także dzięki 
współpracy burmistrza Arka-
diusza Kosińskiego z innymi sa-
morządami. Powiat pruszkowski 
kończy obecnie ścieżkę rowero-
wą i chodnik wzdłuż ul. Solidar-
ności w Parzniewie. Dzięki temu 
komunikacja między Brwinowem 
a Pruszkowem będzie łatwiejsza 
i bardziej bezpieczna.

W Czubinie zakończyła się 
budowa ciągu pieszo-rowero-
wego wzdłuż ruchliwej drogi 
wojewódzkiej nr 720 do grani-
cy gminy Brwinów z gminą Bło-
nie. Jest to już kolejna inwestycja 
poprawiająca bezpieczeństwo 
w tej miejscowości. Wcześniej 
został zbudowany ciąg pieszo-
-rowerowy przy Domu Pomo-
cy Społecznej, a także fragment 
chodnika wzdłuż drogi powiato-
wej 1509W, prowadzący w kie-
runku Milęcina.

W 2015 r. gmina Brwinów wy-
budowała również mniejsze od-
cinki ścieżek dla rowerzystów: 
przy ul. 11 Listopada i ul. Bisku-
pickiej oraz kontrapas w przebu-
dowanej ul. Zgoda w Brwinowie. 
Dzięki kontrapasowi od ul. Szkol-
nej do ul. Armii Krajowej rowe-
rzyści mogą poruszać się w obu 
kierunkach na drodze jedno-
kierunkowej. Jest to nietypo-
we rozwiązanie , coraz częściej 
stosowane przez miasta dbają-
ce o usprawnienie komunikacji.

Brwinów we współpracy 
z Podkową Leśną i Milanów-
kiem realizuje projekt „Podwar-
szawskie Trójmiasto Ogrodów”, 
którego celem jest m.in. popra-
wa spójności komunikacyjnej 
obszaru PTO. Trwa już projek-
towanie ponad 10 km nowych 
ścieżek rowerowych na obsza-
rze trzech miast.

Najbliższa impreza rowerowa 
Brwinowska Nocna Masa Kry-
tyczna zaplanowana jest na sobo-
tę 10 października. Start o godz. 
19.00 na rynku w Brwinowie.  Za-
prasza organizator imprezy - Sto-
warzyszenie Projekt Brwinów.

Gmina Brwinów przyjazna rowerzystom
Gmina Brwinów – jako jedyna z województwa mazowieckiego – znalazła się w gronie wyróżnio-
nych w IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Gmina Przyjazna Rowerzystom”. Podsumowanie kon-
kursu odbyło się 25 września 2015 r. podczas VI Międzynarodowych Targów Bike-Expo w Kielcach.

Gmina Brwinów wy-
łania w przetargu 
fi rmę, która zbuduje 

pasywną (czyli „bardziej ener-
gooszczędną) halę sportową 
i przebuduje przy okazji część 
budynku gimnazjum przy ul. 
Piłsudskiego 11 w Brwino-
wie. Umowa będzie przewidy-
wać ukończenie sali do końca 
czerwca 2017 r. Kosz budowy: 
blisko 10 mln zł.

Brak odpowiedniej sali gim-
nastycznej był od lat bolącz-
ką brwinowskiego ZS nr 1 

(do szkoły uczęszcza obecnie 
747 dzieci). Powstał projekt 
nowoczesnego obiektu, który 
będzie budowany w standar-
dach pasywnych. Parametry są 
tu bardziej wymagające niż dla 
typowych budynków energo-
oszczędnych, co w przyszłości 
pozwoli na uzyskanie niskich 
kosztów utrzymania.

W tym roku zostały już wy-
konane badania archeolo-
giczne na terenie inwestycji. 
Trwa analiza ofert złożonych 
w przetargu.

Ruszy budowa sali gimnastycznej 
przy brwinowskiej Jedynce

 Burmistrz Gminy Brwinów 
zaprasza na ostatnie spotkanie z mieszkańcami

w tegorocznym cyklu.
Niedziela, 18 październikao godz.16.00 w sali Ochotniczej

Straży Pożarnej w Brwinowie,  ul. Pszczelińska 3
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MILANÓWEK
Jak już informowaliśmy, nocy 
z 19 na 20 czerwca w centrum 
Milanówka (w rejonie skrzyżowania 
ul. Królewskiej i Piłsudskiego) 31-let-
ni mężczyzna został zaatakowany 
przez dwóch napastników. Jeden 
z nich ugodził go nożem. Od zda-
rzenia minęły ponad trzy miesiące, 

postanowiliśmy więc sprawdzić co 
dzieje się w sprawie i czy ujęto na-
pastników. – Póki co nie znaleziono 
sprawców. Są wytypowane osoby 
i szukamy ich. Niestety ukrywają się 
przed nami, w związku z tym zatrzy-
manie ich nie jest takie proste – mó-
wi st. asp. Katarzyna Zych, rzecznik 

Nadal nie ujęto sprawców 
napadu w centrum Milanówka

Komendy Powiatowej Policji w Gro-
dzisku Mazowieckim. – Są dowo-
dy, znaleźli się świadkowie, którzy 
dobrze opisali całą sytuację. Nato-
miast jest problem z zatrzymaniem 
sprawców – dodaje. Gdy tylko poja-
wią się nowe fakty, poinformujemy 
o nich na łamach Gazety WPR. (SD)

ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
Młodzież z powiatu 
pruszkowskiego jest 
zdolna i utalentowana. 
Na wrześniowej sesji 
rady powiatu najlepszym 
uczniom i sportowcom 
starosta przyznał 
stypendia.

C hciałabym przypomnieć, 
że stypendium naukowe 
starosty pruszkowskie-

go przyznaje się uczniom, któ-
rzy zostali laureatami olimpiad 
przedmiotowych i tematycznych 
oraz turniejów z listy Minister-
stwa Edukacji Narodowej i ku-
ratora oświaty. Uczniom, którzy 
w gimnazjum osiągnęli średnią 
co najmniej 5,0, a w szkołach po-
nadgimnazjalnych średnią co 
najmniej 4,75, mają wzorową 
ocenę z zachowania i spełniają 
dwa spośród trzech wymienio-
nych kryteriów – wyjaśniała na 
sesji Małgorzata Kucharska, 
naczelnik Wydziału Edukacji 
i Sportu Starostwa Powiato-
wego w Pruszkowie. I dodała: 
– Jednym z nich jest szczególne 
zainteresowanie w przedmiotach 
humanistycznych, matematycz-
no-przyrodniczych, takie, które 
się przekłada na ocenę celują-
cą z tych przedmiotów. Drugim 
kryterium jest reprezentowa-
nie szkoły w różnorodnych 

w ZS nr 1 im. S. Staszica, średnia 
ocen – 5,13; Katarzyna Domań-
ska – uczennica LO Sportowe-
go w ZSOiS, średnia ocen – 5,09; 
Aldona Łukawska – uczennica 
LO Sportowego w ZSOiS, średnia 
ocen – 4,91; Malwina Grabowska 
– uczennica LO im. T. Kościusz-
ki, średnia ocen – 4,75.

Na sesji wręczono też stypen-
dia dla najlepszych sportowców. 
Otrzymali je: Adrianna Bromek 
(absolwentka LO im. T. Zana), 
która zajęła I miejsce w fuku-
-go w kategorii młodzieżowcy 
na XVII Mistrzostwach Świa-
ta w Genewie w Karate Trady-
cyjnym oraz Igor Misztal (uczeń 
LO Sportowego w ZSOiS), który 
zajął I miejsce w Mistrzostwach 
Świata Niepełnosprawnych 
w Pekinie w tenisie stołowym 
w klasie 9-10 – drużynowo.

Dodatkowo przyznano czte-
ry wyróżnienia sportowe. Wy-
róznieni zostali: Adrianna Nie-

Najlepsi zostali docenieni
Starosta pruszkowski przyznał uzdolnionej młodzieży stypendia i wyróżnienia

Stypendium 
naukowe przyznaje 
się m.in. uczniom, 
którzy zostali 
laureatami 
olimpiad

konkursach przedmiotowych, 
artystycznych lub sportowych 
i trzecie kryterium: aktywnie 
uczestniczą w życiu szkoły. Dwa 
spośród tych kryteriów muszą 
być spełnione i takich uczniów 
w tym roku mamy aż 13.

Stypendia naukowe otrzyma-
li: Jakub Chadaj – absolwent GS 
w ZSOiS, średnia ocen – 5,69; 
Kamil Kosior – absolwent GS 
w ZSOiS, średnia ocen – 5,69; 
Karol Zioło – absolwent GS 
w ZSOiS, średnia ocen – 5,69; 
Dominika Pajka – uczennica LO 
im. T. Kościuszki, średnia ocen wiadomska – osiąga znaczące 

sukcesy w pływaniu stylem do-
wolnym, otrzymała powołanie 
do Kadry Narodowej Polski Ju-
niorów w pływaniu, uczestniczyła 
w Igrzyskach Europejskich w Ba-
ku; Maja Klimaszewska – osiąga 
sukcesy w tańcu w kategorii: di-
sco dance, hip-hop oraz w grupie 
jako formacja w kategorii Dance 
Show – reprezentując Polskę za-
jęła 1 miejsce, otrzymała powoła-
nie do Kadry Narodowej Polski 
Juniorów w tańcu sportowym, 
uczestniczka Mistrzostw Świa-
ta w tańcu sportowym w Bella-
rii; Kuba Przelazły i Przemysław 
Gołek – uczniowie Gimnazjum 
Sportowego w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących i Sporto-
wych w Pruszkowie, osiągają 
wysokie wyniki w koszykówce 
chłopców. We wrześniu 2014 r. 
zostali powołani do Młodzieżo-
wej Kadry Narodowej U-15 w ko-
szykówce chłopców. 

– 5,50; Jakub Tymiński – absol-
went GS w ZSOiS, średnia ocen 
– 5,31; Ewelina Jakubik – uczen-
nica Technikum w ZS Nr 1 im. 
S. Staszica, średnia ocen – 5,25; 
Karolina Ryczałek – uczennica 
LO im. T. Kościuszki, średnia 
ocen – 5,25; Katarzyna Osińska 
– absolwentka LO im. A. Mic-
kiewicza, średnia ocen – 5,13; 
Rafał Osial – uczeń Technikum 

Udany start Liderek
PRUSZKÓW
Koszykarki Lidera 
Pruszków w zaciętym 
pojedynku pokonały 
drużynę KS Basket 
Bydgoszcz 56:51. Na 
parkiecie w Hali Znicz 
zainaugurowały występy 
w 1. Lidze Kobiet.

To nie była łatwa potyczka. Prze-
ciwniczki z Bydgoszczy stanowią 
zaplecze Artego, drużyny, która 
w ubiegłym sezonie zajęła drugie 
miejsce w Tauron Basket Lidze 
Kobiet. O tym, że potrafi ą być na 
boisku groźne, pruszkowianki prze-
konały się w drugiej kwarcie spo-
tkania, kiedy zespół gości nadrobił 
ogromną stratę z pierwszej kwarty.

Liderki rozpoczęły od dobrej 
skuteczności w rzutach i spektaku-
larnego rozegrania. Po dziesięciu 

minutach schodziły na przerwę 
z wynikiem 19:9. Zawodniczki KS 
Basket nie mogły odnaleźć się na 
pruszkowskim parkiecie, a więk-
szość posyłanych przez nie piłek 
odbijała się od obręczy. Do czasu.

Druga kwarta mogła przesą-
dzić o losach meczu, jednak tym 
razem to Liderki straciły rytm 
i szybko roztrwoniły dużą prze-
wagę. Ta część spotkania zakoń-
czyła się wynikiem 32:31. Trzecia 
i czwarta kwarta to już zacięta 
rywalizacja punkt za punkt. Po 
ostatnim gwizdku, gdy na tabli-
cy wyników pojawiło się 56:51 dla 
Liderek, w pruszkowskiej hali za-
panowała euforia.

Kolejne spotkanie w 1. Lidze 
Kobiet podopieczne Jacka Ryb-
czyńskiego rozegrają 11 paździer-
nika. Ich rywalem będzie drużyna 
Politechniki Gdańskiej.  (EL) 
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Problem z odpadami, 
czyli worki za workami
PODKOWA LEŚNA
Jedne worki znikają, 
drugie się pojawiają. 
Podkowa ma problem 
ze śmieciami 
zalegającymi na ulicy. 
Jak z tym walczyć? 

Niedawno informowaliśmy, że 
w Podkowie zmienia się sys-
tem odbioru i wywozu odpa-
dów. Śmieci zabierane są teraz 
od mieszkańców raz na dwa 
tygodnie. Niby wszystko jest 
jasne, ale pojawia się problem. 
Firma zgodnie z harmonogra-
mem odbiera odpady, a po chwili 
na ulicach pojawiają się kolejne 
worki. – Kiedy gmina zajmie się 
mieszkańcami, którzy zaraz po 
wywózce wystawiają następne 
wory, bo ... nareszcie zwolniło się 
miejsce na ulicy! Ja mam takich 
sąsiadów. Za zakrętem znika sa-
mochód śmieciowy – oni wysta-
wiają kolejne worki. Regularnie. 
Zgłaszałam to do gminy, potem 
zgłaszałam na policję, a śmieci 
jak były wystawiane, tak są – 
napisała do nas czytelniczka, 
mieszkanka Podkowy.

Okazuje się, że kłopot jest 
i trudno mu zaradzić. – Zale-
ży o jakie worki chodzi. Jeżeli 
mówimy o tych z liśćmi to fak-
tycznie mamy taki problem. 
Mimo, że terminy odbioru od-
padów są znane, to mieszkańcy 
dla własnego spokoju i wygody, 
po wykonaniu prac ogrodowych 
od razu wystawiają worki – tłu-
maczy Artur Tusiński, burmistrz 

Podkowy Leśnej. I dodaje: – By-
wa tak, że robią to w weekend 
i trzeba prawie dwa tygodnie 
czekać na przyjazd fi rmy, któ-
ra zabierze worki. Nie trzymają 
ich na posesjach przez ten czas.

Jak rozwiązać problem? – 
Nie mamy straży miejskiej, 
która mogłaby sprawdzać, jak 
to w praktyce wygląda i wręczać 

BURMISTRZ
GRODZISKA MAZOWIECKIEGO

informuje,
że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Grodzisku Maz. przy ul. T. Kościuszki 32a oraz na stronie 
internetowej Grodziska Maz. www.grodzisk.pl i w Biulety-
nie Informacji Publicznej Miasta Grodziska Maz. zostało 
podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizo-
wanym I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 
nieruchomości gruntowej oznaczonej, jako dz. ew. nr 42  
o pow. 0,0371 ha, obr. 25, położonej w Grodzisku Maz. przy 
ul. 1 Maja, uregulowanej w KW WA1G/00039437/2. Nie-
ruchomość przeznaczona w miejscowym planie zagospoda-
rowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową wie-
lorodzinną i jednorodzinną z towarzyszeniem usług. 

Cena wywoławcza:           305 000 zł + 23% VAT
Wadium:                          30 500 zł;

Przetarg odbędzie się 17.11.2015 r. o godz. 11.00 w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Maz. przy ul. T. Koś- 
ciuszki 32a w dużej sali konferencyjnej (I piętro). Wa-
runkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium do 
dn. 12.11.2015 r. Dodatkowe informacje o nieruchomości 
można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościa-
mi Urzędu Miejskiego w Grodzisku Maz. przy ul. T. Ko-
ściuszki 32 a, sala obsługi mieszkańców – stanowisko nr 1,  
tel. (22) 755 55 34 wew. 220

OGŁOSZENIE

Ostatnie mieszkania
 4999zł/m2

tel. 22 729 03 13

Starosta pruszkowski przyznał uzdolnionej młodzieży stypendia i wyróżnienia

REKLAMA

mandaty za takie zachowania. 
W takich sytuacjach można 
wzywać policję, ale jest to roz-
wiązanie mało sympatyczne. 
Podejmiemy próbę rozwiąza-
nia tego problemu. Istotna jest 
tu rola edukacji i przeprowadze-
nia odpowiednich akcji – mó-
wi burmistrz Tusiński.  (JM) 

 – Istotna jest tu 
rola edukacji 
i przeprowadzenia 
odpowiednich 
akcji – mówi 
burmistrz Podkowy
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Zamów:  22 758 77 88  reklama@wprmedia.pl  Pruszków, ul. Niecała 10/2

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

Dam pracę

 ► Do sprzątania mieszkania raz w tygodniu 
zatrudnię tel. 22 728 01 61.

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

 ► Motel na Okęciu poszukuje recepcjonistki. 
CV prosimy wysyłać na e-mail: 
beata.nowacka@koper.subaru.pl

 ► 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 

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

 ► Pracownik magazynowy Ołtarzew. Umowa 
o pracę, cały etat, system trzy zmianowy 
(pon-pt). 12zł brutto/h. Stabilne zatrudnienie. 
Wymagamy podstawowej obsługi komputera. 
Dojazd z Pruszkowa, Ożarowa i Sochaczewa. 
722 301 002 lub ris.oltarzew@randstad.pl 

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. 22 729 03 13 

 ► 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 – do wynajęcia

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

 ► Lokal do wynajęcia 50 m2 w Pruszkowie - 
usługi biurowe i księgowe, gabinety lekarskie, 
kancelarie itd. 22 758 65 39, 696 780 703.

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

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

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 

Kupię

 ► Kupię Medale Odznaki Odznaczenia 
tel. 501 591 903 

 ► 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

 ► Pranie tapicerki samochodowej, 511 259 852

 ► Projektowanie grafi czne 
oraz skład DTP. www.gdstudio.pl; 
marcin@gdstudio.pl

Studnie, 601 231 836 

 

Warunek arunek konieczny: 
doświadczenie w sprzedaży pdoświadczenie w sprzedaży powierzchni reklamwierzchni reklamowej

w prasie, własna baza klientasie, własna baza klientóów.
Oferujemy atOferujemy atrakcyjne wynagrodzenie – podyjne wynagrodzenie – podstawa + prowizja,

niezbędne narzędzia pniezbędne narzędzia pracy i możliwości rozości rozwoju
w prężnie rozwijająw prężnie rozwijająw prężnie rozwijającym się wydawnictwie regionalnym.  wie regionalnym.  

Specjalistę ds. sprzedaży 
powierzchni reklamowej

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

CV prosimy przesyłać na adres mailowy: 
milena.skoczylas@wprmedia.ploczylas@wprmedia.pl

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

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA  
PRUSZKOWA

Na podstawie art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) zawiadamiam  
o wyłożeniu do publicznego wglądu:
1. „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Żbików – Bąki  
w Pruszkowie – Obszar I.” - do projektu planu sporządzono uzasadnienie odstąpienia  
od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
2. „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Prusz-
kowa – Żbików 3-go Maja” – ponowne wyłożenie w zakresie uwzględnionych uwag 
złożonych do projektu planu podczas II wyłożenia.
Wyłożenie projektu planu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 
obszaru Żbików – Bąki w Pruszkowie – Obszar I.” odbędzie się od dnia 19 października 
2015 r. do 17 listopada 2015 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Urzędzie Miejskim 
w Pruszkowie w pokoju nr 70 w godzinach: poniedziałki: 11:00 – 18:00, wtorki, środy, 
czwartki, piątki: 10:00 – 15:00.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przepro-
wadzona w dniu 9 listopada 2015 r. Zebranie odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Prusz-
kowie, w pokoju nr 21. Początek zebrania o godz. 17:00
Wyłożenie projektu planu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 
obszaru miasta Pruszkowa – Żbików 3-go Maja” wraz z prognozą oddziaływania na śro-
dowisko odbędzie się od dnia 19 października 2015 r. do 17 listopada 2015 r. (z wyjątkiem 
sobót, niedziel i świąt), w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie w pokoju nr 70 w godzinach: 
poniedziałki: 11:00 – 18:00, wtorki, środy, czwartki, piątki: 10:00 – 15:00.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przepro-
wadzona w dniu 2 listopada 2015 r. Zebranie odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Prusz-
kowie, w pokoju nr 21. Początek zebrania o godz. 17:00
Ponadto projekty planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko udostępnione 
zostaną także na stronie internetowej www.umpruszkow.bip.org.pl Menu Podmiotowe 
– Planowanie Przestrzenne.
Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Pruszkowa z podaniem imienia 
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do:
• 1 grudnia 2015 r – w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
części obszaru Żbików – Bąki w Pruszkowie – Obszar I.”
• 1 grudnia 2015 r – w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
części obszaru miasta Pruszkowa – Żbików 3-go Maja”
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu jest Prezydent 
Miasta Pruszkowa.
Uwagi można składać w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miejskiego, pocztą na 
adres: 05-800 Pruszków, ul. Kraszewskiego 14/16, ustnie do protokołu w Wydziale Archi-
tektury, Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego lub za pomocą środków komu-
nikacji elektronicznej na adres prezydent@miasto.pruszkow.pl. 
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy,  z dnia 3 paź-
dziernika 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U.  
z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, wymieniony wyżej, projekt miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływa-
nia na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie 
wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicz-
nej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy-na-
leży wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do:
• 1 grudnia 2015 r – w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
części obszaru miasta Pruszkowa – Żbików 3-go Maja”.

Prezydent Miasta Pruszkowa
mgr Jan Starzyński

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Raszyn na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 782)  
podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej w Urzędzie 
Gminy Raszyn pod adresem:  05-090 Raszyn ul. Szkolna 2a, na okres 21 dni 
tj. od dnia 01.10.2015 do 21 został wywieszony wykaz w którym zawarto 
informacje o  wydzierżawieniu stołówki w szkole podstawowej w Raszynie  
i wynajęciu pomieszczenia w Gimnazjum na rzecz  Pana Marcina Cwyl  oraz, 
że od dnia 07.10.2015r  do 28.10.2015r. podano do wiadomości publicznej 
ogłoszenie w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 56/2015 Wójta Gminy Raszyn 
z dnia 20.04.2015r.

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 

Usługi

 ► Anteny nowocześnie solidnie montaż serwis 
603 375 875 

 ► Brukarstwo, solidnie, 696 437 501 

 ► 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 
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