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Budowa Nowej Stacji rusza niebawem
ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
Przygotowania 
do rozpoczęcia 
budowy pierwszego 
centrum handlowego 
w Pruszkowie są 
na ostatniej prostej. 
– Na przełomie stycznia 
i lutego 2016 r. chcemy 
wystartować z pracami 
– twierdzi inwestor. 
Pewne jest, że w Nowej 
Stacji znajdziemy 
multipleks kinowy 
i sklep H&M.

W Pruszkowie o pla-
nach budowy cen-
trum handlowego 

z prawdziwego zdarzenia mó-
wi się od kilku lat. Nadzieje 
mieszkańców zostaną wreszcie 
spełnione. Deweloper – fi rma 
ECC Real Estate – wybuduje 
w Pruszkowie centrum han-
dlowe o powierzchni najmu 
27 tys. mkw. Znajdzie się w nim 
ok. 120 punktów usługowych 
i handlowych. W tym, co za-
pewne wielu ucieszy, kino.

Nowa Stacja w Pruszkowie ma 
powstać przy ul. Sienkiewicza, na 
terenie dawnych zakładów „Me-
chaników”. – Jesteśmy na etapie 
szaleńczego tempa negocjacji 

– Na przełomie stycznia i lutego 2016 r. chcemy wystartować z pracami – twierdzi inwestor 
umów z potencjalnymi najem-
cami. Zakładamy, że z końcem 
stycznia 2016 r. będziemy wcho-
dzić na budowę. Finał prac pla-
nujemy na listopad 2017 roku 
– podkreśla Maciej Krzewiński, 
z zarządu ECC Real Estate.

Warto zauważyć, że ECC ma 
już podpisaną umowę z pierw-
szym najemcą. Jest nim znany 
brand odzieżowy H&M. 

Nowa Stacja ma być cen-
trum handlowym wpisującym 
się znakomicie w oczekiwania 
klientów. Choć nie powstaje 
w stolicy, to według zapowiedzi 
spełni wszystkie „warszawskie” 
standardy. – Staramy się stwo-
rzyć obiekt, który idealnie paso-
wałby do centrum Warszawy, ale 
i taki, który idealnie wpisze się 
otoczenie Pruszkowa – mówi 
Maciej Krzewiński.

Jak dostosować ofertę do 
oczekiwań? Najlepiej zapytać 
potencjalnych klientów. ECC 
zleciło więc przeprowadzenie 
odpowiednich badań wśród 
mieszkańców Pruszkowa. – 
W trakcie rozmów z najemcami 
oraz oczekiwania na pozwole-
nie na budowę zweryfi kowaliśmy 
ponownie nasz pomysł i kieru-
nek dotyczący doboru najem-
ców. Preferencje pruszkowian 
zbadaliśmy wspólnie z firmą 
Millward Brown. Wyniki tych ba-
dań są w dużym stopniu zgodne WiĘceJ  2 

Reklama

DZIŚ W NUMERZE DODATEK NA 100-LECIE PRUSZKOWA czytaj  7-10

Ten rok był 
rewelacyjny 

BRWINÓW

Arkadiusza Kosińskiego, 
burmistrza gminy Brwinów, 
spytaliśmy, jak ocenia mijający 
rok. – Był rewelacyjny! Następny 
zapowiada się równie dobrze 
– odpowiedział. W rozmowie 
z „Gazetą WPR” mówi też 
o ważnych inwestycjach 
i prywatnych pasjach.  4

 Tak ma wyglądać galeria handlowa

z naszą koncepcją zagospodaro-
wania obiektu i doboru brandów 
– przyznaje Krzewiński. 

Jak prezentują się wyniki ba-
dań? Pruszkowianie zamiast 
wielkopowierzchniowych deli-
katesów wolą supermarket. Aż 
80 proc. badanych wskazało 

konkretną markę. Krzewiński 
podkreśla, że rozmowy są już 
na ostatniej prostej, ale jeszcze 
nie zdradza jaki sklep znajdzie 
się w Nowej Stacji. 

Kolejna niespodzianka. – Ba-
danie pokazało, że mieszkań-
cy oczekują strefy z najbardziej 

znanymi fast foodami z kuchnią 
tajską, daniami na wagę, kilko-
ma kawiarniami, w tym dużymi 
markami kawiarnianymi. Będzie 
też rodzinna restauracja i sushi 
– wylicza Krzewiński. 

– Na przełomie stycznia i lutego 2016 r. chcemy wystartować z pracami – twierdzi inwestor 

Lista dróg 
do przebudowy

REGION

Samorządy z Mazowsza 
do końca października 
mogły zgłaszać wnioski 
o dofi nansowanie w ramach 
Programu Rozwoju Gminnej 
i Powiatowej Infrastruktury 
Drogowej. Sprawdziliśmy, jakie 
inwestycje z naszego regionu 
dostaną pieniądze, a którym 
się to nie udało.  3

Orkiestra zagra
ponownie

REGION

W styczniu 24. Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Jak pomóc w czasie fi nału? 
Wystarczy zgłosić się do 
odpowiedniego sztabu. 
Tam wytłumaczą jak 
dołączyć do „orkiestrowej” 
drużyny oraz na czym polega 
udział w kweście.  11
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PRUSZKÓW 
Policja poszukuje Aliny Więckow-
skiej, 56-letniej mieszkanki Prusz-
kowa. Miejsce pobytu zaginionej 
jest nieznane, nie nawiązała kon-
taktu z rodziną od 1 listopada 
tego roku. Jednak ostatni raz wi-
dziano ją 6 listopada w Sosnow-
cu. Alina Więckowska urodziła 

się 25 czerwca 1959 r. w Milej-
czycach. Na stałe zameldowana 
jest w Pruszkowie. Ma ok. 170 cm 
wzrostu i szczupłą budowę cia-
ła. Wyróżnia się włosami kolo-
ru blond sięgającymi do szyi oraz 
niebieskimi oczami. Osoby, które 
mogą pomóc w ustaleniu miejsca 

Policja poszukuje 56-letniej 
mieszkanki Pruszkowa

pobytu Aliny Więckowskiej pro-
szone są o kontakt z Komenda  
Powiatową Policji w Pruszkowie 
przy ul. Kraszewskiego 8. Infor-
mację można przekazać również 
drogą telefoniczną pod numerem: 
(22) 60 43 213 oraz mailem:  
kpppruszkow@policja.waw.pl. (SD) 

KM: Więcej 
połączeń
REGION
Koleje Mazowieckie 
opublikowały 
rozkład, który zacznie 
obowiązywać od  
13 grudnia. Zwiększy 
się liczba połączeń, 
a kursowanie pociągów 
powinno wrócić do 
względnej normy. 

Czego możemy spodziewać się 
na linii skierniewickiej? – Wraz 
z zakończeniem prac moderni-
zacyjnych (z wyjątkiem prze-
budowy stacji Skierniewice), 
wszystkie zaplanowane pocią-
gi w rocznym rozkładzie jaz-
dy będą kursowały na linii. 
Średnio w godzinie szczyto-
wej na odcinku Grodzisk Ma-
zowiecki – Warszawa będzie 
kursowało pięć par pociągów. 
Po podniesieniu parametrów 
linii, większość pociągów 
do/z Skierniewic będzie ob-
sługiwana nowym taborem 
45 WE „Impuls” (na zdjęciu), 
co przyczyni się do skrócenia 
czasu przejazdu pociągów 
o ok. 10 min w porównaniu 
do obecnie obowiązującego 
rozkładu jazdy – informują  
Koleje Mazowieckie.

Grafik będzie obowiązywał 
do 12 marca, z korektą w po-
łowie lutego. Druga połowa 
przyszłego roku będzie dla 
pasażerów trudniejsza. Za-
rządca infrastruktury, czy-
li PKP PLK, przymierza się 
bowiem do remontu na linii nr 
447 Warszawa Włochy-Gro-
dzisk Mazowiecki. Prace mają 
ruszyć w sierpniu 2016 roku 
i potrwać aż trzy lata. W cza-
sie robót ruch pociągów będzie 
się odbywał jednotorowo na 
odcinku Warszawa Włochy-
-Pruszków. Organizacja ruchu 
na szlaku Grodzisk Mazowiec-
ki-Pruszków jest obecnie pla-
nowana. Niewykluczone, że 
do Grodziska pojadą nie po-
ciągi, a autobusowa komuni-
kacja zastępcza.  (EL)

Pierwotnie prezentowana kon-
cepcja Nowej Stacji nie przeszła 
jednak rewolucyjnych zmian. 
Oferta centrum handlowego jest 
tak skonstruowana, by każdy zna-
lazł tu coś dla siebie. 

Zakupowe szaleństwo ułatwi 
przemyślany układ centrum. Na 
parterze oprócz wspomnianej 
restauracji rodzinnej znajdą się 
butiki z ofertą dla pań w każdym 
wieku oraz sklepy z artykułami 
dziecięcymi. Na piętrze ulokowa-
ne zostaną brandy młodzieżowe, 
męskie i sportowe. W centrum nie 
zabraknie księgarni czy marke-
tu ze sprzętem elektronicznym. 

Kino 
Zapewne wielu mieszkańców 
ucieszy informacja, że w Nowej 
Stacji pojawi się kino. I to robią-
ce wrażenie. Początkowo zakła-
dano, że znajdzie się tam pięć sal, 
dziś już wiadomo, że multipleks 
będzie większy. 

– Mieszkańcy nie wyobraża-
ją sobie Nowej Stacji bez kina. 
Po zbadaniu wszystkich aspek-
tów okazało się, że może ono 
przyjąć nawet 350 tys. odwie-
dzających rocznie. To oznacza, 
że musimy zrobić przynajmniej 
siedem sal kinowych. Wybrali-
śmy takiego operatora, który daje 
nam pewność utrzymania bardzo 
wysokiego standardu. Niebawem 
podamy oficjalną informację, kto 
stanie się operatorem kina – mó-
wi Maciej Krzewiński. 

Jednak kino to nie wszystko. 
W Nowej Stacji na powierzchni 

– Na przełomie stycznia i lutego 2016 r. chcemy wystartować z pracami – twierdzi inwestor

Dokończenie ze str. 1 Fundusze z ich sprzedaży zosta-
ną przekazane na akcję Wielkiej  
Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

Ale podobnych pomysłów jest 
wiele. – Chcemy się wpisać w ży-
cie lokalnej społeczności. Jak tyl-
ko możemy wspieramy lokalne 
działania. Zależy nam na budo-
waniu fajnego klimatu wokół 
centrum. To przecież nie tylko 
miejsce do robienia zakupów, 
ale i ciekawego spędzania czasu 
– podkreśla Krzewiński.

 
Pozwolenie już jest
– Właśnie otrzymaliśmy pozwo-
lenie na budowę, dzięki czemu 
pierwsze prace podejmiemy na 
początku 2016 roku. Natomiast 
oficjalne otwarcie centrum pla-
nujemy na 2017 rok – zapowia-
da Maciej Krzewiński.

Projekt budynku Nowej Sta-
cji przygotowała firma IMB 
Asymetria, która stworzyła pro-
jekty m.in. Galerii Krakowskiej 
czy Plaza Kraków Jak zaznacza 
Krzewiński, głównym celem po-
stawionym przed projektantami 
była funkcjonalność i intuicyj-
ność. Dzięki zaproponowanym 
rozwiązaniom klienci w szybki 
i łatwy sposób będą mogli dotrzeć 
do każdego punktu Nowej Stacji.

Dojazd
Wiele osób uważa, że uruchomie-
nie centrum handlowego spra-
wi, że w jego rejonie ruch będzie 
utrudniony. Inwestor zadbał jed-
nak o odpowiednie rozwiązania 
drogowe. Wypracował je wspól-
nie ze Starostwem Powiato- 
wym w Pruszkowie. 
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Złóż życzenia świąteczne 
na łamach „Gazety WPR”
OFERTA
Jesteś przedsiębiorcą? 
Pełnisz funkcję 
radnego? Działasz 
społecznie? Jeśli tak,  
to oferta publikacji 
życzeń jest właśnie 
dla Ciebie. Za 
pośrednictwem  
„Gazety WPR” 
możesz złożyć 
życzenia świąteczne  
i noworoczne. 

W związku ze zbliżającymi 
się świętami Bożego Narodze-
nia i Nowym Rokiem zachę-
camy do publikacji życzeń na 
łamach „Gazety WPR”. W tym 
celu przygotowaliśmy specjal- 
ną ofertę cenową dla reklamo- 
dawców. Do wyboru są rozmaite 

formaty reklam. Gwarantujemy 
również przygotowanie projek-
tu graficznego życzeń zgodnie 
z wizją klienta. Koszt publi-
kacji życzeń nie jest wygóro- 
wany, a zapewne każdy miesz- 
kaniec naszego regionu, jak  
i klient przedsiębiorstwa poczu-
je się doceniony. 

Twoje życzenia dotrą do czy-
telników z dwóch powiatów 
– grodziskiego i pruszkowskie-
go. Nakład naszej gazety to 30 
tys. egzemplarzy. Świąteczna 
oferta reklamowa przygotowa-
na jest głównie z myślą o samo-
rządach, instytucjach, radnych 
gminnych i powiatowych, orga-
nizacjach pozarządowych oraz 
przedsiębiorcach. Publikację ży-
czeń świątecznych może zlecić 
również osoba prywatna. 
 

Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z naszym  
Biurem Reklamy. Przedstawimy wachlarz możliwości  

reklamowych oraz szczegóły oferty świątecznej.
tel. (22) 758 77 88; reklama@wprmedia.pl 

www.wprmedia.pl

Jak zatem będzie wyglą-
dał układ komunikacyjny? 
Od strony nowopowstającego 
osiedla wzdłuż granic działki 
na której powstanie Nowa Sta-
cja wybudowane zostaną dwie 

drogi dojazdowe do centrum 
handlowego. Na ich skrzyżowa-
niu z ul. Sienkiewicza pojawią 
się dwa ronda: w pobliżu ulicy  
Stalowej i w rejonie siedziby 
 straży pożarnej. 

Budowa Nowej Stacji rusza niebawem

1500 mkw. ma pojawić się sie-
ciowy klub fitness, przewidziano 
miejsce na salę zabaw dla dzieci 
wraz ze ścianką wspinaczkową. 
Trwają też rozmowy ze znaną 
szkołą tańca, która miałaby otwo-
rzyć swoją filię w Pruszkowie. 

Pierwszy najemca
Wiadomo już, że w Nowej Sta-
cji klienci znajdą sklep H&M. 
Salon marki będzie zlokalizo-
wany na dwóch poziomach. Po-
dobne rozwiązania znajdziemy 
w warszawskich centrach. Lokal 
zostanie przygotowany zgodnie 
z najwyższymi standardami fir-
my. Będzie zawierał pełną ofertę 
produktów dla kobiet, mężczyzn, 
dzieci i młodzieży. 

– Decyzja H&M o otwarciu sa-
lonu w centrum handlowym Nowa 
Stacja potwierdza słuszność na-
szej strategii biznesowej. Zaintere-
sowanie potencjalnych najemców 
jest ogromne, z wieloma podmio-
tami prowadzimy już zaawanso-
wane rozmowy. Wkrótce spółka 
przedstawi kolejne marki, które 
zdecydowały się na współtwo-
rzenie centrum handlowego No-
wa Stacja w Pruszkowie – mówi 
Maciej Krzewiński.

Integracja
ECC stawia również na integrację 
z pruszkowską społecznością. Do 
tej pory deweloper odpowiedzialny 
za budowę Nowej Stacji zaangażo-
wał się w kilka lokalnych inicjatyw. 
Wspiera m.in. projekt „ekologicz-
nej choinki” w Szkole Podstawo-
wej nr 2 w Pruszkowie, w ramach 
której są zbierane nakrętki. 
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Sipiera 
wojewodą?
REGION
PiS przygotowuje się 
do obsady urzędów 
wojewódzkich. 
Pojawiają się 
informacje, że 
kandydatem do 
fotela wojewody 
mazowieckiego 
może być Zdzisław 
Sipiera, obecny 
starosta pruszkowski.

Wiadomość na ten temat poda-
ła „Gazeta Wyborcza”. Sipiera 
ma być jednym z kandydatów, 
ale z dużymi szansami. Jest 
przecież sekretarzem powiato-
wym PiS. Oprócz niego Prawo 
i Sprawiedliwość, a konkretnie 
mazowieckie struktury partii, 
wskazują na Andrzeja Bittela. 
Co ciekawe, Bittel jest naczel-
nikiem Wydziału Infrastruk-
tury i Ochrony Środowiska w... 
pruszkowskim starostwie. We-
dług „Gazety Wyborczej” więk-
sze szanse ma Sipiera.

 Zdzisław Sipiera z Pruszko-
wem związany jest od urodze-
nia. W latach 1991-1996 pełnił 
funkcję dyrektora Szkoły Pod-
stawowej nr 8. W międzyczasie 
zaangażował się w działalność 
samorządową. Od 1998 roku 
nieprzerwanie był radnym 
powiatu pruszkowskiego. To 
on kładł podstawy pod funk-
cjonowanie nowej jednost-
ki samorządu terytorialnego. 
Sipiera w latach 1998-2002 
roku pełnił funkcję starosty 
pruszkowskiego. W listopa-
dzie 2014 roku ponownie ob-
jął to stanowisko.

 Teraz ma szansę zostać wo-
jewodą. Mówiło się o tym już 
w 2005 roku, kiedy PiS stwo-
rzył koalicję z Ligą Polskich 
Rodzin i Samoobroną. Sipie-
ra był wtedy urzędnikiem war-
szawskiej administracji.
 Czy Zdzisław Sipiera może 
zastąpić obecnego wojewodę, 
Jacka Kozłowskiego? Spytali-
śmy o to samego zainteresowa-
nego. – Nie chcę komentować 
tych doniesień – odpowie-
dział Sipiera.  (JM) 
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REGION
Mazowiecki 
Urząd Wojewódzki 
zaprezentował wstępną 
listę rankingową 
„Programu Rozwoju 
Gminnej i Powiatowej 
Infrastruktury 
Drogowej”. Inwestycje 
z naszego regionu 
znalazły się na 
wysokich pozycjach. 

I nwestycje drogowe to jedne 
z najdroższych zadań reali-
zowanych przez samorządy. 

Każdego roku gminy i powiaty 
na te przedsięwzięcia wydają mi-
liony złotych. Do tej pory mogły 
liczyć na rządowe wsparcie w ra-
mach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych, 
czyli popularnych schetynówek. 
Jednak realizacja tego programu 
dobiega końca w tym roku. Czy 
to oznacza, że samorządy zosta-
ną w tym zakresie bez wsparcia? 
Nie. Schetynówki będą kontynu-
owane, ale jako Program Roz-
woju Gminnej i Powiatowej 
Infrastruktury Drogowej. 

Samorządy z Mazowsza 
do końca października mogły 
zgłaszać wnioski o dofi nanso-
wanie w ramach wspomniane-
go programu. Dziś wiemy już jak 

Rankingowa lista dróg do przebudowy
Niektóre inwestycje z naszego regionu znalazły się na wysokich pozycjach

prezentuje się wstępna lista ran-
kingowa. Chętnych na rządowe 
wsparcie było wielu. Do wojewo-
dy wpłynęły łącznie 144 wnio-
ski. Jednak pieniądze znalazły 
się na wsparcie tylko 24 przed-
sięwzięć gminnych i 19 powia-
towych. Sprawdziliśmy, jakie 
inwestycje z naszego regionu 
uzyskają dofi nansowanie, a któ-
rym się to nie udało.

Wniosek Pruszkowa na drugi 
etap rozbudowy ulicy Przejaz-
dowej znalazł się na 1. miejscu. 
Cała inwestycja ma kosztować 
blisko 6 mln zł, z czego poło-
wa będzie pochodzić właśnie 
z dofinansowania. Pieniądze 
powędrują również do Jakto-
rowa. Gmina otrzyma pienią-
dze na drugi etap przebudowy 
i rozbudowy ul. Armii Ludowej 
w Międzyborowie, ul. Jaworo-
wej w Henryszewie, Grądy. 
Ta inwestycja pochłonie oko-
ło 4,5 mln zł, w tym przypad-
ku dofinansowanie wyniesie 
50 proc. Na „ostatnim” miejscu 
zadań które otrzymają wsparcie 
znalazła się przebudowa ul. Ry-
żowej w Opaczy Kolonii. Gmi-
na Michałowice wyłoży na tę 
inwestycję 1,3 mln zł. Drugie 
tyle da rząd.

O pieniądze na wsparcie inwe-
stycji ubiegały się również gminy 
Błonie, Nadarzyn i Żabia Wola. 
Ich wnioski nie zebrały jednak 
odpowiedniej liczby punktów. 

Co z inwestycjami powiato-
wymi? Wniosek powiatu prusz-
kowskiego na kolejny etap 
przebudowy drogi powiatowej 
3111W Domaniew – Brwinów 

znalazł się na 10. pozycji. Inwe-
stycja szacowana na 4,8 mln zł 
otrzyma dofi nansowanie w wy-
sokości połowy tej kwoty. Po-
wiat grodziski dostanie połowę 

pieniędzy, czyli 1,9 mln zł, na 
trzeci już etap przebudowy dro-
gi Grodzisk – Józefi na. 

Pozostałe wnioski obu powia-
tów – grodziskiego na przebudowę 
ul. Pomorskiej w Jaktorowie oraz 
pruszkowskiego na przebudowę 
drogi 3121W w Raszynie w zakre-
sie przebudowy chodnika i budo-
wy odwodnienia – znalazły się na 
końcu stawki wniosków składa-
nych przez mazowieckie powiaty. 

Kilka wniosków gmin z na-
szego regionu zostało odrzuco-
nych, głównie z przyczyn formal-
nych.  Chodzi o niektóre wnio-
ski Grodziska Mazowieckiego, 
Brwinowa, Milanówka, Podkowy 
Leśnej, Raszyna. 

Do 30 grudnia 2015 roku 
wojewoda mazowiecki ogło-
si ostateczną listę rankingową 
i przedłoży do zatwierdzenia 
przez właściwego ministra. Wte-
dy poznamy wnioski zakwalifi -
kowane do dofi nansowania. 

RASZYN
Atrakcja dla dzieci, ale i dorosłych: 
w raszyńskiej pływalni odbędzie się 
impreza Mokre Mikołajki. Nie zabrak-
nie kuli zorbing na wodzie, zawo-
dów sportowych i wodnych. Wśród 
uczestników imprezy rozlosowa-
ne zostaną też upominki. Organiza-
torzy przygotowali dla dzieci duże 

wyzwanie. – Chodzi o dmuchany tor 
przeszkód, który stawiamy na szero-
kość trzech torów pływackich. Naj-
młodsi będą mogli sprawdzić swoje 
możliwości, a przy okazji dobrze się 
bawić – mówi Katarzyna Klimaszew-
ska, dyrektor Gminnego Ośrodka 
Sportu. Dmuchany tor przeszkód ma 

Mokre Mikołajki, czyli 
wodne atrakcje dla dzieci 

być wyzwaniem dla śmiałków. Waż-
ne jest, aby ukończyli 6 lat i umieli 
pływać. Dzieci wchodzą na imprezę 
bezpłatnie, dorośli muszą nabyć bi-
let normalny. Każdy uczestnik może 
przebywać na pływalni 1,5 godzi-
ny. Mokre Mikołajki ruszą 4 grudnia 
o godz. 17 i potrwają do 21. (JM) 
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 Wniosek Pruszkowa na drugi etap rozbudowy 
ul. Przejazdowej znalazł się na 1. miejscu

Niektóre inwestycje z naszego regionu znalazły się na wysokich pozycjach
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OPACZ KOLONIA
Ryżową, główną ulicę w Opaczy-
-Kolonii, czeka przebudowa. To 
ważna droga przede wszystkim 
dla kierowców i nie tylko z Opaczy. 
Pozwala przedostać się na drugą 
stronę torów Warszawskiej Kolei 
Dojazdowej i dotrzeć do Al. Jerozo-
limskich, a stamtąd już w dowolną 

stronę dwupasmową trasą. Prze-
budowa Ryżowej obejmie 670 me-
trów ulicy: rozebrana zostanie 
nawierzchnia asfaltowa i z kostki 
oraz  położona  nowa. Do obowiąz-
ków wykonawcy należeć będzie 
również budowa odwodnienia, stu-
dzienek, zaworów. Całość ma być 

Ul. Ryżowa będzie miała 
nową nawierzchnię

gotowa do 30 czerwca przyszłe-
go roku. Na oferty od zaintereso-
wanych fi rm michałowicki urząd 
gminy czekał do 1 grudnia. Trzy dni 
później miały one być komisyjnie 
otwarte. Potem nastąpi wybór naj-
korzystniejszej, czyli w praktyce 
najtańszej, propozycji. (EL)

Piątek, 4 Grudnia 2015

15.12

Reklama

Od pięciu lat zasiada 
pan w fotelu burmistrza 
gminy Brwinów. A jak pan 
ocenia mijający rok?
– Był rewelacyjny! Niedługo po 
wyborach oddaliśmy do użytko-
wania przedszkole w Brwino-
wie, we wrześniu gimnazjum 
w Otrębusach, przebudowali-
śmy sporo dróg. Na wiele przed-
sięwzięć udało nam się w ciągu 
tego roku pozyskać dofi nanso-
wania – razem ponad 6 mln zł, 
tj. ok. 25 proc. budżetu inwe-
stycyjnego gminy. Ten rok był 
świetny, a następny zapowia-
da się równie dobrze.

Jaka będzie najważniejsza 
inwestycja gminy 
w 2016 roku?
– Budowa hali sportowej w Brwi-
nowie. Do tego mamy kilka za-
dań inwestycyjnych związanych 
z przebudową dróg, na które prze-
znaczyliśmy ok. 10 mln zł. Chce-
my też szerszym zakresem wejść 
na remonty i utwardzenia dróg.

Gminie udało się pozyskać 
pałac Wierusz-Kowalskich. 
Co się tam znajdzie?
– W przyszłym roku chcemy 
przygotować dokumentację 
renowacji tego obiektu. Dziś 
w Brwinowie mamy niewiel-
ki ośrodek kultury, a w pała-
cu będziemy mieli prawdziwe 
centrum kultury. Pałac ma 

Ten rok okazał się rewelacyjny
Z ARKADIUSZEM KOSIŃSKIM, burmistrzem Brwinowa, rozmawia Anna Sołtysiak

to najczęściej w większych i bar-
dziej zainwestowanych miejsco-
wościach, gdzie nowe inwestycje, 
np. dobudowy wodociągów, kana-
lizacji, oświetlenia czy utwardza-
nia jezdni w bocznych ulicach są 
mniej zauważalne. Musimy pa-
trzeć na całość gminy i staramy 
się inwestycje rozkładać w miarę 
równo na wszystkie miejscowości.

ok. 1300 mkw., w tym aulę wy-
kładową, którą chcemy przebu-
dować na małą salę widowisko-
wo-koncertową. Dodatkowo jest 
tam dużo pomieszczeń, w których 
można prowadzić zajęcia pla-
styczne, muzyczne czy też organi-
zować koncerty kameralne. 

Od Szkoły Głównej Gospo-
darstwa Wiejskiego gmina 
kupiła nie tylko budynek, 
ale i spory teren...
– Pałac zajmuje ok. 25 proc. bli-
sko ośmiohektarowej działki – to 
budynek, park i strefa ochronna 
wyznaczona przez konserwato-
ra zabytków. Planujemy ogłosić 
konkurs na zagospodarowanie 
pozostałej części tego terenu. 
Docelowo chcielibyśmy stworzyć 
tam prawdziwe centrum miasta, 
którego Brwinów tak naprawdę 
nie ma. Trzeba pamiętać, że gmi-
na potrzebuje też nowego ratu-
sza, przydałby się basen, ale to 
perspektywa kilkunastu następ-
nych lat. Niektóre decyzje będą 
już podejmowali moi następcy.

Następcy? Czy to ostatnia 
kadencja? 
– Absolutnie nie. Ta praca daje 
olbrzymią satysfakcję. Jestem 
świadom tego, że mam moż-
liwość podejmowania decyzji 
i urealniania pomysłów. Potem 
cieszę się z każdej podjętej inwe-
stycji czy rozwiązania kolejnego 
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tematem jest WKD, która 
przebiega też przez gminę 
Brwinów. Jak Pan ocenia 
sprawy wycinki drzew 
wzdłuż linii i budowy szlaba-
nów na peronach?
– Wycinka to oczywisty temat. 
Na to zgody nie ma. Jeszcze za-
nim ta afera się rozpętała, WKD 
wystąpiła do nas o pozwolenie 
na wycinkę a myśmy odmówili.
„Przepisowa” odległość 15 me-
trów drzewa od torów jest nie-
porozumieniem. Drzewo może 
rosnąć blisko torów i nie stano-
wić żadnego zagrożenia, ale 
może się zdarzyć, że wysokie
drzewo w odległości 30 m od 
torowiska może być proble-
mem. Ten przepis jest nieży-
ciowy. Wystarczyłoby tylko re-
gularnie pielęgnować drzewa 
a usuwać dopiero, gdy już doży-
wają swoich dni i stają się nie-
bezpieczne. 

Z przejazdami jest inaczej, bo-
wiem według przepisów WKD 
jest linią kolejową, co budzi 
we mnie mieszane odczucia. 
W trakcie walnego zgromadzenia 
udziałowców WKD, jako jedyny 
zagłosowałem przeciw przezna-
czaniu pieniędzy na przebudowę 
przejazdów. Moja argumentacja 
była prosta: pociąg WKD niczym 
nie różni się od tramwaju i tyl-
ko niektóre przejazdy powinny 
być dodatkowo zabezpieczone. 

Ma pan czas na odpoczynek?
– To może się wydać dziwne, ale 
dla mnie odpoczynek to zaangażo-
wanie w różne tematy publiczne 
i społeczne. Codziennie wieczorem 
siadam do Facebooka i odpowia-
dam na komentarze i wiadomości 
mieszkańców. Czasami po połu-
dniu czy w sobotę biorę wstępny 
projekt przebudowy drogi czy bu-
dowy ścieżki rowerowej, siadam na 
rower albo pieszo idę w teren zwe-
ryfi kować rozwiązania projektowe, 
a przy okazji rozmawiam z miesz-
kańcami i nanoszę swoje uwagi. 
 
Jakim pasjom oddaje
się pan w nielicznych 
wolnych chwilach?
– Największą jest rower, ale lubię 
też czytać. Często po nocach. Ja-
ko anegdotkę mogę zdradzić, że 
przed moimi pierwszymi wybo-
rami w 2010 r. obawiałem się, czy 
ktoś nie zapyta mnie o tytuł ostat-
nio przeczytanej książki. Mo-
ja odpowiedź mogłaby wywołać 
pewną konsternację, bo tak się zło-
żyło, że niewiele wcześniej prze-
czytałem... „Ogniem i mieczem” 
(śmiech). Uspokajam jednak, 
jakieś dwa lata temu po raz ko-
lejny przeczytałem „Potop” i też 
gmina na tym nie ucierpiała. A już 
na poważnie: gorąco zachęcam 
czytelników „Gazety WPR” do 
czytania książek. Ostatnią moją 
lekturą była kilkutomowa seria
powieści fantasy „Tunele”. 

problemu, co dodaje mi energii 
do dalszych działań.

Mieszkańcy są zadowoleni, 
ale zdarzają się opinie, 
że pewne części gminy 
są zaniedbywane.
– Na pewno nie. Czasami tego 
typu opinie wynikają z niewie-
dzy. Paradoksalnie, zdarza się 

 Burmistrz Kosiński z synem
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Kurczą się zapasy krwi. Najbar-
dziej poszukiwanie grupy to A Rh(-), 
B Rh(-), AB Rh(-), 0 Rh(-) i AB Rh(+). 
Gdzie można oddać krew? W na-
szym regionie można to zrobić 
w każdy wtorek w godz. 9.30-12.30 
w Szpitalu Zachodnim w Grodzi-
sku Mazowieckim. Chętni mogą 

zgłaszać się też do siedziby Cen-
trum Krwiodawstwa w Warszawie 
przy ul. Saskiej 63/75. Na ulicach 
pojawią się również specjalne am-
bulanse. Jeden z nich zaparkuje 
w sobotę, 5 grudnia, przed prusz-
kowskim basenem Kapry (ul. An-
drzeja 3, godz. 10-14). Krew może 

Oddaj krew, możesz 
komuś uratować życie

oddać każdy zdrowy człowiek w wie-
ku od 18 do 65 lat. Zanim ochotnicy 
trafi ą na fotel dla dawców, zosta-
ną przebadani przez lekarza. Jak 
przygotować się do oddania krwi? 
Należy dobrze się wyspać, dzień 
wcześniej pamiętać o piciu wody 
i spożywaniu lekkich posiłków. (EL)

Piątek, 4 Grudnia 2015

FOTOMIGAWKA

 Na ul. Wieniawskiego w Piastowie zderzyły się dwa auta. In-
formację o wypadku otrzymaliśmy 30 listopada od czytelnika 
Artura. – Wypadek w Piastowie w rejonie ul. Warszawskiej. Ulica 
jest w połowie zablokowana – napisał na adres kontakt@wpr24.pl.
– Pani kierująca Toyotą wykonywała manewr skrętu w lewo 
z ul. Wieniawskiego w Warszawską. Nie ustapiła pierwszeństwa 
pojazdowi marki Audi, które jechało od Piastowa w stronę Pruszko-
wa – mówiła asp. Karolina Kańka, rzecznik prasowy pruszkowskiej 
komendy. Kierujacą Toyotą przewieziono do szpitala.  (SD) 
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REGION
Radni sejmiku 
Mazowsza zapoznali 
się z projektem 
budżetu województwa 
na 2016 r. Na sesji 
23 listopada odbyło 
się pierwsze czytanie 
planu fi nansowego. 
Czy są w nim inwestycje 
związane z naszą 
okolicą? 

Wprzyszłym roku wydat-
ki Mazowsza plano-
wane są na poziomie 

2,1 mld zł. Jednak zaledwie 434 
mln zł mają być przeznaczone na 
wydatki majątkowe, czyli inwe-
stycje. A lista przedsięwzięć jest 
długa. Główne inwestycje pla-
nowane na przyszły rok budże-
towy to modernizacje dróg oraz 
remonty w szpitalach, muzeach, 
teatrach, bibliotekach. Nato-
miast „janosikowe” pochłonie 
aż 318 mln zł. 

– Przygotowany przez nas 
projekt pozwala patrzeć w przy-
szłość optymistycznie. Jest to 
budżet zrównoważony. Zakła-
da zarówno realizację zadań in-
westycyjnych, jak i powrót do 
programów wspierania organi-
zacji pozarządowych czy współ-
fi nansowania zakupu sprzętu dla 
OSP.  Po kilku latach znalazły się 
w nim też środki na podwyżki 
płac dla pracowników podle-
głych samorządowi jednostek: 
instytucji kultury, szkół czy bi-
bliotek  – podkreśla marszałek 
Adam Struzik.

Sprawdziliśmy jakie inwesty-
cje planowane są na przyszły rok 
w naszej okolicy. W budżetowym 
projekcie Mazowsza na 2016 r. 
znaleźliśmy zaledwie jedną taką 
pozycję. Chodzi o budowę odcin-
ka Paszkowianki po zachodniej 

Mazowsze zapomniało o „wąskim gardle”?
stronie Warszawy od drogi wo-
jewódzkiej nr 719 do węzła au-
tostradowego A2 (1,9 mln zł). 

Próżno w projekcie budżetu 
szukać innej bardzo ważnej dla 
naszych okolic inwestycji, czyli 
poszerzenia tzw. wąskiego gardła 
na drodze 719 w Pruszkowie. Jak 
do tego podchodzą pruszkowscy 
włodarze? O dziwo ze spokojem. 
– Mamy obietnice, że w budżecie 
Mazowsza jeszcze będą przesu-
nięcia, a to oznacza, że pienią-
dze na poszerzenie się znajdą. 
Na początku grudnia prezydent 

my zbyt wielu inwestycji, które 
mają być realizowane w naszej 
okolicy. Oprócz wspomnianej 
Paszkowianki jest tam jeszcze 
tylko zadanie dotyczące budo-
wy nowego i rozbiórki starego 
wiaduktu nad linią kolejową 
PKP w ciągu drogi wojewódzkiej 

nr 718 w Pruszkowie (etap I). To 
zadanie ma być realizowane w la-
tach 2017 – 2018 (1 mln zł).

Budżet województwa nie został 
jeszcze uchwalony, jest więc szan-
sa, że pojawią się w nim nowe po-
zycje. Sejmik musi go zatwierdzić 
do końca stycznia 2016 roku. 

Jan Starzyński będzie miał spo-
tkanie z marszałkiem woje-
wództwa. Swoje wsparcie w tej 
sprawie zadeklarował również 
burmistrz Grodziska Mazowiec-
kiego Grzegorz Benedykciński 
– mówi Andrzej Kurzela, wi-
ceprezydent Pruszkowa. – Nie 
tylko nam zależy na realizacji 
tej inwestycji. Miejskie Przed-
siębiorstwo Wodociągów i Ka-
nalizacji musi na tym odcinku 
Al. Jerozolimskich (od ul. Boha-
terów Warszawy do Partyzan-
tów – przyp. red.) przeprowadzić 
swoją inwestycję. Im również za-
leży na czasie – podkreśla.

W Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Mazowsza na lata 
2016 – 2039 także nie znajdzie-

Próżno w projekcie 
budżetu szukać 
ważnej dla nas 
inwestycji, czyli 
poszerzenia 
„wąskiego gardła” 
na drodze 719 
w Pruszkowie 
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PIASTÓW
Wracamy do sprawy śmierci 30-let-
niego mężczyzny, którego ciało zna-
leziono 11 listopada w Piastowie na 
ul. Łukasińskiego, przed klatką scho-
dową jednego z bloków. Ustalono, 
że mężczyzna przed śmiercią brał 
udział w libacji alkoholowej. Znamy 
wstępne wyniki sekcji. – W wyniku 

oględzin ciała nie stwierdzono 
żadnych obrażeń mechanicznych 
mogących mieć wpływ na śmierć 
mężczyzny, czyli wykluczono udział 
osób trzecich. 30-latek miał ostrą 
niewydolność krążeniowo-oddecho-
wą. Jednocześnie pobrano materiał 
genetyczny do badań biologicznych 

Śmierć mężczyzny: wykluczono 
udział osób trzecich

i histopatologicznych na obecność 
alkoholu etylowego w organizmie. 
Ze wstępnych ustaleń wynika, że 
mężczyzna zmarł z przyczyn natu-
ralnych, w tym przypadku choro-
bowych – mówił Andrzej Zwoliński, 
zastępca prokuratora rejonowego 
w Pruszkowie. (SD)

Piątek, 4 Grudnia 2015

Danfoss to korporacja,  
ale w nieco innym modelu 
niż te powszechnie znane.
– Cała rzecz opiera się na zrów-
noważonym rozwoju. Ten opiera 
się na trzech elementach – efek- 
cie  ekonomicznym, odpowie-
dzialności za ochronę środowis- 
ka oraz odpowiedzialności spo-
łecznej. Te trzy elementy kom-
ponują recepturę sukcesu naszej 
korporacji. Nie jesteśmy firmą, 
która działa od 5 lat, w przyszłym 
roku będzie 25 lat obecności na 
rynku polskim, a w ogóle Danfoss 
funkcjonuje od 1933 r. To poka-
zuje, że strategia się sprawdza.

Jakie cele stawiacie  
sobie jako firma?
– Wszystkie nasze urządzenia, 
działania i rozwiązania są na-
kierowane na oszczędność ener-
gii, która implikuje zmniejszenie 
emisji dwutlenku węgla do atmos-
fery. Ale my patrzymy się w lustro. 
Sami sobie wytyczyliśmy cele. 
Do 2030 r. chcielibyśmy o po-
łowę zmniejszyć wykorzystanie 

Determinacja to słowo klucz, daje efekty
Z ADAMEM JĘDRZEJCZAKIEM, prezesem zarządu i dyrektorem generalnym Danfoss Poland, rozmawia Anna Sołtysiak

dochodzi do sporów w komisji. 
Ważne jest to, że ta idea pącz-
kuje. Akademia działa również 
w Rumunii i Bułgarii. 

Zdecydował się pan na 
udział w programie „Krypto-
nim Szef”. Było ciężko?
– „Kryptonim” to był program, 
który jest w dużym sensie mistyfi- 
kacją. Dla mnie to było duże wy-
zwanie, ale cieszę się, że się na to 

Swoistym uzupełnieniem te-
go globalnego programu jest na-
sza Akademia Danfoss. Pięć lat 
temu, gdy z nią startowaliśmy, 
dostaliśmy dziewięć aplika-
cji. Dziś jest ich około setki. To 
program mentorski – dlatego, że 
laureat dostaje mentora, z któ-
rym przez cały rok pracuje nad 
różnymi projektami. Dodatkiem 
jest stypendium. Trudno jest wy-
brać trójkę laureatów. Często 

energii elektrycznej przy produk-
cji, a przez to zmniejszyć emisję 
CO2 do atmosfery. To nasza glo-
balna inicjatywa. 

Angażujecie się również  
w wiele społecznych  
inicjatyw. Sami je tworzycie.
– Tak. Mamy tu dwie, a nawet 
trzy inicjatywy. Danfossrun, czy- 
li bieg charytatywny organizu-
jemy od siedmiu lat. Zaczyna- 
liśmy od grupki osób. Nasi pra-
cownicy „wybiegane” pieniądze 
przeznaczają na cele społeczne, 
które wybierają. To fenomenal-
ne przedsięwzięcie, ponieważ 
uczestniczą w nim całe rodzi-
ny. Ja sam biegam co roku.

Danfoss realizuje również pro-
gram globalny dla absolwentów 
studiów. Przez 2 lata wybrane oso-
by maja okazję pracować w Dan-
fossie na całym świecie. Ważne jest 
to, że nie jest to zajęcie przy kse- 
rowaniu dokumentów, a intensyw- 
na praca przy projektach. W Pol-
sce przez ten program przeszło  
40 osób z naszego kraju. 

D
a

n
fo

ss zdecydowałem. Dzień zaczyna-
łem o godz. 2.30. Sama charaktery-
zacja trwała około dwóch godzin. 
Pracowałem zwykle jedną zmianę, 
ale przez 2 dni przez dwie zmiany. 
To była ciężka fizyczna praca. Na 
ekranie może wyglądało to ina-
czej, bo to urywki z kilkudziesię-
ciu godzin materiału. Ale polecam 
każdemu. Trzeba wyjść ze stre- 
fy komfortu, z biura, ubrudzić się  
i zobaczyć, jak ta praca wygląda.

Jak został pan  
odebrany po programie 
przez pracowników?
– Po skończeniu zdjęć postanowi-
łem się spotkać z pracownikami. 
Dostałem duży aplauz. Ludzie do-
cenili odwagę i to, że zdecydowa-
łem się zobaczyć, jak działa firma 
z ich punktu widzenia. 

Ma pan jeszcze jakieś cele?
– Oczywiście. Lista wyzwań jest 
długa i pojawiają się nowe. Za-
chęcam wszystkich do tego, by 
się fascynowali życiem i czerpa-
li z niego garściami. 

Reklama

Jak pan odpoczywa  
po ciężkim dniu?
– Jeśli nie wyjeżdżam, to udaje 
mi się spędzić kilka godzin w do-
mu, robiąc standardowe rzeczy: 
idę na zakupy, na obiad z rodziną, 
odpoczywam przed telewizorem. 
To nie jest tak, że robię jakieś wyra-
finowane rzeczy. Jestem zwykłym 
człowiekiem, robię rzeczy proste 
i takie, które cieszą wszystkich.

Jakie pan ma wskazówki  
dla młodych? Czym  
powinni się kierować,  
rozpoczynając karierę?
– Generalnie zawsze mówię, że 
determinacja to cecha, która po-
maga. Nie tylko w biznesie, ale  
i w osiąganiu sukcesów na innym 
polu. Wiadomo, że ludzie mają sze-
rokie talenty. Trzeba zrobić anali-
zę swoich mocnych i słabych stron 
i skupić się na osiągnięciu celów 
związanych z kompetencjami 
i umiejętnościami, które się ma, 
albo które się kształci w czasie ka-
riery. Determinacja to słowo klucz, 
później daje to swoje efekty. 



HISTORIA
Pruszków prawa  
miejskie otrzymał  
9 listopada 1916 roku. 
Jego bogata historia sięga 
jednak wcześniejszych 
czasów. Przypomnijmy 
najważniejsze karty. 

60 -tysięczny, dyna-
micznie rozwija-
jący się obecnie 

Pruszków swoje historyczne po-
czątki ma w XV wieku. Pierw-
sze wzmianki o miejscowości 
o nazwie zbliżonej do dzisiej-
szej pochodzą z 1415 roku. Po-
wstał wówczas najdawniejszy 
znany kronikarski wpis o osa-
dzie „Proskowo”. Inny ślad, 
mówiący tym razem o „Prósz-
kowie”, datowany jest na rok 
1421. Nie oznacza to jednak, 
że wcześniej na terenie dzi-
siejszego miasta nic się nie 

Pruszków stulatkiem z piękną kartą
9 listopada 1916 roku Pruszków otrzymał prawa miejskie. Historia miasta jest bogata

mieszkańców Warszawy, a sam 
Pruszków stał się miejscem mod-
nym, gdzie warto było bywać. 

Dwie wojny i trudna 
odbudowa
Rozkwit przemysłu w Prusz-
kowie przerywały dwie wojny 
światowe. W 1914 r. rozegrała się 
bitwa o miasto, w rezultacie któ-
rej wojska rosyjskie zatrzyma-
ły marsz niemieckich żołnierzy 
na Warszawę. W wyniku starcia 
zniszczonych zostało wiele za-
budowań, domów mieszkalnych, 
życie straciły setki osób. Poważ-
nie ucierpiały wszystkie obiekty 
fabryczne, kościoły pw. św. Ka-
zimierza w Pruszkowie i pw. 
Niepokalanego Poczęcia NMP 
na Żbikowie. Mimo potężnego 
wojennego ciosu w przemysł 
i samych mieszkańców w 1916 
roku Pruszków otrzymał pra-
wa miejskie.

W okresie międzywojen-
nym, pomimo oczywistych 
trudności, miasto rozwijało się 

połączeń komunikacyjnych i fa-
bryk, które znane są mieszkań-
com także dziś. 

Co spowodowało, że akurat 
tu powstały idealne warunki do 
osiedlania się i pracy? To splot 
kilku czynników. Miasto niero-
zerwalnie związane jest z koleją.  
28 listopada 1844 r. pierwszy po-
ciąg z Warszawy dojechał na sta-
cję w Pruszkowie. Podróż trwała 
26 minut. Mowa oczywiście o Ko-
lei Warszawsko-Wiedeńskiej. 

Dobre połączenie komunika-
cyjne i bliskość dużego ośrod-
ka, czyli Warszawy sprawiły, 
że w mieście powstały fabryki. 
Słynne Zakłady Porcelitu Sto-
łowego Pruszków zaczęły pro-
dukcję w 1872 roku. Wytwarzano 
naczynia fajansowe i bogato zdo-
bioną ceramikę na wzór włoski. 
Z czasem asortyment się zwięk-
szał. Dość powiedzieć, że pomi-
mo zmian praw własności do 

wieku Zakładami Naprawczymi 
Taboru Kolejowego. W przeded-
niu wybuchu II wojny światowej 
warsztaty zajmowały obszar  
53 ha, a pracowało w nich 1300 
osób. Działalność zakładów prze-
rwała wojenna hekatomba – na 
ich terenie powstał niemiecki 
obóz przejściowy „Dulag 121”, 
gdzie kierowano ludność stolicy 
w trakcie i po upadku Powstania 
Warszawskiego. Jej los upamiętnia 
dziś Muzeum Dulag 121 i zabytko-
wy napis „Tędy przeszła Warsza- 
wa” na więziennym murze.

Z dramatu wojny Pruszków 
podnosił się stopniowo. Tuż po 
jej zakończeniu w mieście cza-
sowo siedziby miały urzędy cen-
tralne, rozpoczęto też trudną 
odbudowę zniszczeń. Fabryki 
i duże zakłady znacjonalizowa-
no. Miasto nie straciło jednak 
swojego przemysłowego cha-
rakteru. W 1952 r. zostało sie-
dzibą powiatu, wkrótce potem 
do Pruszkowa przyłączono nie-
wielkie wsie. Zaczęły powsta-
wać nowe osiedla, co sprawiło 
że liczba ludności zwiększyła 
się dwukrotnie w porównaniu 
z 1939 rokiem. 

w latach 30. XX w. Linijki, spi-
nacze, pinezki i inne artykuły 
biurowe z Pruszkowa podbi-
jały krajowy i zagraniczny ry-
nek. Wielkim sukcesem było 
wyróżnienie na wystawie w Pa-
ryżu w 1935 r. ołówków grafito-
wych Polonia 340, które zostały 
uznane za najlepsze na świecie. 
Słynne, znane kilku pokoleniom 
kredki „Bambino” również po-
wstały w Pruszkowie. Firma 
działa do dziś i jest najwięk-
szym producentem i dystry-
butorem artykułów szkolnych 
na polskim rynku.

Końcówka XIX w. to też dyna-
miczny rozwój mieszkalnictwa. 
Dzięki parcelacji dóbr ziemskich 
w 1869 roku w Pruszkowie i oko-
licach zaczęły powstawać do-
my, wille i obiekty letniskowe. 
Kluczową rolę znów odegrała 
kolej, bo szybka i wygodna po-
dróż do miasta przyciągnęła tu 

Porcelitu, fabryka przetrwała 
do XXI wieku. Zlikwidowana 
została w 2001 r.

Drugie duże przedsięwzięcie, 
do dziś przez wielu mieszkań-
ców wspominane z sentymen-
tem, a mające swoje początki 
w odległym już XIX wieku, to 
fabryka ołówków „Majewski  

przemysłowo i nadal było naj-
większym tego typu podwar-
szawskim ośrodkiem. W 1919 
r. działalność rozpoczął kolej-
ny ważny dla Pruszkowa zakład, 
czyli fabryka obrabiarek zało-
żona przez Stowarzyszenie Me-
chaników Polskich z Ameryki. 
W fabryce produkowano także 
wiertarki, tokarki, frezarki. Przy 
zakładzie powstała szkoła zawo-
dowa przemysku metalowego.

Stopniowo poprawiała się 
również infrastruktura i wa-
runki dojazdu do Pruszkowa. 
W 1927 r. powstała druga waż-
na dla regionu linia kolejowa 
EKD, a tę istniejącą wcześniej 
zelektryfikowano. W drugiej 
połowie lat 30. na trasie Prusz-
ków – Warszawa – Otwock kur-
sować zaczęły pierwsze pociągi 
elektryczne. Przed wybuchem 
II wojny światowej Pruszków 
liczył 27 100 mieszkańców i na-
leżał do największych miast 
Mazowsza. 

Rozwój Pruszkowa znów prze-
rwała wojna, która w mieście 
zostawiła okrutne piętno. Jej 
tragiczny epizod związany jest 
z powstałymi w końcówce XIX 

działo. Przeciwnie. Dawną je-
go historię kultywuje prusz-
kowskie Muzeum Starożytnego 
Hutnictwa Mazowieckiego, 
bo ślady działalności człowie-
ka w tych okolicach pochodzą 
z I w. p.n.e. Badania archeolo-
giczne potwierdzają obecność 
pieców hutniczych i do wyto-
pu żelaza, a okolice Pruszkowa 
w starożytności były prawdopo-
dobnie drugim pod względem 
wielkości ośrodkiem hutniczym 
w Polsce.

Starsza niż samo miasto jest 
jedna z jego dzielnic. Chodzi 
oczywiście o Żbików, który ja-
ko sąsiednia wieś został włączo-
ny do Pruszkowa w momencie 
uzyskania praw miejskich. Na-
tomiast pierwsze wzmianki o wsi 
Żbików pochodzą aż z 1297 roku. 

Złoty wiek XIX
Pruszków zaczął stawać się du-
żym ośrodkiem przemysłowym 
w XIX wieku. To czas zawrot-
nego rozwoju, powstawania 

Dziś Pruszków to 
już 60-tysięczne, 
dynamiczne miasto

St. i S-ka”. Zakład powstał 1889 r. 
z inicjatywy Stanisława Jana  
Majewskiego, pięć lat później 
przeniósł się z Warszawy do 
Pruszkowa. Zaczynano od wy-
twarzania kredek i grafitowych 
ołówków, aby stopniowo zwięk-
szać ilość produktów. Praw-
dziwy rozkwit fabryki nastąpił 

Dynamiczne miasto 
Dziś Pruszków to już 60-tysięcz-
ne, dynamiczne miasto. Choć 
po wielkim przemyśle pozostały 
wspomnienia, to chętnie działal-
ność podejmują tu małe i średnie 
firmy. Działa ich w Pruszkowie pra-
wie 9 tys, oferują rozmaite usługi. 
Dobra lokalizacja, atrakcyjna infra-
struktura i klimat do rozwoju ku-
si też zagranicznych inwestorów. 
Miasto może pochwalić się współ-
pracą ze 146 takimi podmiotami. 

Jednak Pruszków to przede 
wszystkim dobre miejsce do 
życia, zakładania rodziny, pra-
cy. Na dodatek w bezpośrednim 
sąsiedztwie stolicy. W Prusz-
kowie funkcjonuje 26 przed-
szkoli, 10 szkół podstawowych,  
7 gimnazjów. Opiekę medyczną 
zapewniają 3 szpitale. Do War-
szawy w mniej niż pół godziny 
można dostać się nie tylko wła-
snym samochodem, ale również 
transportem zbiorowym – w cią-
gu doby to aż 188 połączeń. Du-
żym atutem Pruszkowa są jego 
„zielone płuca” czyli liczne parki 
i tereny zieleni, w tym zabytkowe.

Takiemu „stulatkowi” tylko  
pogratulować. 
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Na fotelu prezydenta  
zasiada pan już  
prawie od dwóch  
dekad. Jak ocenia pan 
Pruszków z perspektywy 
osoby, który wprowadza 
zmiany w mieście?
– Gdy spojrzę na Pruszków 
w dniu swojej pierwszej elek-
cji, czyli wyboru przez Radę 
Miejską w dniu 12 listopada 
1998 roku, to poczynając od 
ul. Ceramicznej i tych słyn-
nych „slamsów” (mam tu na 
myśli dwa budynki zakładowe 
dawnego Porcelitu, do których 
przez kilkadziesiąt lat lokowa-
ni byli przede wszystkim ci, 
którzy mieli wyroki eksmisyj-
ne) poprzez obraz budynków 
komunalnych przy Bolesła-
wa Prusa, które stanowiły 
własność miasta Pruszkowa, 
aż do obecnie funkcjonującej 
szkoły przy Topolowej, to ca-
łe ścisłe centrum Pruszkowa 
przeobraziło się w niesamo-
wity sposób.

Doprowadziliśmy do wy-
burzenia i rozkwaterowania 
mieszkańców z Ceramicznej, 
przekazaliśmy działkę TBS, któ-
re postawiło tam ładne i kom-
fortowe budynki mieszkalne. 
Wszystkie domy przy Prusa 
zyskały media i nowy wygląd. 
Pod koniec pierwszej kadencji 
oddaliśmy do użytku nowy bu-
dynek Szkoły Podstawowej nr 
1 przy Topolowej. W tym rejo-
nie Pruszków chyba najszybciej 
zyskał nowe oblicze. Sukcesyw-
nie zmieniają się też pozostałe 
części miasta.

Nasze miasto przyciąga, ma wiele atutów 
Z JANEM STARZYŃSKIM, prezydentem Pruszkowa, rozmawia Anna Sołtysiak  

mieszkańcy gremialnie włą-
czą się w świętowanie jubile-
uszu. Czekamy również na ich 
propozycje, jeśli chodzi o for-
mę uczczenia 100-lecia praw 
miasta. Powołaliśmy komitet 
organizacyjny, który przygoto-
wał zarys scenariusza obcho-
dów, ale nie jest on jeszcze 
zamknięty. Stulecie zaczynamy 
świętować już wraz z powita- 
niem Nowego Roku i Kon- 
certem Noworocznym. 

Jakieś niespodzianki? 
– Ciekawostką jest  to,  że 
w przyszłym roku klub pił-
karski Legia Warszawa również 
obchodzi 100-lecie. Będziemy 

Pruszków liczy dziś  
60 tys. mieszkańców  
i mówimy tu tylko o osobach 
zameldowanych. Miasto 
staje się modne. Co ludzi  
do niego przyciąga?
– Bardzo duże nakłady przezna-
czano na infrastrukturę. Dzię-
ki dynamicznemu rozwojowi 
do Pruszkowa zaczęły ściągać 
firmy. Dziś mamy ponad dzie-
więć tysięcy podmiotów gos- 
podarczych. Nowe firmy to rów- 
nież nowe miejsca pracy. Blis- 
ko 30 proc. mieszkańców pra-
cuje na miejscu. Pozostali mają 
zatrudnienie nie tylko w War-
szawie, ale i w innych miastach. 
Teraz coraz częściej zdarza się, 
że to osoby mieszkające w sto-
licy przyjeżdżają do pracy do 
Pruszkowa. Ale nie tylko praca 
jest atutem miasta. Wiele osób 
podkreśla, że ogromną jego zale-
tą są parki, z których i ja jestem 
bardzo dumny. 

Czyli to parki są symbo-
lem Pruszkowa? Wielu 
mieszkańców, zwłaszcza 
starszych, ciągle pamięta 
inny obiekt, który wyróżniał 
miasto...
– Mówimy tu zapewne o czołgu. 
Przybliżę trochę jego historię. 
W 1992 r. ówczesny prezydent 
miasta przekazał czołg do Mu-
zeum Wojska Polskiego, bo był 
to jeden z dwóch oryginalnych 
„stalinów ” na terenie całe-
go kraju. Pruszków chyba nie 
powinien się z czymś takim 
kojarzyć. Ale chętnie wysłu-
chałbym mieszkańców, którzy 

się zastanawiać, czy nie warto 
tego faktu zauważyć również 
w Pruszkowie. Wielu miesz-
kańców kibicuje przecież temu 
klubowi. Może doprowadzi-
my do jakiegoś spektakular-
nego meczu Legia Warszawa 
– Znicz Pruszków?

Za Pruszkowem  
długo ciągnęły się  
skojarzenia z mafią.  
Czy ta niechlubna „łatka” 
już się odkleiła? 
– Myślę, że już dawno się od-
kleiła. Dziś nikt nie patrzy na 
Pruszków z perspektywy opi-
nii stworzonej kilkanaście lat 
temu. Choć negatywnie odbiła 

się na mieście. W tamtych la-
tach niewiele osób decydowało 
się na prowadzenie w Prusz-
kowie jakiejś działalności. 
W 1998 roku nie było tu hotelu, 
pubu, restauracji czy kawiarni. 
Obecnie miejsc do wyjścia z ro-
dziną czy przyjaciółmi jest du-
żo. A trend pokazuje, że będzie 
ich jeszcze więcej. Jako osoba, 
która jest na miejscu od wielu 
lat, widzę te zmiany i cieszę 
się z nich.

Pruszków to według 
pana miasto spójne czy 
kontrastów?
– Nie widzę w mieście kontra-
stów. Wydaje mi się, że jest to 
miasto spójne.

Miejsca, które lubi pan od-
wiedzać w wolnym, prywat-
nym czasie?
– Nie będą tu chyba zbyt ory-
ginalny. Satysfakcję sprawia mi 
przebywanie na pl. Jana Pawła 
II. To niewątpliwie jeden z pięk-
niejszych zakątków miasta i do 
tego ulokowany w samym jego 
centrum. Drugie miejsce, w któ-
rym bardzo chętnie bywam, to 
Park Kościuszki, a szczególnie 
plac zabaw w okolicy ul. Chopi-
na i al. Niepodległości. Zawsze 
widać tam dużo młodych ludzi, 
a dzięki organizacjom pozarzą-
dowym park jest popularyzowa-
ny w trakcie Śniadań w parku. 
To cudowne uczucie zoba-
czyć tylu młodych mieszkań-
ców i dzieci w jednym miejscu. 
Przecież to właśnie oni są siłą 
tego miasta. 

chcieliby zaproponować rzecz, 
która wyróżniałaby miasto i by-
ła powszechnie akceptowana. 
Pruszków mając 100 lat praw 
miejskich posiada małomiejską 
zabudowę. Nie mamy jednego 
elementu, z którym wszyscy 
chcielibyśmy się utożsamiać. 
Dlatego zależy nam na tym, 
żeby w Pruszkowie było dużo 
zieleni, żeby parki były chlu-
bą miasta. 

Przed nami niezwykle 
ważny rok. Pruszków będzie 
świętował stulecie nadania 
praw miejskich.
– Szykujemy się do tych ob-
chodów. Mamy nadzieję, że 

Pruszków lubię, 
ponieważ...
– Z roku na rok staje się coraz 
fajniejszym miejscem do życia. 
Niezależnie od sytuacji gospo-
darczej czy politycznej to miasto 
się rozwija. Jest tu coraz wię-
cej ludzi, przyjezdnych, któ-
rzy mówią, że lubią to miasto 
ze wszystkimi jego mankamen-
tami. Bo te są i będą. Zawsze 
będzie coś niedopracowane, po-
wstanie jakiś nowy problem, za-
wsze coś się popsuje, pojawi się 
jakaś awaria. Wiele osób lubi tu 
żyć, ba, są tacy, którzy podkre-
ślają, że dopiero w Pruszkowie 
się odnaleźli. Lubię to miasto 
za to, że tworzy klimat do ak-
tywności i zachęca mieszkań-
ców do działania.

Moje ulubione miejsce 
w Pruszkowie to...
– Są dwa. Jedno to w sumie nie 
miejsce, a ciąg ulic Kościuszki 
i Kraszewskiego. Przechadza-
jąc się nimi przypominam sobie 

Wiceprezydent Andrzej Królikowski:

swoją młodość. Początkowo 
te ulice kojarzyły mi się z we-
zwaniami na komisję wojsko-
wą, ponieważ musiałem na nią 
przyjeżdżać z Ursusa. Jednak 
od momentu kiedy zacząłem 
pracować w Pruszkowie, czyli 
od 1974 r., to ten ciąg stał się 
dla mnie ważny. I choć dziś jed-
ni mówią, ze te ulice są ładne, 
a inni że brzydkie, to ja darzę 
je sentymentem. Drugie miej-
sce w którym lubię przebywać 
to Muzeum Starożytnego Hut-
nictwa Mazowieckiego.

Z sentymentem 
wspominam...
– Miejsce, którego nie ma, a któ-
re było niezwykle ważne. Cho-
dzi o kino Metro. To było takie 
prowincjonalne kino, ze skrzy-
piącymi krzesłami, ale zarazem 
niesamowicie klimatyczne. Cie-
szyłbym się, gdyby udało się od-
tworzyć gdzieś ten klimat.

Symbol Pruszkowa  
to dla mnie...
– Stary herb Pruszkowa z czasów 
PRL. Rozumiem konotacje poli-
tyczne i fakt, że jego zmiana była 
pewnym odreagowaniem od ustro-
ju. Jednak ten herb oddawał prze-
mysłowy charakter miasta, które 
przecież na fabrykach zostało zbu-
dowane. Nawet po tylu latach ide-
alnie oddaje historię Pruszkowa.

Miastu życzę...
– Uruchomienia linii tramwa-
jowej na trasie tzw. „żeberka” 
WKD, a także wielu zdarzeń 
i wzruszeń kulturalnych.  

Pruszków lubię, 
ponieważ...
– To miasto, które radzi sobie 
w trudnych sytuacjach. Łagod-
nie przeszliśmy proces transfor-
macji, choć praktycznie wszystkie 
fabryki, poza fabryką ołówków, 
upadły. Te zakłady zatrudniały 
wielu mieszkańców Pruszkowa 
i okolic. Mimo tych zmian Prusz-
ków zaliczył „miękkie lądowanie”. 

Pruszków to dla mnie też hi-
storia. Choć to tylko 100 lat, to 
według mnie były one dla miasta 
niezwykle burzliwe, ale i pięk-
ne. Tę historię mijamy na uli-
cach, często nie zwracając na 
nią uwagi. Mamy wspaniałe 
korzenie. Dla mnie z powodów 
osobistych Pruszków to bardzo 
ważne miejsce. Wszystko co się 
w moim życiu ważnego wydarzy-
ło łączy się z nim. Jestem emo-
cjonalnie związany z miastem. 
To, co niektórzy uważają za wa-
dę Pruszkowa, czyli dla przykła-
du ulica Stalowa, dla mnie ma 
zupełnie inną wartość. Każda 

część tego miasta jest inna, a ja 
lubię tę różnorodność.

Moje ulubione miejsce 
w Pruszkowie to...
– Pałacyk Sokoła. To miejsce, 
które wspominam  jeszcze z dzie-
ciństwa. Tam spędzałem wolny 
czas, grając na saksofonie w ze-
społach muzycznych. 

Z sentymentem 
wspominam...
– Żałuję, że glinianki na Ostoi, 
które kiedyś stanowiły miejsce 
spotkań młodzieży nie tylko z  
Pruszkowa, latem były oblega-
ne, dziś nie są ogólnodostępne. 
Obecnie znajdują się tam ogródki 

działkowe. Mamy teraz Park Ma-
zowsze, który trochę spełnia tę 
funkcję, ale sentymentem darzę 
właśnie glinianki. Wielka szko-
da, że takie ważne dla Pruszko-
wa duże zakłady jak „Mechanicy” 
czy „Porcelit” nie poradziły sobie 
w nowej rzeczywistości. 

Symbol Pruszkowa  
to dla mnie...
– Dla mnie Pruszków nie ma jed-
nego charakterystycznego miej-
sca czy budowli, z którą mógłby 
się kojarzyć. Może takim sym-
bolem będzie Centrum Dzie-
dzictwa Kulturowego, może 
budujemy coś, co stanie się wi-
zytówką Pruszkowa. 

Miastu życzę...
– Realizacji pomysłu, który za-
kłada, że po zakończeniu rekul-
tywacji składowiska zbudujemy 
w mieście kolej gondolową, która 
połączy basen, tor kolarski, Park 
Potulickich i poprowadzi przez 
tory PKP do Góry Żbikowskiej.  

Wiceprezydent Andrzej Kurzela:
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IMPREZY
Mieszkańcy Pruszkowa 
muszą się przygotować 
na bardzo intensywny 
2016 r. Kalendarz 
imprez plenerowych 
planowanych na rok 
jubileuszowy zapowiada 
się obiecująco.

I tak świętowanie 100-lecia 
nadania praw miejskich dla 
Pruszkowa rozpocznie się 

już w sylwestrową noc. Nie za-
braknie dobrej muzyki i lampki 
szampana. Mieszkańcy przy-
witają nowy jubileuszowy rok 
w asyście fajerwerków i lase-
rów. Zapowiada się świetna 
zabawa. Pierwsza impreza, 
która tak naprawdę otworzy 
obchody 100-lecia miasta to  
Koncert Noworoczny. Gwiaz-
dą będzie Amadeus – Orkie-
stra Symfoniczna Polskiego  
Radia z Poznania. 

Z świętowaniem pod chmur-
ką trzeba będzie potem pocze-
kać do cieplejszych miesięcy. 
„Plenery” otworzą, już stan-
dardowo, Dni Pruszkowa. 
W jubileuszowym dla miasta 
roku zapowiadają się wyjąt-
kowo hucznie. W ostatni ma-
jowy weekend Park Kościuszki 
wypełni się atrakcjami, ale... – 
Przygotowujemy nie lada nie-
spodziankę. Pierwszy dzień 
upłynie pod nutą muzyki Di-
sco Polo. Nie zabraknie również 

Bogaty kalendarz imprez w jubileuszowym roku
Nowością wśród imprez plenerowych będą ARTEfakty – czyli Pruszkowski Festiwal Archeologiczny

Letnie miesiące to szereg 
ciekawych imprez. W par-
ku Żwirowisko już 4 czerwca 
zorganizowany zostanie Ju-
bileuszowy Festiwal Piosen-
ki Przedszkolnej. Natomiast  
18 czerwca Rock Piknik, królo-
wać więc będą ciężkie brzmie-
nia. Kto wystąpi jako gwiazda? 
Tego jeszcze nie zdradzimy. 
Dzień później tradycyjne Wian-
ki w Parku Potulickich. – Wian-
ki pozostawiamy w rodzinnej 
formule, która sprawdza się 
idealnie – podkreśla wicepre- 
zydent Królikowski. 24 lipca  
w Parku Kościuszki kolejna  

jednego z nich w parku będzie 
można spotkać malarzy, którzy 
będą udzielać wskazówek. Każdy 

Świętowanie 
100-lecia nadania 
praw miejskich 
rozpocznie się już  
w sylwestrową noc

muzyczna impreza: VI. Edycja 
Koncertu do północy.

Nowością wśród imprez ple-
nerowych będą ARTEfakty 
– czyli Pruszkowski Festiwal 
Archeologiczny. – Wioska każ-
dego roku cieszy się ogromnym 
zainteresowaniem. Dlatego po-
stanowiliśmy rozszerzyć nieco tę 
formę. ARTEfakty zostaną po-
łączone z Pożegnaniem Lata. 
Jednak skala tego wydarzenia 
będzie znacznie większa. Festi-
wal odwiedzą goście z zagranicy, 
ponieważ to element dużej mię-
dzynarodowej imprezy. Prusz-
ków na jeden weekend stanie się 

międzynarodową stolica kultu-
ry historycznej – mówi wice- 
prezydent. ARTEfakty potrwa- 
ją od 9 do 11 września. 

W kalendarzu nie może za-
braknąć wydarzeń w pobliżu 
rocznicy daty nadania praw 
miejskich. Pruszków otrzymał je  
9 listopada 1916 roku. Na 7 paź-
dziernika zaplanowano uroczy-
stą Sesję Rady Miejskiej oraz 
koncert symfoniczny w koście-
le św. Kazimierza. Gwiazdą tego 
wieczoru będzie Sinfonia Varso-
via. Dwa dni później odprawio-
na będzie uroczysta msza św.  
z udziałem chórów szkolnych.  

Z okazji stulecia książki, film i piosenka o Pruszkowie
PUBLIKACJE
Z okazji stulecia  
nadania praw miejskich 
pojawią się nowe 
publikacje dotyczące 
Pruszkowa. Ale nie 
tylko one. Będą też  
film i piosenka!

Lista publikacji dotyczących mia-
sta i jego historii jest bardzo po-
kaźna. I wciąż pojawiaja się nowe. 
Furorę zrobiła wydana dwa la-
ta temu książka Jerzego Kwasi-
borskiego „80 lat pruszkowskiej 
koszykówki. 60 lat Międzyszkol-
nego Klubu Sportowego w Prusz-
kowie”. To niezwykle ciekawa 
publikacja o sporcie, który przez 
lata popularyzował (i populary-
zuje) Pruszków w całym kraju.

Niebawem na bibliotecznych 
półkach pojawią się nowe po-
zycje związane z 100. rocznicą 
nadania praw miejskich. „Piór-
kiem i piórem” jest albumo-
wym zbiorem szkiców Jerzego 
Blancarda prezentujących cie-
kawe miejsca Pruszkowa. Każ-
dy z rysunków został opatrzony 
komentarzem Tadeusza Jaku-
bowskiego, z których dowiemy 

się wielu interesujących infor-
macji o budynkach, które mija-
my każdego dnia w drodze do 
pracy czy szkoły.

I tu zdradzamy fragment, któ-
ry idealnie oddaje charakter tej 
niecodziennej publikacji: „Album 
nie pretenduje do tytułu dzieła 
naukowego. Ani Jerzy Blancard 
nie uczy nikogo rysować, ani Ta-
deusz Jakubowski nie prowadzi 
historycznych wywodów. Wy-
dawnictwo nie powstało z dnia 
na dzień. Pan „Piórko” szkico-
wał od dawna. Parę lat temu do-
czekał się wystawy w oranżerii 
muzeum starożytnego hutnictwa 
i wtedy zaświtał pomysł. Nale-
żało poczekać na okazję. Stu-
lecie nadania praw miejskich. 
Ale tylko rysunki? Wybór padł 
na pisarza spełnionego, Pana 
„Pióro” –  też architekta i kom-
pana „Piórka” jeszcze z lat pra-
wie bezgrzesznych.”

Ciekawostką wśród jubileuszo-
wych publikacji będzie zestaw 
pocztówek z widokami Prusz-
kowa. Zobaczymy jednak mia-
sto uchwycone nie obiektywem 
aparatu, a pędzlem akwareli-
stów, którzy odwiedzili Pruszków 

również specjalny film. Nie-
bawem będzie mógł go obej-
rzeć każdy. My jednak już teraz 
zdradzamy jego formę. Czworo 
mieszkańców Pruszkowa pre-
zentuje swoje przemyślenia na 
temat miasta. Znajdziemy tu róż-
ne opinie. Ich uwagi pokazują te 
aspekty miasta, o których często 
zapomina się w codziennym bie-
gu. To trzeba zobaczyć. 

Swoistym uzupełnieniem 
wszystkich form promocji jest 
przygotowywana z okazji jubi-
leuszu piosenka. Utwór przygo-
towują znane postaci związane 
z Pruszkowem. I to jakie! Autorem 
słów będzie Wojciech Młynarski, 
muzyki Włodzimierz Korcz, a za-
śpiewa Alicja Majewska.

To nie koniec. W przygotowa-
niu jest również monografia ro-
dziny Majewskich. Dziś jeszcze 
nie wiadomo, czy uda się ją opu-
blikować w przyszłym roku. Jed-
nak jeśli tak się stanie, to będzie to 
idealna prezentacja historii mia-
sta, która nierozłącznie związana 
jest z Fabryką Ołówków. Nastep-
na publikacja, która znajduje się 
w przygotowaniu to historyczne 
uchwały rady miejskiej.  

miasto patrzeć z nieco innej per-
spektywy.

Z okazji setnej rocznicy nada-
nia praw miejskich przygotowano 

niezwykle wyczekiwanego go-
ścia. Gwiazdą tego wieczoru 
(28 maja – przyp. red.) będzie... 
Doda. Drugiego dnia na scenie 
w Parku Kościuszki wystąpi 
zespół Enej. Liczymy na to, że 
mieszkańcy będą się świetnie 
bawić – mówi Andrzej Króli-
kowski, wiceprezydent Prusz-
kowa. W trakcie dni miasta nie 
zabraknie tłumnie odwiedza-
nej podczas poprzednich im-
prez wioski archeologicznej. 

To jednak nie koniec. W ra-
mach wydarzeń plenerowych 
odbywać się będą Śniadania 
w Parku. Co więcej – w trakcie 

Swoistym 
uzupełnieniem 
wszystkich form 
promocji jest 
przygotowywana 
z okazji jubileuszu 
piosenka. 
Autorem słów 
będzie Wojciech 
Młynarski, muzyki 
Włodzimierz Korcz, 
a zaśpiewa Alicja 
Majewska

podczas plenerów w 2014 i 2015 
roku. Niecodzienna forma pocz-
tówek sprawia, że podczas ich 
przeglądania zaczynamy na 

będzie mógł spróbować swoich 
sił, a wśród chętnych mogą po-
jawić się interesujące postaci... 
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Za co lubisz Pruszków? – spytaliśmy mieszkańców
SONDA
Pruszków liczy  
dziś ponad 60 tys. 
mieszkańców. Za co  
go lubią? To pytanie 
zadaliśmy podczas 
ulicznej sondy. 
Najciekawsze 
opinie poniżej.

Pruszków ma jedną zaletę. 
Jest blisko do Warszawy, ale ży-
jemy z dala od jej wielkomiejskie-
go zgiełku. Wszystkie potrzebne 
sklepy są na miejscu, więc życie 
jest tu wygodne 

Tobiasz

Podoba mi się Park Potulickich. 
Jest tam wiele zielonej roślinności, 
można przyjść usiąść i odpocząć. 
Jest nawet cicho mimo tego, że bli-
sko znajduje się ruchliwa ul. Prusa 

Krystyna

Może i jest parę spraw, któ-
re trzeba by uporządkować jed-
nak lubię to miasto. Mieszkam 
tutaj kilkadziesiąt lat, praktycz-
nie od urodzenia, więc mogę coś 
powiedzieć. Obecnie miasto jest 
bardziej bezpieczne niż kiedyś. 

Ponadto wiem, gdzie wszystko jest 
i co gdzie znaleźć. Nie wyobrażam 
sobie mieszkać w innym miejscu

 Stefan

Byłoby super, gdyby pojawi-
ło się więcej tak fajnych miejsc  
jak „Potulik” 

Piotrek

Największym plusem jest ka-
meralność tego miasta i jego funk-
cjonalność. Przykładowo: dojazd 
do pracy nie zajmuje kilku godzin. 
Różne sklepy, popularne warzyw-
niaki, to wszystko jest w zasięgu 
ręki. Chyba największa zaleta to 
ceny, są niższe niż w Warszawie 

Roman

Pruszków ma niezłą ofertę 
kulturalną i to jest fajne. Nie ro-
zumiem tych, którzy narzekają, 
że nie ma gdzie wyjść. Przecież 
mamy tu dwa muzea (Muzeum 
Starożytnego Hutnictwa Ma-
zowieckiego, Muzem Dulag 121  
– przyp red.), tor kolarski, ośrodek 
kultury „Kamyk”,  stadion Znicza, 
na którym często odbywają się  
imprezy sportowe 

Bogdan

Średnio 20 minut i jesteśmy 
w Warszawie. Bliskość autostrady 
to chyba największy atut. Ogólnie,  
całe miasto jest nie za duże, ale  
i nie za małe 

Paweł

W zasadzie to posiadamy dość 
dobrą komunikację. Wiadomo, moż-
na narzekać, a może i nawet trzeba, 
żeby przewoźnicy się „doskonalili”. 
Jednak proszę zauważyć, że ma-
my WKD, PKP, SKM i autobu- 

Jest naprawdę wiele cieka- 
wych miejsc. Interesuję się za-
bytkowymi budynkami, a takich 
tutaj nie brakuje. Jedne z pięk-
niejszych budowli to Pałacyk 
Sokoła, Kościół św. Kazimie-
rza, oficyna dworska czy dawne 
Zakłady Naprawcze Taboru Ko-
lejowego. Najbardziej intryguje 
mnie Pałacyk Porcelitu. Cóż wię-
cej mogę dodać? Może to, że ko-
munikacje mamy całkiem niezłą 

Marek

sy, również miejskie. Chyba 25 mi-
nut pociągiem do centrum War- 
szawy to nie jest bardzo długo? 

Karol

Lubię to miasto za szkoły.  
W Pruszkowie mamy dwa licea 
ogólnokształcące, które są jednymi 
z najlepszych w całym Mazowszu

Monika

Jestem zakochany w historii, 
a tę w Pruszkowie widać na każ- 

dym kroku. Wystarczy spojrzeć na 
dworzec kolejowy. Może nie jest 
zbyt reprezentacyjny, ale za to ile 
„przeżył”. To prawdziwy świadek 
historii. Podobnych miejsc jest  
tu wiele. Warto się nimi chwalić 

Rafał

Kocham miejskie parki, bo każ-
dy jest inny. W jednym można 
wyjść na spokojny spacer, w dru-
gim znajduje się świetny plac za-
baw. I do tego są w centrum miasta

Asia

Wiele osób mówi, że to sypialnia. 
Ja się z tą opinią nie zgadzam. Jest 
gdzie wyjść, jest tu co robić i wszyst-
ko jest na wyciągnięcie ręki. Przy-
dałaby się jednak lepsza promocja

Mateusz

Za co lubię miasto? Za to, że 
wszystko jest na miejscu, blisko. Za 
to, że mam gdzie odpocząć i spę- 
dzić aktywnie czas 

Gosia

Pruszków lubię za to, że nie 
„biegnie”. To miasto żyje, ale spo-
kojnie i harmonijnie 

Edyta

ROCZNICA
9 listopada 1916 roku 
prawa miejskie otrzymały 
cztery miejscowości.  
Poza Pruszkowem były  
to Piaseczno, Żyrardów  
i Otwock. Z tym ostatnim 
nasze miasto łączy  
więcej niż data „urodzin”. 

D la historii i rozwoju obu 
miast kluczowe są dwa 
wydarzenia. Pierwsze 

to oczywiście nadanie praw 
miejskich. Drugie to urucho-
mienie połączenia kolejowego 
na trasie Pruszków – Warszawa 
– Otwock. Pierwsze elektrycz-
ne pociągi pojechały tą nitką 
w 1936 roku co znacznie uła-
twiło komunikację, przyczyniło 

Pruszków i Otwock poświętują razem
Poza otwartymi imprezami, planowana jest koleżeńska potyczka na murawie

dla naszych mieszkańców. Tak, 
żeby wszyscy mogli uznać ten  
rok za rok wyjątkowy dla siebie  
– mówi Andrzej Królikowski,  
wiceprezydent Pruszkowa. 

Poza koncertami, wysta- 
wami i otwartymi imprezami 
dla mieszkańców, planowana 
jest koleżeńska potyczka na  
murawie. Drużyny piłkarskie 
z Pruszkowa i Otwocka roze- 
grają towarzyski mecz, co sta-
nie się jednym z najmocniej-
szych wspólnych akcentów 
jubileuszu. Ale oczywiście 
świętowanie potrwa cały rok, 
a pełny program atrakcji do-
stępny będzie wkrótce na stro-
nie internetowej pruszkow.pl 
w zakładce „Poznaj miasto – 
100 lat Pruszkowa”. 

o wspólnym świętowaniu jubile-
uszu 100-lecia praw miejskich.  
– Zarówno Pruszków jak i Otwock  
chcą świętować tę rocznicę zaj-
mując się nie tylko historią. 
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Miasta Pruszków  
i Otwock  
wykształciły własny,  
niepowtarzalny  
klimat

Chcielibyśmy, aby te wydarze-
nia trwające i u nas, i w Otwoc-
ku praktycznie przez cały rok 
2016 były bardzo atrakcyjne 

W konkursach wygraj 
publikacje o naszym mieście
KONKURS
Z okazji 100-lecia 
Pruszkowa mieszkańcy 
mogą liczyć nie tylko 
na szereg atrakcji 
w postaci imprez. Nie 
zabraknie też konkursów 
z ciekawymi nagrodami.

W ich organizację włączyła się 
redakcja „Gazety WPR” oraz 
portalu WPR24.pl. W prusz-
kowskim jubileuszowym roku 
na łamach tych mediów będą 
organizowane liczne konkursy  
z nagrodami. Do wygrania bę-
dą m.in. publikacje dotyczące  
Pruszkowa. Ale nie tylko te, któ-
re pojawią się z okazji 100-lecia 
miasta. Do „zgarnięcia” będą 
również tytuły już teraz dostępne 
w księgarniach. Jednym słowem 
– każdy znajdzie coś dla siebie.

Dziś uchylimy jedynie rąbka 
tajemnicy i zdradzimy, że na liście 
konkursowych nagród znajdą się 
książki „Piórkiem i Piórem” oraz 
„80 lat pruszkowskiej koszyków-
ki. 60 lat Międzyszkolnego Klubu 
Sportowego w Pruszkowie”. Kon-
kursy, w których będzie można 

wygrać te i inne nagrody będą 
organizowane przez cały rok na 
łamach portalu WPR24.pl. Za-
powiedzi zabaw z odpowiednim 
wyprzedzeniem pojawią się rów-
nież w „Gazecie WPR” oraz na 
fanpage'u WPR24.pl na porta-
lu społecznościowym Facebook.

Nie zdradzimy jednak ile bę-
dzie nagród do zdobycia ani jaką 
formułę będą miały poszcze-
gólne konkursy. Wszystkiego 
dowiecie się w odpowiednim 
czasie. Nie zabraknie również  
niespodzianek!

Zapraszamy do śledzenia 
portalu WPR24.pl i „Gazety 
WPR”oraz oczywiście do udzia-
łu w zabawie.   

Do wygrania będą 
nie tylko tytuły, 
które pojawią się 
z okazji 100-lecia 
Pruszkowa

się do rozwoju, spowodowało 
napływ nowych mieszkańców. 
Linia funkcjonuje do dziś. Kur-
sują po niej popularne wśród 
pasażerów składy Szybkiej Ko-
lei Miejskiej. 

Otwock z Pruszkowem łą-
czy jeszcze jedno. Miasta leżące 
w podobnej odległości od stoli-
cy wykształciły własny, niepo-
wtarzalny klimat. Pruszków to 
dawniej i obecnie potęga przemy-
słowa i największe miasto w re-
jonie Warszawy. Otwock niegdyś 
znany był z walorów uzdrowisko-
wych. W obu miastach, pomimo 
wojennych zniszczeń, do dziś 
można podziwiać skarby starej  
architektury i wiele zabytków. 

Przyjaźń połączyła więc także 
samorządy, które zdecydowały 
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MILANÓWEK
Zakończyła się odnowa terenu 
dawnego amfiteatru w Milanów-
ku. Teraz ten obszar przekształ-
cił się w Nowy Park. – Oficjalne 
otwarcie nastąpi 6 grudnia o go-
dzinie 14.30, kiedy to pani bur-
mistrz przetnie czerwoną wstęgę. 
Następnie zostaną przedstawione 

strefy tematyczne jakie powstały 
na terenie amfiteatru. Myślę, że 
największą atrakcją dla dzieci bę-
dzie Mikołaj, który wraz ze swo-
imi śnieżynkami rozda prezenty 
– mówi Daria Gągała z Zespołu 
ds. Komunikacji Społecznej Urzę-
du Miasta Milanówka. Co pojawiło 

Nowy Park w niedzielę 
otworzy swoje wrota

się na terenie Nowego Parku? 
– Dla dzieci przygotowano
m.in. fort piaskowy z labiryntem 
wykonanym z naturalnych 
materiałów. Na miejscu znajduje 
się także górka, która zimą 
posłuży do zjeżdżania na sankach 
– wyjaśnia Daria Gągała. (SD) 

Piątek, 4 Grudnia 2015

Reklama

 OGŁOSZENIE 
PREZYDENTA MIASTA PRUSZKOWA

Na podstawie art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „Miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszków - ob-
szar Żbików IV.” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporzą-
dzanego na podstawie uchwały nr IX.74.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie 
z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa  
– obszar Żbików IV. 

Wyłożenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
odbędzie się od dnia 14 grudnia 2015 r. do 15 stycznia 2016 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 przeprowadzona w dniu 11 stycznia 2016 r. Zebranie odbędzie 
się w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie, w pokoju nr 21. Początek zebrania  
o godz. 16:30.

Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
udostępniony zostanie 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, oznacze-
nia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do  
29 stycznia 2016 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu 
jest Prezydent Miasta Pruszkowa.

Uwagi można składać w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miej-
skiego, pocztą na adres: 05-800 Pruszków, ul. Kraszewskiego 14/16, ustnie 
do protokołu w Wydziale Architektury, Urbanistyki i Zagospodarowania 
Przestrzennego lub za pomocą środków komunikacji 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 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa 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 miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania 
na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa  
– w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w postępo-
waniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosow-
nie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy-należy wnosić na zasadach określonych  
w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do 29 stycznia 2016 r.

Prezydent Miasta
Pruszkowa

mgr Jan Starzyński

SEWERYN 
DĘBIŃSKI

REGION
W styczniu 
24. Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Jeszcze 
możesz zostać  
wolontariuszem.

C el Orkiestry Owsiaka to
zdobycie funduszy na ra-
towanie życia chorych 

osób, a w szczególności dzie-
ci. Każdego roku w styczniu 
organizowany jest wielki fi nał, 
podczas którego wolontariusze 
zbierają pieniądze do puszek. 
Środki przekazywane są m.in.
na zakup sprzętu medycznego.

Jak pomóc w czasie fi nału? 
Wystarczy zgłosić się do od-
powiedniego sztabu, najbliżej 
własnego miejsca zamiesz-
kania. W sztabie wytłumaczą 
jak dołączyć do „orkiestrowej” 
drużyny oraz na czym polega 
udział w kweście.

Wolontariuszy wciąż po-
trzebował m.in. sztab w Gro-
dzisku Mazowieckim. – Ge-
neralnie do naszej drużyny 
można dołączyć jeszcze do 
5 grudnia. Mamy wolne miejsca, 
tak, że jeżeli ktoś będzie miał 
ochotę to serdecznie zaprasza-
my do zapisywania się. Obec-
nie mamy ponad 100 ankiet. 

Niestety nie wszyscy pamięta-
ją, aby załączyć do nich zdjęcia, 
a bez niego traktujemy zgłosze-
nie jako nieważne. Teraz ma-
my około 50 ankiet aktywnych, 
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Lista sztabów w naszym regio-
nie: Grodzisk Mazowiecki – Cen-
trum Kultury, ul. Spółdzielcza 
9, tel. 668785394. Pruszków – 
Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Ja-
sna 2, tel. 22 7587974; Szkoła 
Podstawowa nr 10, ul. Pływac-
ka 6, tel. 22 7586984; ZSOiS, 
ul. Gomulińskiego 2, tel. 22 758 
89 62; Zespół Szkół Nr 1, ul. Pro-
myka 24/26, tel. 22 7288654. 
Nadarzyn – Nadarzyński Ośro-
dek Kultury, Pl. Poniatowskie-
go 42, tel. 22 7298915. Brwinów 
– Gminny Ośrodek Kultury, 
ul. Wilsona 2, tel. 600319147. 
Piastów – Hufiec ZHP Pia-
stów, ul. Bohaterów Wolności 23, 
tel. 516947808. Podkowa Leśna 
– Zespół Szkół, ul. Jana Pawła 
II 20, tel. 22 7589567. Milanó-
wek – Hufiec ZHP im. J. Ku-
socińskiego ul. Królewska 69, 
tel. 501376536.  

czyli faktycznie zapisanych osób 
– mówiła kilka dni temu Wero-
nika Socha z grodziskiego szta-
bu WOŚP.

24. fi nał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy odbę-
dzie się 10 stycznia.

24. Finał 
Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej 
Pomocy odbędzie 
się 10 stycznia

Orkiestra zagra ponownie
Jeszcze możesz zostać wolontariuszem WOŚP

Piękno 
sztuk walki
PIASTÓW
W Piastowie odbędzie 
się Gala Mistrzów Sztuk 
i Sportów Walki. Jakie 
atrakcje przygotowano?

– Będzie to impreza typowo 
familijna. Nie będzie to kon-
frontacja sztuk walki, lecz 
przedstawienie ich piękna 
– mówi Artur Tykwiński, tre-
ner UKS Hyosai.

Atrakcji nie zabraknie. W ha-
li widowiskowej Szkoły Podsta-
wowej nr 2 przy al. Krakowskiej 
20 z bliska będzie można po-
znać tajniki ju-jitsu, judo, aiki-
do, kendo, krav magi, combat 
56, boksu, zapasów, muay thai, 
kung fu, wushu, tai chi, capoeiry,
karate i vale tudo. – Celem gali 
nie jest rywalizacja. Przewodnią 
ideą jest pokaz różnych sztuk 
walki. Planujemy również przed-
stawić krótko każdą dyscyplinę. 
Naszym celem jest pokazanie 
różnorodności i piękna sztuk 
walki. Chcemy podkreślić, że 
są to wartościowe sporty, obec-
ne na igrzyskach olimpijskich 
– wyjaśnia Tykwiński. Uczest-
nicy imprezy zobaczą też tresu-
rę psów i pokaz street workou-
tu, a precyzyjność swojego oka 
będzie można ocenić na strzel-
nicy laserowej. Gala Mistrzów 
Sztuk i Sportów walki odbę-
dzie się 5 grudnia o godz. 16. 
Tykwiński zachęca: – Z okazji 
Mikołajek dzieci będą mogły 
liczyć na upominki.  (JM)
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PRUSZKÓW
Pruszkowskie Liderki cieszą się ze 
zwycięstwa w I lidze. Podopieczne 
Jacka Rybczyńskiego na własnym 
terenie do samego końca walczyły 
o triumf w starciu z KKS Olsztyn. 
Mecz obrazował ogromną wolę 
walki z obu stron. Żadna z drużyn 
nie pozwoliła odskoczyć rywalkom. 

Pierwsza kwarta zakończyła się re-
misem 22:22. W połowie spotkania 
koszykarki z Pruszkowa prowadziły 
trzema punktami, jednak później 
do głosu doszły olsztynianki. KKS 
był o krok od zwycięstwa. Rzut 
Jolanty Nowocin za dwa punkty 
dał Liderkom dogrywkę w której 

Liderki walczyły i wygrały 
mecz po dogrywce

osiągnęły sukces. Zespół z Prusz-
kowa do wygranej poprowadziła 
Anna Dąbek, która rzuciła 17 punk-
tów. W ekipie z Olsztyna nie do za-
trzymania była Alicja Minczewska 
– 37 „oczek”. PTS Lider Pruszków 
– KKS Olsztyn 79:77 (22:22, 19:16, 
14:16, 15:16, d: 9:7). (JM) 

Wiadomości Piątek, 4 Grudnia 2015

Reklama

Spraw radość swoim bliskim. Podaruj im wyjątkowy prezent.

ODKRYJ PIĘKNO
KLASYCZNEJ

BIŻUTERII

Zapraszamy do Salonu Style.
Pruszków, ul. Kraszewskiego 41

EWELINA
LATOSEK

PRUSZKÓW
Pruszkowski magistrat 
zachęca do udziału 
w internetowej 
ankiecie preferencji 
komunikacyjnych
i kierunków codziennych 
dojazdów. Czeka też 
na uwagi dotyczące 
budowy parkingów 
typu „park&ride” 
przy ul. Sienkiewicza 
i Waryńskiego.

Elektroniczny kwestio-
nariusz składa się z kil-
kunastu pytań o prefe-

rowane środki komunikacji 
publicznej, przyczyny dla któ-
rych wybieramy np. pociąg a nie 
autobus, czas dojazdu lub po-
wrotu ze szkoły czy pracy. Pyta 
także o lokalizację parkingów 
przesiadkowych, pozwalających 
pozostawić auto i skorzystać 
z kolei lub autobusu. Dla władz 
Pruszkowa właśnie ta część jest 
najważniejsza. Chodzi przede 
wszystkim o uwagi do projek-
towanych właśnie parkingów 
„park&ride”.

Mają one powstać przy uli-
cach Sienkiewicza i Waryń-
skiego. Pierwszy z parkingów 
pomieści 350 samochodów 
i będzie dwupoziomowy, dru-
gi planowany jest na 130-150 
miejsc dla aut.

torialne, program współfi nan-
sowany przez Unię Europejską 
w ramach Programu Opera-
cyjnego Pomoc Techniczna 
2014-2020. Umożliwiają one 
ubieganie się o finansowanie 
na realizację alternatywnych 
rozwiązań komunikacyjnych, 
w tym właśnie rozbudowy sys-
temu „park&ride”.

Co istotne, w ankiecie mogą 
uczestniczyć nie tylko miesz-
kańcy Pruszkowa. Zaznaczając 
swoje miasto, na temat sposobów 
komunikacji w miejscu zamiesz-
kania mogą wypowiedzieć się tak-
że osoby z Brwinowa, Grodziska 
Mazowieckiego, Michałowic, 
Milanówka, Nadarzyna, Piasto-
wa, Podkowy Leśnej i Raszyna.

Elektroniczny kwestiona-
riusz dostępny jest na stronie 
wypelnij.pl/ankieta/index.
php/394483. Jego wypełnie-
nie zajmuje kilka minut. 

Wypełnienie ankiety ma jesz-
cze jeden cel. – Im więcej osób 
wypełni ankietę tym lepszy pro-
jekt uda się nam napisać, czym 
zwiększymy szanse na uzyskanie 

Parkingi to również twoja sprawa
Internetowa ankieta preferencji komunikacyjnych

dofi nansowania w ramach ZIT 
– informuje na Facebooku urząd 
miasta. Wspomniane ZIT to 
Zintegrowane Inwestycje Tery-
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Parkingi 
„park&ride” 
mają powstać 
przy ulicach 
Sienkiewicza 
i Waryńskiego 
w Pruszkowie

Pomóżmy 
zwierzętom
PRUSZKÓW
Zostań Mikołajem 
dla zwierząt – apeluje 
pruszkowski urząd 
miasta i ogłasza 
zbiórkę karmy 
dla bezdomnych 
psów i wolno 
żyjących kotów.

Zima to trudny okres dla 
bezpańskich czworonogów. 
O świąteczne podarunki dla 
nich proszą mieszkańców 
władze Pruszkowa. – Cza-
sem wystarczy nawet mały 
gest dobroci, żeby ulżyć ich 
doli. Każde stworzenie zasłu-
guje na współczucie i dobro 
– czytamy w apelu.

Co można podarować
zwierzakom? Przede wszyst-
kim karmę w puszkach i su-
chą. Tego rodzaju mikołajko-
we prezenty trafi ą do psów 
przebywających w punk-
cie czasowego pobytu przy 
ul. Południowej w Pruszko-
wie oraz do wolno żyjących 
kotów, będących pod opieką 
wolontariuszy i w domach
tymczasowych.

Karmę można przynosić 
do Wydziału Ochrony Śro-
dowiska Urzędu Miejskiego 
w Pruszkowie przy ul. Kra-
szewskiego w godzinach 
pracy urzędu (poniedziałki 
w godz. 8-18, od wtorku do 
piątku 8-16). W dni wolne da-
ry można zostawić w siedzi-
bie straży miejskiej.  (SD)

Milanowski łoś drogowy
MILANÓWEK
Jak walczyć 
z kierowcami, 
którzy parkują auta 
na chodnikach, 
przejściach dla pieszych, 
trawnikach? Mamy 
z Milanówka znalazły 
sposób – przyznają tytuł 
„Milanowskiego łosia 
drogowego”. 

Milanowski Klub Mam znany 
jest czytelnikom przede wszyst-
kim z organizowania cyklicznych 
wyprzedaży garażowych. Aktyw-
ne mamy robią jednak o wiele 
więcej, chcą tworzyć miasto 
przyjazne rodzinie, organizo-
wać spotkania, wymieniać się 
doświadczeniami. Postanowiły  
również powalczyć z „mistrzami 
parkowania”, którzy utrudniają 
poruszanie się pieszym.

– Milanowskie mamy ma-
ją dość zaparkowanych samo-
chodów na chodnikach, które 
zostawiają za mało miejsca, aby 
przejechać wózkiem, zmusza-
jąc tym samym rodziców do 
objeżdżania takich samocho-
dów po jezdni – czytamy na 

facebookowej stronie akcji. I da-
lej: – Ogłaszamy akcję edukacyj-
ną. Nadsyłajcie do nas zdjęcia 
takich pojazdów, a my stworzymy 
specjalny album, w którym bę-
dziemy je umieszczać (rejestracje 
zamażemy) i pod koniec miesią-
ca zrobimy głosowanie na „Mi-
lanowskiego łosia drogowego”. 
Planujemy „uhonorować” szar-
fą lub koroną osoby, które uzy-
skają tytuł w danym miesiącu na 
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kolejnej wyprzedaży garażowej. 
Liczymy, że sprawi to, iż staniemy 
się bardziej wrażliwi na potrze-
by innych użytkowników dróg.

Niedawno tytuł „łosia” otrzy-
mał kierowca, który postawił 
swoje auto na deptaku przy stacji 
PKP (na zdjęciu).  (EL) 

Klub Mam 
postanowił 
powalczyć 
z „mistrzami 
parkowania”

Internetowa ankieta preferencji komunikacyjnych

W sobotę Kiermasz Świąteczny
PRUSZKÓW
Już w najbliższą sobotę 
5 grudnia Hala Znicz 
w Pruszkowie wypełni 
się świątecznymi 
akcesoriami. Jeśli 
chcecie sprawić 
komuś udany prezent, 
to musicie odwiedzić 
Kiermasz Świąteczny.

Taki kiermasz jest organizowany 
już od kilku lat, zawsze w okolicy 
Mikołajek. – Brakuje w Pruszko-
wie podobnych imprez. Większość 
z nas robi przedświąteczne zaku-
py w marketach, gdzie sprzedawa-
ne są seryjne produkty. Natomiast 
„Kiermasz Świąteczny – Idą Świę-
ta Prezentów Czas” to nie tylko 
miejsce zakupów, ale i spotkań. 
Chciałabym zachęcić również lo-
kalne fi rmy do dołączenia do gro-
na wystawców, ponieważ sprzyja 
to rozwojowi regionu – mówi Do-
rota Myśliwiec, organizator kier-
maszu. – Mieszkańcy nie muszą 
już jeździć do innych miejscowo-
ści na podobne imprezy – dodaje.

Podczas kiermaszu oferty 
przedstawi 100 wystawców – 
nie zabraknie kolejek dla dzieci, 
zabawek, domowych wypieków, 

stroików, ceramiki, biżuterii, cza-
pek, ozdób choinkowych. – Nie 
sposób wymienić całego asorty-
mentu. Warto jednak zaznaczyć, 
że blisko 90 proc. to rękodzieło 
– podkreśla Dorota Myśliwiec.

Na kiermaszu swoje stoiska 
będa miały również fundacje 
i stowarzyszenia z naszego re-
gionu. Dochód ze sprzedaży 
jest przekazywany na ich bieżą-
cą działalność. Warto kupić coś 
na stoiskach Szkolnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego, Fun-
dacji Toto Animo, Domu Tym-
czasowego „Kocia Łapka” czy 
Pruszkowskiego Stowarzysze-
nia na Rzecz Zwierząt. 

Dorota Myśliwiec zachęca: 
– Odbiorcą kiermaszu jest każ-
dy. Coś dla siebie znajdzie tu 
i mały i duży. Na gości czekają 
również niespodzianki. Zapra-
szamy 5 grudnia do Hali Znicz 
w Pruszkowie. Czekamy na was 
od godz. 10 do 17.  (AS)

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu  
w Nadarzynie działający z upoważnienia  

Wójta Gminy Nadarzyn zawiadamia, 
że na urzędowych tablicach ogłoszeń oraz na stronach interneto-
wych urzędu został zamieszczony wykaz pomieszczeń przezna-
czonych do oddania w najem obejmujący salę gimnastyczną wraz 
z wyposażeniem, szatnią i natryskami o pow. 820 m2 mieszczącą 
się w Hali Widowiskowo – Sportowej GOS w Nadarzynie przy 
ul. Żółwińskiej 41  (dz. nr ew. 226/2 obręb i gm. Nadarzyn).

MIEJSCE
NA TWOJĄ 
REKLAMĘ

22 758 77 88

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

Sportowa gmina 2015 Pielęgnacja drzew 
przy Toeplitzówce

 

S portowa Gmina to wy-
różnienie przyznawane 
sa m o r z ą d o m ,  kt ó re 

w szczególny sposób dbają o roz-
wój kultury fi zycznej na swoim 
terenie, np. poprzez budowę 
obiektów sportowych, zapew-
nienie szerokiej oferty zajęć, 
rozwój różnych dyscyplin spor-
tu i organizację imprez sporto-
wych, popularyzujących sport 
wśród mieszkańców. Wśród 
38 nagrodzonych tym tytułem 
w tegorocznej edycji są nie tylko 

Brwinów znalazł się po raz kolejny wśród nagrodzonych tytułem „Sportowa Gmina”. Przyznano też 
indywidualne wyróżnienia za wkład w rozwój kultury fi zycznej. Dyplom i medal Pasjonata Spor-
towej Polski otrzymał Wojciech Nitecki z Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”.

duże aglomeracje, gdzie powsta-
ją imponujące areny sportowe, 
ale też mniejsze miasta i gminy, 
które działają na skalę swoich 
możliwości. Laureaci spotka-
li się na gali zorganizowanej 
26 listopada 2015 r. w siedzibie 
Polskiego Komitetu Olimpijs-
kiego w Warszawie.

Jeszcze zanim przyznano 
tytuły gminom, na scenę za-
proszeni zostali laureaci uho-
norowani tytułem „Pasjonat 
Sportowej Polski 2015”. Jed-

nym z wyróżnionych był Woj-
ciech Nitecki z Brwinowa. 
Wzruszony odbierał medal, któ-
ry wręczyli mu wybitni sportow-
cy i medaliści olimpijscy: Paweł 
Nastula i Grzegorz Skrzecz. Ka-
pituła konkursowa doceniła lu-
dzi, którzy na co dzień promują 
sport i rekreację, zachęcają do 
uprawiania zdrowego stylu 
życia i są inicjatorami imprez 
sportowych. Wojciech Nitecki 
od 2006 r. związany jest z To-
warzystwem Gimnastycznym 

Gmina Brwinów zakończyła 
prace konserwacyjne 
i pielęgnacyjne na terenie 
parku przy dworku 
Toeplitza w Otrębusach. 

Dzięki dotacji z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w War-
szawie udało się nimi objąć po-
nad 350 drzew.  

Pałacyk Toeplitza to jedno 
z najbardziej rozpoznawalnych 
miejsc w Otrębusach. Swoją sie-
dzibę mają tu ośrodek zdro-
wia, biblioteka oraz poczta. 
Budynek otacza piękny park, 
w którym dzięki otrzymanemu 
dofi nansowaniu zostały wyko-
nane m.in. cięcia pielęgnacyj-
ne, techniczne i redukcja koron 
ponad 350 drzew. Dodatkowo 

z drzew zdjęto jemiołę, a kasz-
tanowce zabezpieczono przed 
szkodnikami. Zostały też zało-
żone wielosezonowe pułapki 
feromonowe, a konserwacji 
i pielęgnacji poddano drzewa, 
w koronach których znajdują się 
gniazda. Prace były prowadzo-
ne jesienią, poza okresem lęgo-
wym ptaków.  

Gmina Brwinów otrzymała 
dotację z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w kwocie 
40 645 zł, natomiast całkowity 
koszt zadania wyniósł 45 162,36 
zł. Jest to kolejna dotacja na 
pielęgnację drzew w gminie 
Brwinów. Kilka lat temu gmi-
na otrzymała prawie 400 000 
zł na pielęgnację ponad 400 po-
mników przyrody. (PR) 

„Sokół”, w którym pełni obec-
nie funkcję kierownika sekcji 
trójboju siłowego i kulturysty-
ki. Jest pomysłodawcą i orga-
nizatorem przeprowadzonych 
już 15-krotnie Mistrzostw Brwi-
nowa w wyciskaniu sztangi le-
żąc oraz uczestnikiem wielu 
zawodów siłowych w kraju i za 
granicą. Zainteresowanie tą nie-
typową dyscypliną sportu prze-
kazuje innym. W jego sekcji 
trenuje 15-osobowa grupa mło-
dzieży i dorosłych. (PR)
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Starosta Pruszkowski,
działając na podstawie Zarządzenia nr 589 Wojewody  

Mazowieckiego z dnia 20 sierpnia 2015 r. ogłasza:

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Fa-
lentach Dużych, gmina Raszyn, oznaczonej w  ewidencji gruntów jako działka  
nr ew. 113 o powierzchni 0,2500 ha.
Opis nieruchomości:
1. Nieruchomość stanowiąca współwłasność Skarbu Państwa w udziale 3/4 części  

i osoby fizycznej w udziale 1/4 części, położona w Falentach Dużych, gm. Raszyn, 
oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 113, o pow. 0,2500 ha, dla któ-
rej Sąd Rejonowy w Pruszkowie prowadzi księgę wieczystą WA1P/00106363/2. 

2. Nieruchomość niezabudowana, stanowiąca grunty rolne klasy IV a i IV b. Do-
jazd do nieruchomości polną drogą gruntową. Przez działkę przebiega linia 
średniego napięcia.

3. Nieruchomość położona jest na obszarze, na którym brak miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Raszyn, nieruchomość 
położona jest na terenie oznaczonym symbolem M4 – teren zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej   z towarzyszącą funkcją usługową.

4. Starosta Pruszkowski został notarialnie umocowany przez współwłaściciela 
nieruchomości do sprzedaży osobie wyłonionej w przetargu również jego 
udziału, za cenę i na warunkach ustalonych w przetargu, tym samym sprzeda-
ży podlega 100% udziałów w prawie własności nieruchomości.

5. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 240 000,00 zł brutto (stawka VAT 
– zw. na podst. art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług).

6. Wadium w kwocie 10% ceny wywoławczej, tj. 24 000 zł, należy wnieść w pol-
skich złotych na rachunek 34 1240 5918 1111 0000 4909 7124 z dopiskiem 
„wadium - sprzedaż działki nr 113” oraz z oznaczeniem osoby, za którą wa-
dium jest wnoszone.

7. Wskazana kwota wadium powinna zostać zaksięgowana na ww. rachunku 
bankowym do dnia 19 stycznia 2016 r. 

Termin przetargu:
Przetarg odbędzie się w dniu 22 stycznia 2016 r. w Pruszkowie przy ul. Drzyma-
ły 30 o godzinie 1100, w sali 201 na II piętrze.
 Warunki przetargu: 
1. Przedsiębiorstwa przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z od-

powiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi 
pełnomocnictwami. W przypadku nabycia nieruchomości w ramach wspólności 
ustawowej małżeńskiej do przetargu winno przystąpić oboje małżonków, chyba że 
zostanie przedłożona przez uczestnika przetargu zgoda na nabycie nieruchomo-
ści wyrażona przez drugiego współmałżonka przed notariuszem.

2. Wniesione wadium jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków przetargu.
3. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie wskazanym w zawiadomieniu, 

wysłanym najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
4. Uchylenie się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości będzie skutkowało 

utratą wadium.
5. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie  

i koszt nabywcy.
6. Nabywca nieruchomości ustalony w przetargu zobowiązany jest przed zawar-

ciem umowy notarialnej do wpłacenia ceny nabycia nieruchomości osiągniętej 
w przetargu oraz pokrycia kosztów notarialnych i sądowych związanych z na-
byciem nieruchomości.

OBWIESZCZENIE STAROSTY GRODZISKIEGO
z dnia 27 listopada 2015r.

w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia  
na środowisko

Działając, na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 88 ust. 1 pkt 1 i art. 90 
 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, ze zm.) 

zawiadamiam,

o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przed-
sięwzięcia na środowisko w ramach prowadzonego przez tutejszy organ 
postępowania na wniosek inwestora – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,  
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, w sprawie wydania pozwolenia na budo-
wę dla inwestycji: 

„ Modernizacja linii kolejowej Warszawa-Włochy-Grodzisk Mazo-
wiecki -prace przygotowawcze”, odc. 4 Szlak Pruszków-Grodzisk Ma-
zowiecki od km 18,011 do km 30,989 zakres prac: budowa odwodnienia 
, rozbiórka i budowa przejścia dla pieszych w km 26,080 , budowa kabli  
i kanalizacji telekomunikacyjnej, przebudowa urządzeń telekomunika-
cyjnych , budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej, budowa dojścia 
do budynku, przejścia podziemnego i windy, odtworzenie miejsc posto- 
jowych , utwardzenie terenu ” zlokalizowanej na terenie: działek nr ew. 1/1, 
1/2, 1/4, 1/6, 1/7 obręb 06-03, na działce nr ew. 3/5 obręb 06-02 i na dział-
kach nr ew. 2, 3/2, 3/3, 126/2, 128/5, 136 obręb 06-01 w Milanówku.

W ramach udziału społeczeństwa w przedmiotowym postępowaniu moż-
na zapoznać się z dokumentacją sprawy, składać uwagi i wnioski w formie 
pisemnej, elektronicznej i ustnej do protokołu przez okres 21 dni tj. od  
7 grudnia 2015r. do 28 grudnia 2015r.w siedzibie Starostwa Powiatu Gro-
dziskiego w sekretariacie Wydziału Architektoniczno- Budowlanego (Gro-
dzisk Mazowiecki ul. Kościuszki 32, budynek B, pokój nr 11), w godzinach 
urzędowania (poniedziałek-środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-17.00, piątek 
8.00-15.00).

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Regionalnego Dyrekto-
ra OchronyŚrodowiska w Warszawie. 

Zgodnie z art. 35 ww. ustawy uwagi i wnioski złożone po upływie podane-
go powyżej terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia. Po przeprowadzeniu 
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz dokonaniu wyma-
ganego literą prawa uzgodnienia z Państwowym Wojewódzkim Inspekto-
rem Sanitarnym w Warszawie, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  
w Warszawie wyda postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków reali-
zacji przedsięwzięcia, które będzie stanowiło podstawę, do wydania przez 
Starostę Grodziskiego decyzji o pozwoleniu na budowę ww. inwestycji.

WAB.6740.1512.2015                                           Grodzisk Mazowiecki,   02.12.2015r.  

OBWIESZCZENIE STAROSTY GRODZISKIEGO
zgodnie z art. 10 § 1 i art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjne- 
go (t.j. Dz.U.2013.267 ze zm.), oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 
2003 r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2013.687 j.t. ze zm.)

Zawiadamiam
o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Grodzisk 
Mazowiecki z dnia 26.11.2015r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na re-
alizację inwestycji drogowej polegającej na: budowie ulicy Króliczej i ul. Drozda 
w miejscowościach Adamowizna, Szczęsne i Odrano Wola, gmina Grodzisk 
Mazowiecki wraz z budową oświetlenia i kanalizacji deszczowej, przebu- 
dową sieci wodociągowej, gazowej, sieci nn oraz sieci telekomunikacyjnej.
W projektowanym pasie drogowym inwestycja obejmuje nieruchomości1): 
Obręb: Adamowizna:  działki nr ew.: 138/8 (138/14, 138/15), 266/2 (266/4, 
266/3), 137/3 (137/22, 137/21), 137/4 (137/20, 137/19), 137/7 (137/18, 
137/17), 137/6 (137/16, 137/15), 137/8 (137/14, 137/13), 137/9 (137/12, 
137/11), 164 (164/1, 164/2), 165/3 (165/19, 165/20), 276/2 (276/5, 276/6), 
276/1 (276/3, 276/4), 165/6 (165/17, 165/18), 165/10 (165/15, 165/16), 165/9 
(165/13, 165/14), 165/8 (165/11, 165/12), 184/3 (184/8, 184/9), 184/2 (184/6,  
184/7), 185/4
Obręb Odrano Wola: działki nr ew.: 52/3 (52/8, 52/7), 52/4 (52/6, 52/5), 75 
(75/2, 75/1)
Obręb Szczęsne: 31 (31/1, 31/2), 24/43 (24/52, 24/51), 24/23, (24/50, 24/49), 
24/22 (24/48, 24/47).
1) W odniesieniu do działek ulegających podziałowi – przed nawiasem poda- 
no numer działki przed podziałem, a w nawiasie numer działki po podziale. 
Ponadto numery działek objętych liniami rozgraniczającymi teren (nowy prze- 
bieg drogi) zostały oznaczone pogrubioną czcionką.
W istniejącym pasie drogowym inwestycja obejmuje nieruchomości: 
Obręb Adamowizna: działki nr ew. 137/10, 199, 162, 180
Obręb Odrano Wola: działki nr ew. 352, 74
Obręb Szczęsne działki nr ew. 58, 26/30, 30/1, 27, 23/12, 59.
Numery działek przeznaczone pod przebudowę urządzeń infrastruktury 
technicznej, niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego2):
Obręb Adamowizna działki nr ew. 266/1, 266/2 (266/4, 266/3), 137/3 (137/22, 
137/21), 137/4 (137/20, 137/19), 184/2 (184/6, 184/7), 199, 185/6, 127.
2) W odniesieniu do działek pod  przebudowę istniejącej sieci uzbrojenia – działki 
ulegających podziałowi np. 126 (126/2) - przed nawiasem podano numer działki 
przed podziałem, a w nawiasie numer działki po podziale (działka po podziale, 
zlokalizowana poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji ale w obszarze 
pod przebudowę istniejącej sieci uzbrojenia terenu).

Pouczenie
Uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy należy zgłaszać w terminie  
14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości w siedzi-
bie Starostwa Powiatu Grodziskiego w Wydziale Architektoniczno-Budowla-
nym (Grodzisk Mazowiecki, ul. Kościuszki 32, pok. Nr 11).
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GRODZISK MAZOWIECKI
Aż cztery włamania ma na kon-
cie 27-letni Krzysztof M. zatrzy-
many przez policjantów. Chodzi 
o dwa „włamy” na posesje w Gro-
dzisku Mazowieckim i dwa w Mila-
nówku. Krzysztof M. policjantom był 
już wcześniej znany, więc gdy poja-
wiły się zgłoszenia o włamaniach 

znalazł się w kręgu podejrzanych. 
Trop okazał się słuszny już przy za-
trzymaniu. 27-latek jechał wtedy na 
rowerze. Okazało się, że jednoślad 
jest jednym z łupów przestępczych 
eskapad. – Mężczyzna przyznał się 
do dokonania w ostatnim miesią-
cu wszystkich czterech czynów 

Gdy został zatrzymany 
jechał skradzionym rowerem

i dobrowolnie poddał karze 5-letnie-
go pozbawienia wolności – informują 
grodziscy policjanci. We włama-
niach na posesje w Grodzisku brał 
też udział inny mężczyzna. 30-latek 
został zatrzymany. Grzegorz K. 
przyznał się do dwóch przestępstw 
i dobrowolnie poddał karze. (EL) 

Piątek, 4 Grudnia 2015

Reklama

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
Reklama

SEWERYN 
DĘBIŃSKI

REGION
Urząd Transportu 
Kolejowego nie wydał 
jeszcze decyzji w sprawie 
odwołania, które złożyła 
Warszawska Kolej 
Dojazdowa. Chodzi o 
głośną sprawę wycinki 
drzew wzdłuż linii WKD. 

Gdyby doszła ona do skutku 
pod topór trafi łoby po-
nad 2 tys. drzew, nawet 

zdrowe okazy, nie stanowiące 
zagrożenia dla bezpieczeństwa. 
UTK nakazał przewoźnikowi 
usunąć drzewa rosnące w odle-
głości mniejszej niż 15 metrów 
od osi torów. 

Mozliwość tak szerokiej „rze-
zi” drzew wywołała zdecydowany 
sprzeciw ze strony mieszkańców 
i lokalnych samorządów. Na in-
ternetowej stronie www.kolejna-
drzewa.pl zbierane są też podpisy 
o zaprzestanie przygotowań do 
wycinki. Do tej pory podpisało 
się ponad 3,8 tys. osób. 

Spodziewano się, że UTK de-
cyzję w sprawie odwołania WKD 
wyda do 30 listopada. Tak się nie 
stało. Przypomnijmy, że Warszaw-
ska Kolej Dojazdowa wnioskowa-
ła o ograniczenie wycinki tylko do 

się do Urzędu Transportu Kolejo-
wego o prolongatę terminu wyko-
nania decyzji do dnia 1.03. 2018 r. 
z uwagi na konieczność przepro-
wadzenia analizy stanu biologicz-
nego zlokalizowanego wzdłuż linii 
WKD – mówi Krzysztof Kulesza, 
rzecznik prasowy Warszawskiej 
Kolei Dojazdowej.

A dlaczego UTK nie wydał de-
cyzji w sprawie odwołania WKD 
w spodziewanym terminie?  – Nie 
ma terminu administracyjnego, 
który ograniczałby wydanie decy-
zji do 30 listopada. Był to jedynie 
przypuszczalny termin zakoń-
czenia sprawy. Taka decyzja zo-
stanie wydana jeszcze do końca 
tego roku – twierdzi Piotr Dziu-
bak, rzecznik prasowy Urzędu 
Transportu Kolejowego. 

drzew stanowiących zagrożenie 
ze względu na zły stan zdrowot-
ny. Ale doszedł kolejny element. 
– Spółka w ramach korespon-

WKD nadal czeka na decyzję 
Głośna sprawa wycinki drzew wzdłuż linii wukadki

dencji z dnia 26.11.2015 roku, sta-
nowiącej odpowiedź na pismo 
UTK z dnia 20.11.2015 r., zwróciła 
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Spodziewano się, 
że UTK decyzję 
w sprawie odwołania 
WKD wyda do 
30 listopada. 
Tak się nie stało

Co z pyłem?
PRUSZKÓW 
Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony 
Środowiska zajmuje 
się zanieczyszczeniem 
powietrza przez jedną 
z fabryk na Gąsinie.

Do naszej redakcji zgłaszali 
się zaniepokojeni mieszkańcy 
tej części Pruszkowa. Oba-
wiali się o zdrowie swoich ro-
dzin i czekali na wyjaśnienie, 
co było przyczyną pojawienia 
się w powietrzu podejrzanego
pyłu. 21 listopada wydoby-
wał się on z jednej z fabryk. 
Osiadał na samochodach, da-
chach domów, parapetach.

O sprawie wie urząd miasta. 
– Patrol straży miejskiej przy-
jął zgłoszenie o zagrażającym 
zdrowiu mieszkańców Gąsina 
pyle. W poniedziałek (23 listo-
pada – przy. red.) urząd skie-
rował zawiadomienie wraz 
ze zdjęciami do Wojewódz-
kiego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska. O sprawie został 
poinformowany również Re-
gionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska – mówi Elżbieta 
Jakubczak-Garczyńska, na-
czelnik Wydziału Ochrony Śro-
dowiska w Pruszkowie.

– Dotarła do nas korespon-
dencja dotycząca dramatyczne-
go stanu powietrza w Pruszko-
wie przy ul. Bryły. Zapoznajemy 
się ze sprawą – usłyszeliśmy 
w Wojewódzkim Inspektora-
cie Ochrony Środowiska.

Mieszkańcy Gąsina obawia-
ją się, że pył pojawi się po raz 
kolejny. A skąd się wcześniej 
wziął? – Doszło do awarii jed-
nej z naszych maszyn. Podjęli-
śmy decyzję o jej wyłączeniu 
do czasu naprawy. W związ-
ku z awarią pojawił się pył, ale 
o sytuacji poinformowaliśmy 
właściwe organy. Za powsta-
łe uciążliwości przepraszamy 
wszystkich mieszkańców – mó-
wi Łukasz Grądzki z fi rmy Mas-
falt w Pruszkowie.  (JM)

110 dębowych drzewek cieszy oko 
PARZNIEW
Przy ul. Solidarności 
w Parzniewie pojawiło 
się 100 dębów. Drzewka 
nasadzono na zlecenie 
powiatu pruszkowskiego.

Niedawno oddano do użytku ciąg 
pieszo-rowerowy w Parzniewie 
o długości 830 m i szerokości 4 me-
trów. Aby zrealizować inwestycję 

trzeba było wcześniej wyciąć nie-
mal 40 drzew. Ale to  nadrobiono. 
Przy ul. Solidarności nasadzono 
100 dębowych drzewek. – Dęby 
posadziliśmy w związku z decyzją 
zezwalającą na usunięcie drzew 
w trakcie prowadzenia prac inwe-
stycyjnych. Usunęliśmy 37 drzew, 
w tym kilka dębów. Na kolejne 31 
nie otrzymaliśmy zgody. Należy do-
dać, że tego typu decyzje, związane 

z usuwaniem drzew w pasie dro-
gowym, są opiniowane przez re-
gionalnego dyrektora ochrony 
środowiska – mówi Andrzej Bittel, 
naczelnik Wydziału Infrastruktu-
ry i Ochrony Środowiska. Dlaczego 
wybrano akurat ten rodzaj drze-
wa? – Dąb znajduje się w herbie 
gminy Brwinów, stąd pewnie de-
cyzja o nasadzeniu tego gatun-
ku – wyjaśnia Bittel.  (SD)
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PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Teren
Ogłasza rekrutację  do Rejonu Energetycznego w Żyrardowie

Miejsce pracy: Żyrardów

Komórka Organizacyjna: Wydział Utrzymania Sieci
Zakres zadań:

	Wykonywanie i udział w pracach eksploatacyjnych i awaryjnych prowadzonych w terenie na sieci elek-
troenergetycznej,

	Bilansowanie potrzeb i środków w zakresie wykonawstwa prac na sieci elektroenergetycznej,
	Opracowywanie harmonogramów robót w uzgodnieniu z obszarowym centrum dyspozytorskim,
	Wystawianie poleceń dla brygad własnych i brygad zewnętrznych, 
	Rozliczanie zużycia materiałów na roboty brygad własnych,
	Obsługa aplikacji informatycznej AIES,
	Prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej, wykonawczej i materiałowej brygad własnych i obcych,
	Programowanie urządzeń pomiarowych do realizacji  pomiarów eksploatacyjnych napięć i obciążeń  

w sieci elektroenergetycznej.

Od Kandydatów/Kandydatek oczekujemy:

	Wykształcenia min. średniego technicznego o profilu elektrycznym, 
	Świadectwa kwalifikacyjnego „E” + „D” bez ograniczeń napięć (mile widziane),
	Umiejętności organizacji pracy własnej,
	Odporności na stres,
	Komunikatywności,
	Podstawowej umiejętności obsługi komputera – pakiet MS Office WORD i EXCEL,
	Prawa jazdy kat. B (mile widziane).

Ze swojej strony oferujemy:

	Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
	Możliwość rozwoju zawodowego,
	Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę ,
	Świadczenia pozapłacowe.

Oferty kandydatów zawierające cv i list motywacyjny proszę przesyłać do dnia 11 grudnia 2015r.
na adres: Bozena.Niedolistek@pgedystrybucja.pl

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych za-
wartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 

29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr101, poz.926, ze zm.)”.

Gwarantujemy pełną dyskrecję w trakcie i po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. PGE Dystrybucja S.A. 
Oddział Łódź-Teren zastrzega sobie prawo kontaktowania się z wybranymi kandydatami.

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. 1774)  podaje do publicznej wiado-
mości, że na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Ra-
szyn pod adresem:  05-090 Raszyn ul. Szkolna 2a, na okres  
21 dni tj. od dnia 20.11.2015 do 11.12.2015r został wywie-
szony wykaz w którym zawarto informacje, że przeznaczono 
do wynajęcia lokale w budynku „Austeria”.

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

 ► Agencja Ochrony zatrudni 
w ochronie na obiektach 
przemysłowych na terenie 
Grodziska Maz. i okolic. 
Stawka  od 7 zł netto za godz. 
Tel. 795129158 

 ► Ekspedientki do spożywczego, 
okolice Błonia i Nadarzyna, 
698-261-469 

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

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

 ► Poszukujemy Pracowników Ochrony 
na obiekty logistyczne w Sokołowie 
k. Janek, Warszawa Włochy i Okęcie, 
mile widziany wpis KPOF, system
pracy 24/48 lub 6-16, stawka 7-9zł/h. 
Kontakt 602-629-760 

 ► Praca w ochronie na obiekcie 
produkcyjno-logistycznym w Grodzisku 
Mazowieckim, gwarantowana umowa 
o pracę, mile widziane doświadczenie 
w ochronie. Tel. 695-804-224 

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

 ► Zatrudnię fryzjera/fryzjerkę 
tel. 502 036 239 

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

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

 ► Zatrudnię ślusarzy –spawaczy 
Brwinów woj. Mazowieckie 
tel. 606 707 294 

Nieruchomości – do wynajęcia

 ► Kwatery dla grup pracowniczych, 
609 218 062 

Nieruchomości – inne

 ► Poszukuję działki z prądem 
do wynajęcia w Pruszkowie 
pod nieuciążliwą działalność. 
Tel. 693853066 

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

Zarząd Powiatu  
Grodziskiego

informuje, 
iż w dniach od 07.12.2015. r. 
do 28.12.2015 r. w sie-
dzibie Starostwa Powiatu 
Grodziskiego w Grodzisku 
Maz. przy ul. Kościuszki 
30 i ul. Żyrardowskiej 48 
bud.A na tablicach ogło-
szeń zostanie wywieszony 
wykaz pomieszczeń Po-
wiatu Grodziskiego prze-
znaczonych do oddania  
w najem. Wykaz zo-
stał także zamieszczony 
na stronie internetowej  
www.powiat-grodziski.pl.

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY MICHAŁOWICE

Na podstawie art. 11 pkt. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i za- 
gospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 647 ze zmianami) zawia- 
damiam o podjęciu przez Radę Gminy Michałowice uchwały nr XI/05/2015  
z dnia 19 listopada 2015 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany stu- 
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy  
Michałowice. 

Wnioski do zmiany studium dla całego obszaru gminy w granicach admi-
nistracyjnych należy składać na piśmie w Biurze Podawczym Urzędu Gminy 
Michałowice (05-816 Michałowice – Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 
1 – Sala Obsługi Interesantów na parterze) w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 28 grudnia 2015 r. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę 
i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomo- 
ści, której wniosek dotyczy (nr ewidencyjny lub adres działki).

Jednocześnie, stosownie do art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt. 1 i art. 51 ust. 1 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami), zwanej 
dalej ustawą, zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko, w tym do sporządzenia prognozy oddzia-
ływania na środowisko, dla potrzeb zmiany studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice. Zgodnie z art. 39  
ust. 1 pkt. 3 i 4 i art. 40 ustawy zainteresowani w terminie do dnia 28 grudnia 
2015 r. mogą składać wnioski do opracowywanego dokumentu. Wnioski na pi-
śmie należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Michałowice, pocz-
tą na adres 05-816 Michałowice - Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 
ustnie do protokołu w Referacie Planowania Przestrzennego (pok. nr 209 na 
II piętrze Urzędu Gminy) lub za pomocą środków komunikacji elektronicz-
nej (bez konieczności opatrywania podpisem elektronicznym) na adres e-mail  
sekretariat@michalowice.pl. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko lub nazwę 
jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości, której wniosek dotyczy (nr ewidencyjny lub adres działki). Stosow-
nie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy organem właściwym do rozpatrze-
nia złożonych wniosków jest Wójt Gminy Michałowice. Zgodnie z art. 41 ustawy 
wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Wójt Gminy Michałowice 
Krzysztof Grabka

Obwieszczenie 
starOsty PruszkOwskiegO 
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej
Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 
2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i re-
alizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U.  
z 2013 r. poz. 687, z późn. zm.) zawiadamiam, że dnia  
01.12.2015 r. została wydana decyzja nr 4/2015 o zezwo- 
leniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej rozbu-
dowy skrzyżowania ul. Wiejskiej i ul. Jałowcowej wraz 
z przebudową sieci elektroenergetycznych i oświetlenia 
ulicznego oraz rozbiórką ogrodzeń na działkach nr ew.: 
1110, 272/2 (272/11, 272/12), 277/3 (277/14, 277/15), 
212/2, 192/1 we wsi Otrębusy, gmina Brwinów.

[Oznaczenia: w nawiasach – numery działek po podziale, 
tłustym drukiem – numery działek przeznaczone pod prze-
jęcie dla inwestycji].

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z de-
cyzją w godzinach pracy urzędu: poniedziałek 8:00-18:00, 
wtorek ÷ piątek 8:00-16:00, w Wydziale Architektury 
Starostwa Powiatowego w Pruszkowie, ul. Drzymały 30,  
05-800 Pruszków, pokój nr 112 (I piętro), tel.: 22 738-14-32. 

 ► Zamienię mieszkanie kwaterunkowe 
39 m2, dwa pokoje z kuchnią 
na większe lub o podobnym metrażu, 
może być zadłużone lub do remontu. 
Mieszkanie znajduje się w centrum 
Pruszkowa z małym czynszem. 
Tel. 664-647-613 lub 662-291-133 

Automoto – kupię

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

Kupię

 ► Antyki kupię, starocie wszelkiego 
rodzaju, 501 702 604 

Nauka

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

Usługi

 ► Brukarstwo, solidnie, 696 437 501 

 ► Cyklinowanie, układanie, renowacja 
podłóg 602-828-088 

 ► Czyszczenie skórzanej tapicerki 
samochodowej, 505 076 331 

 ► Domofony, videodomofony 603 375 875 

 ► Hydraulik, 535 872 455 

 ► Kompleksowe usługi hydrauliczne, 
601 818 310 

 ► Mycie okien, 511 259 852 

 ► Pożyczki bez BIK, 786 866 064 

 ► Pranie tapicerki samochodowej, 
511 259 852 

Studnie, 601 231 836 

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

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

 ► Ziołolecznictwo, 600 714 376 

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