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Mieszkańcy Bąków nie chcą kruszarni obok
EWELINA
LATOSEK

PRUSZKÓW
Mieszkańcy 
pruszkowskiego
osiedla Bąki 
sprzeciwiają się 
inwestycji planowanej 
na terenie sąsiedniej 
gminy Ożarów 
Mazowiecki. Chodzi 
o kruszarnię betonu, 
która miałaby powstać 
w miejscowości 
Konotopa.

S ama Konotopa nie jest
licznie zamieszkana,
a przez jej środek prze-

biega ruchliwa autostrada A2. 
Wydawałoby się, że jest to ide-
alne miejsce dla kruszarni be-
tonu. Sęk jednak w tym, że tuż 
obok rozwija się pruszkowskie 
osiedle. I choć zakład utylizu-
jący odpady budowlane ma 

Kontrowersyjna sprawa planowanej inwestycji w miejscowości Konotopa
powstać nie w Pruszkowie, 
tylko w graniczącej z miastem 
gminie, to właśnie mieszkańcy 
Bąków mogą najdotkliwiej od-
czuć nowe sąsiedztwo. 

Swoje obawy wyrazili już 
w piśmie skierowanym do bur-
mistrza Ożarowa Mazowiec-
kiego. – My mieszkańcy osiedla 
Bąki wnosimy protest przeciw-
ko planom realizacji inwestycji 
– czytamy w nim. 

Pruszkowianie wskazują 
na bliskie sąsiedztwo zabudo-
wań mieszkalnych, przedszko-
la i planowanego kompleksu 
oświatowego przy ul. Jarzy-
nowej. Przypominają, że obec-
ność tego typu zakładu wiąże 
się z „odorem i fetorem gene-
rowanym przez inwestycję, 
uniemożliwiającym normal-
ną egzystencję”. 

Ponadto kruszarnia spowo-
duje hałas i pył, który szko-
dzi nie tylko środowisku, ale
też zdrowiu. 

REKLAMA

– Między odpadami typowy-
mi (gruz, cegła, drewno, szkło) 
znajdują się także zwykłe odpa-
dy komunalne. Bardzo często ro-
botnicy i mieszkańcy wyrzucają 
do kontenerów na odpady bu-
dowlane wszystko co im w ręce 
wpadnie, np. resztki jedzenia czy 
opakowania. W związku z tym, iż 
taka działalność nie wymaga za-
daszenia, to wszelkie torby i in-
ne opakowania foliowe fruwają 
po całej okolicy. Do resztek je-
dzenia schodzą się szczury i inne 
gryzonie. Należy też wspomnieć, 
że często do kontenerów wyrzu-
cany jest azbest ze starych da-
chów czy izolacji. Odpady, które 
nie są przydatne dla prowadzo-
nej działalności (folie, resztki 
jedzenia) zalegają zawsze naj-
dłużej, gdyż fi rma nie posiada 
sprzętu do ich utylizacji – za-
znacza pan Łukasz, mieszka-
niec Bąków.

REGION

Warszawska Kolej Dojazdowa 
nie ma łatwego życia 
w gąszczu przepisów, które 
musi spełniać. Trwają prace 
nad zmianą rozporządzenia, 
które zagraża drzewom na linii 
wukadki. Natomiast zmianie 
już uległy przepisy stanowiące 
o zabezpieczeniu przejazdów, 
w tym montowaniu szlabanów 
i półrogatek.  3

Turczynek 
odzyska blask?

MILANÓWEK

Władze Milanówka szansę 
na przywrócenie świetności 
zabytkowemu kompleksowi 
Turczynek widzą w partnerstwie 
publiczno-prywatnym. 
– Liczymy na to, że Turczynkiem 
zainteresują się nie tylko polscy 
przedsiębiorcy, ale i zagraniczni 
inwestorzy – mówi burmistrz 
Wiesława Kwiatkowska.  8
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Przejazdy znów 
do weryfikacji

Zlot
FOOD TRUCKÓW !
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Kontrowersyjna sprawa planowanej inwestycji w miejscowości Konotopa

 Na tych terenach planowana była kruszarnia 
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Działka, na której inwestycja mia-
łaby powstać jest własnością pry-
watną, podobnie jak prywatna jest 
inicjatywa budowy zakładu. Dla 
tego terenu obowiązuje jednak 
Miejscowy Plan Zagospodaro-
wania Przestrzennego (MPZP). 
I tu mieszkańcy Bąków upatrują 
szansę na skuteczne zablokowa-
nie powstania kruszarni beto-
nu. Bo na taką działalność musi 
zgodzić się gmina i musi być ona 
przewidziana właśnie w MPZP. 
I choć dwie działki o numerach 
ewidencyjnych 157/5 i 159/4 
oznaczone są w dokumencie sym-
bolem UP, który wskazuje tereny 
pod przemysł i handel, to wątpli-
wości czy kruszarnia betonu mie-
ści się w tej defi nicji ma sam urząd 
gminy Ożarów. 

Zgodnie z opinią wydziału 
geodezji, gospodarki nierucho-
mościami i zagospodarowania 
przestrzennego urzędu w Oża-
rowie prowadzenie działalności 
związanej ze zbieraniem i prze-
twarzaniem odpadów narusza 
wręcz plan zagospodarowania. 
– Z ustawy o odpadach wyni-
ka, że w przypadku uchwalenia 
planu miejscowego warunkiem 
zgodności (planowanego sposobu 
gospodarki odpadami z planem) 
jest dopuszczenie na danym tere-
nie działalności typu gospodaro-
wanie odpadami. Brak zgodności 
planowanego sposobu gospodar-
ki odpadami z ustalonym w pla-
nie miejscowym przeznaczeniem 
terenu i sposobem jego zagospo-
darowania wyklucza prowadze-
nie takiej działalności związanej 
ze zbieraniem i przetwarzaniem 
odpadów – czytamy w opinii na-
czelnik Iwony Zalewskiej z Urzę-
du Gminy Ożarów Mazowiecki. 

Kontrowersyjna sprawa inwestycji w miejscowości Konotopa
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

pan Ryszard. Dodaje jednak: – 
Czy uda nam się obronić, to po-
każe czas.

Z większym zdecydowaniem 
wypowiada się ożarowski bur-
mistrz. – Z punktu widzenia 
prawa tej sprawy nie ma – mówi 
Paweł Kanclerz. – Chciałbym się 
bardzo precyzyjnie wyrazić. Plan 
zagospodarowania przestrzenne-
go określa, co na danym terenie 
może powstać. Nie otrzymaliśmy 
nawet konkretnie sprecyzowane-
go zamierzenia, tylko zapytanie 
wstępne czy dana działalność mo-
że wpisywać się w katalog okre-
ślony w planie. Nie może. A skoro 
nie może, to jej nie będzie – wy-
jaśnia włodarz Ożarowa. 

Dodaje jednocześnie: – Jeśli 
przyjdzie kolejny inwestor z faj-
nym pomysłem, który wcale nie 
musi odpowiadać mieszkańcom 
Bąków, to moja reakcja będzie już 
inna. Bo nie może być też tak, że 
mieszkańcy gminy co prawda 
bratniej, ale sąsiedniej, będą wpły-
wali na zamierzenia inwestycyjne 
gminy Ożarów Mazowiecki, które 
będą realizowane zgodnie z pra-
wem i z planem zagospodarowa-
nia przestrzennego. 

Mieszkańcy Bąków nie chcą 
kruszarni betonu obok

Stanowisko o tej treści zostało 
przekazane fi rmie EKO-RAFF, 
czyli podmiotowi, który kruszar-
nię betonu chce w Konotopie 
utworzyć. Czy to oznacza fi nał 
sprawy? Zdaniem mieszkań-
ców nie. – Ta opinia jest naszą 
bardzo dużą podporą, ale inwe-
stor tłumaczy, że na tym terenie 
nie będzie prowadził działalno-
ści polegającej na gromadzeniu 
odpadów typu beton i materia-
ły porozbiórkowe i budowlane, 
tylko tych nieszkodliwych – mó-
wi Ryszard Wall, mieszkaniec 
pruszkowskich Bąków i jeden 
z protestujących przeciw po-
wstaniu zakładu. 

W poniedziałek (25 stycznia) 
w ożarowskim urzędzie gminy 
odbyło się spotkanie mieszkań-
ców Bąków, burmistrza Ożarowa 
i inwestora. Jak przebiegło? – To 
spotkanie było dla nas sukcesem, 
bo w moim odczuciu przekona-
liśmy inwestora, który zobaczył 
36 osób, z których każda repre-
zentowała swoją rodzinę. Zoba-
czył, z nami to nie są przelewki. 
Dało się też odczuć, że mamy 
poparcie burmistrza Ożarowa 
Pawła Kanclerza – zaznacza 
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PRUSZKÓW
Z Pruszkowa trafi li do getta w War-
szawie, a potem do hitlerowskie-
go obozu zagłady w Treblince... 
W piątek, 29 stycznia będzie moż-
na oddać cześć pomordowanym 
Żydom. Hitlerowscy zbrodniarze za-
bili ponad tysiąc pruszkowskich Ży-
dów. Ostatnich wywieziono z getta 

w Pruszkowie 30 stycznia 1941 r. 
– Każdy kto chce oddać cześć ich 
pamięci może to zrobić w piątek,
29 stycznia. W Pruszkowie przy 
ul. Bolesława Prusa, w miejscu gdzie 
stała synagoga (zaplecze domów 
nr 38 i 40) odbędą się uroczystości 
związane z 75. rocznicą likwidacji 

Uroczystości w 75. rocznicę 
deportacji pruszkowskich Żydów

pruszkowskiego getta i deportacji 
Żydów. Start obchodów o godz. 13.
Organizatorem uroczystości jest
Książnica Pruszkowska. – Celem hitle-
rowskich zbrodniarzy była nie tylko 
fi zyczna likwidacja Żydów, ale także 
zatarcie wszelkiej pamięci o nich 
– podkreślają organizatorzy. (SD) 

Wyrazy współczucia dla

Państwa  
Magdaleny i Sławomira  

Kulmaczewskich
z powodu śmierci

MATKI 
I TEŚCIOWEJ

składają koleżanki i koledzy 
ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Pruszkowie

OGŁOSZENIE

Pruszków na fi lmie
PRUSZKÓW
W tym roku przypada 
100. rocznica 
otrzymania praw 
miejskich przez 
Pruszków. Z tej okazji 
powstał fi lm o historii 
miasta i osobach,
które je zamieszkują.

Film był realizowany wiele mie-
sięcy. – Nawiązuje do przeszłości 
miasta, ale nie zapomina także 
o współczesności. W ostatnich 
pięciu latach do naszego miasta 
sprowadzało się około tysiąc 
mieszkańców rocznie. W 40 proc. 
pochodzą oni z Warszawy, któ-
rzy doceniają walory Pruszkowa, 
jego potencjał, możliwości, ba-
zę edukacyjną, obiekty sportowe 
czy komunikację – wyjaśnia Wi-
told Konieczny z Biura Promo-
cji Urzędu Miasta Pruszkowa.

W ciągu najbliższych trzech, 
czterech lat deweloperzy ma-
ją oddać w Pruszkowie od 3 do  
3,5 tys. mieszkań. Oznacza to, że 
do miasta będzie mogło sprowa-
dzić się ok. 10 tys. mieszkańców. 
Czego dowiedzą się z fi lmu? – Ob-
raz jaki stworzyliśmy jest ciekawą 
i wiarygodną opowieścią o mie-
ście. Wykluczyliśmy wersję tzw. 
produkcyjniaka, gdzie pokazuje 
się nowe budowy, dźwigi, koparki 
i inne elementy. Chcieliśmy aby 
ci, którzy szukają nowego miej-
sca do mieszkania, zobaczyli 
prawdziwą twarz naszego mia-
sta, o której opowiedzą osoby 
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tu żyjące. Stąd zaproszenie do 
udziału w fi lmie pruszkowskie-
go pisarza pana Tadeusza Ja-
kubowskiego. Występują w nim 
także młodzi ludzie urodzeni tu-
taj oraz ci, którzy sprowadzili się 
kilka lat temu – mówi Konieczny.

Film dostępny jest nie tylko 
w internecie. Osoby, które chcą 
mieć fi lmową pamiątkę związaną 
z Pruszkowem mogą bezpłatnie 
odebrać płytę CD (także w wer-
sji anglojęzycznej) w biurze pro-
mocji miasta. 

Miasto szans
Okazuje się, że Pruszków dla 
wielu jest atrakcyjnym miastem, 
w którym mogą podjąć pracę i za-
łożyć rodzinę.

Pruszków wziął udział w ba-
daniu „Gdzie jest szansa na suk-
ces. Wielki ranking miast” po-
równującym 21 miast pod kątem 
łatwości rozpoczęcia samodziel-
nego życia przez młode osoby. 
W badaniu uwzględniono możli-
wość znalezienia dobrze płatnej 
pracy, założenia fi rmy, zakupu 
mieszkania, ofertę kulturalną, 
bezpieczeństwo, sport, politykę 
prorodzinną czy edukację.

Wynik badania dla Pruszkowa 
jest znakomity. Miasto znalazło 
się na 4. pozycji. Lepsze okazały 
się tylko Zielona Góra, Warsza-
wa i Rzeszów. Pruszków okazał 
się najlepszy w kategorii polity-
ka prorodzinna, a pozostałe wy-
niki pozwoliły na zajęcie miejsca 
w ścisłej czołówce.  (SD, JM)

REGION
Nie lada gratka czeka 
czytelników „Gazety 
WPR” i portalu WPR24.
pl. W lutym na naszych 
łamach organizowane 
będą konkursy 
z ciekawymi nagrodami.

Zabawy dla naszych czytelni-
ków przygotowaliśmy wspólnie 
z organizatorami imprez kul-
turalnych w naszym regionie. 
Do wygrania będą bilety na kon-
certy i występy kabaretów.

Miłośnicy twórczości Ele-
ni (na zdjęciu) będą mieli oka-
zję do wygrania wejściówek 
na koncert piosenkarki, który 
odbędzie się 21 lutego w Ma-
teczniku Mazowsze. Koncert 
rozpocznie się o godz. 16. Eleni 
zawita do Otrębus, gdzie wspól-
nie z grupą „Helenic” zabierze 
słuchaczy w muzyczną podróż 
pełną wzruszeń. 

W kolejnych konkursach bę-
dzie można wygrać wejściów-
ki na występy kabaretów, które 
pojawią się w Grodzisku Mazo-
wieckim. 28 lutego w hali sporto-
wej przy ul. Westfala 3A wystąpi 
kabaret Neo-Nówka, a dzień 
później w Centrum Kultury 
przy ul. Spółdzielczej 9 poja-
wi się Grupa MoCarta. Począ-
tek ich występów o godz. 19.30.

Dla spragnionych ballad 
i piosenki poetyckiej wspólnie 
z organizatorami przygotuje-
my konkurs, w którym będzie 
można wygrać bilety na koncert 
„A przecież mi żal” poświęcony 
twórczości Bułata Okudżawy. 
Impreza odbędzie się 29 lute-
go w warszawskim Teatrze Mu-
zycznym Roma. Start o godz. 19. 
Zachęcamy do śledzenia „Gaze-
ty WPR” i portalu WPR24.pl 
gdzie zapowiadamy i rozstrzy-
gamy konkursy.  (AS)

Bilety do wygrania
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Piątek, 29 Stycznia 2016
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BRWINÓW
Brwinowskie ulice Mickiewicza 
i Żurawia doczekają się remon-
tu. Gmina ogłosiła przetarg na ich 
przebudowę. – Na ulicy Mickiewi-
cza zostanie ułożona nawierzchnia 
z masy asfaltowej, co poprawi kom-
fort jazdy. Prace na ul. Żurawiej 
obejmą wykonanie nawierzchni 

z kostki betonowej i betonu asfal-
towego. Zjazdy na posesje miesz-
kańców będą wykonane z kostki 
betonowej. Zwiększy się też poziom 
bezpieczeństwa pieszych i kieru-
jących – w planach jest wykonanie 
skrzyżowania wyniesionego oraz 
progów zwalniających. Na odcinku 

Ulice Mickiewicza i Żurawia 
pójdą do przebudowy

ulicy Żurawiej projektowany
jest też chodnik z kostki betonowej 
– informuje brwinowski magistrat. 
Całe przedsięwzięcie podzielono 
na etapy, prace zostaną 
rozłożone na trzy lata. Zakończe-
nie robót jest planowane na 
czerwiec 2018 roku. (EL)

REKLAMA

EWELINA
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REGION
W Ministerstwie 
Infrastruktury 
i Budownictwa trwają 
prace nad zmianą 
rozporządzenia, które 
zagraża drzewom na 
linii WKD. Natomiast 
zmianie już uległy 
przepisy stanowiące 
o zabezpieczeniu 
przejazdów, w tym 
montowaniu szlabanów 
i półrogatek.

W arszawska Kolej Do-
jazdowa nie ma łatwe-
go życia w gąszczu 

przepisów, które musi spełniać. 
Wielokrotnie opisywaliśmy spra-
wę dodatkowych zabezpieczeń, 
jakie już zaczęły powstawać na 
przeprawach przez tory kolejki, 
podobnie jak temat wycinki drzew 

Przejazdy czeka ponowna weryfi kacja
Regulacje się zmieniają, Warszawska Kolej Dojazdowa nie ma łatwego życia

półrogatki i szlabany zaczęły już 
powstawać. Tymczasem jedno 
z rozporządzeń zmieniono, dru-
gie jest w trakcie modyfi kacji. 

W rezultacie obniżono już kate-
gorię dla jednego przejazdu przez 
tory kolejki. Chodzi o przeprawę 

z zapisami nowego rozporządzenia 
dla obiektu zlokalizowanego w cią-
gu ul. Nadarzyńskiej ze względu na 
brak widoczności wprowadzono 
ograniczenie prędkości pociągów 
do 20 km/h oraz ustalono kate-
gorię „D”. Jednocześnie w celu 
zwiększenia poziomu bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego i pieszego 
komisja zaproponowała doposa-
żenie przejazdu w sygnalizatory 
świetlne informujące o nadjeżdża-
jącym pociągu – wyjaśnia Krzysz-
tof Kulesza, rzecznik prasowy 
Warszawskiej Kolei Dojazdowej. 

Czy to oznacza, ze pozostałe 
przeprawy czeka podobna weryfi -
kacja w duchu nowych regulacji?  

W odniesieniu do pozostałych 
przejazdów kolejowych w bieżą-
cym roku będą sukcesywnie po-
woływane kolejne komisje w celu 
ustalenia warunków zgodnie z za-
pisami nowego rozporządzenia 
– tłumaczy rzecznik WKD.

Spodziewana jest także zmia-
na rozporządzenia dotyczące-

go roślinności wzdłuż torów. 
– Obecnie trwa opracowywanie 
założeń do zmiany, umożliwiają-
cej w uzasadnionych przypadkach 
dopuszczenie usytuowania drzew 
w odległości mniejszej niż 15 me-
trów od osi skrajnego toru, przy 
zachowaniu niepogorszonych wa-
runków bezpiecznego prowadzenia 
ruchu kolejowego. Wypracowa-
ne rozwiązania zostaną uzgod-
nione z ministrem właściwym 
do spraw środowiska oraz mini-
strem właściwym do spraw we-
wnętrznych – mówi Elżbieta Kisil, 
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rzecznik prasowy Ministerstwa 
Infrastruktury i Budownictwa. 

W jakim duchu będą nowe re-
gulacje? – Kryterium przyjmo-
wanym na obecnym etapie prac 
ma być usytuowanie linii kolejo-
wej w bliskim sąsiedztwie bądź 
na terenach cennych przyrodni-
czo (m. in. parki krajobrazowe, są-
siedztwo obszarów Natura 2000 
itp.). Wyniki prac nad zmianą roz-
porządzenia zostaną uzgodnio-
ne z zainteresowanymi stronami 
w trakcie konsultacji społecznych 
– twierdzi Elżbieta Kisil. 

rosnących wzdłuż linii wukadki. 
Do obu zadań WKD zobligowa-
ło obowiązujące prawo – w kwe-
stii przejazdów to rozporządzenie 
ministra transportu i gospodar-
ki morskiej z 1996 r. (w sprawie 
warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać skrzyżo-
wania linii kolejowych z drogami 
publicznymi i ich usytuowanie), 
a w kwestii wycinki drzew rozpo-
rządzenie ministra infrastruktu-
ry z 2008 r. (w sprawie wymagań 
w zakresie odległości i warunków 
dopuszczających usytuowanie 
drzew i krzewów, elementów 
ochrony akustycznej i wyko-
nywania robót ziemnych w są-
siedztwie linii kolejowej, a także 
sposobu urządzania i utrzymy-
wania zasłon odśnieżnych oraz 
pasów przeciwpożarowych).

Oba przepisy wywołały niemałe 
zamieszanie, bo ich konsekwencją 
jest drastyczna zmiana krajobrazu 
wokół linii WKD. Wycinkę drzew 
na dwa lata udało się odroczyć, zaś 

 Czy rogatki znikną też z przejazdu WKD w Otrębusach?

Regulacje się zmieniają, Warszawska Kolej Dojazdowa nie ma łatwego życia

Rodzina z Ukrainy potrzebuje pomocy
BRWINÓW
Pięcioosobowa rodzina 
z Ukrainy wynajmowała 
dom w Otrębusach przy 
ul. Łosia. 23 stycznia 
doszło do pożaru budynku. 
Rodzina znalazła się 
w trudnej sytuacji, 
ale może liczyć na 
wsparcie ze strony gminy.

Pożar wybuchł na poddaszu budyn-
ku jednorodzinnego. Na szczęście 
nikomu nic się nie stało. – Budynek 
po pożarze nie nadaje się do zamiesz-
kania. Poszkodowani mieszkali 
w tym domu jako najemcy. Właści-
cielka budynku zamieszkuje w War-
szawie, ale aktualnie przebywa po-
za swoim miejscem zamieszkania 

Otrębus. Sprawa nabrała tempa, 
szukano mieszkania dla rodziny 
z Ukrainy. Na bieżąco sołectwo 
dostarcza informacje, czego naj-
bardziej ona potrzebuje. W Urzę-
dzie Gminy Brwinów odbyło się 
spotkanie, na którym ustalono, że 
poszkodowani otrzymają pomoc 
fi nansową na zaspokojenie najpil-
niejszych potrzeb. Za pośrednic-
twem Środowiskowego Ośrodka 
Pomocy Społecznej pogorzel-
cy otrzymali wsparcie ze strony 
brwinowskiego magistratu.

Pięciosobowa rodzina miesz-
kała w Otrębusach od dłuższe-
go czasu. Dzieci chodzą tam do 
szkoły: chłopiec do gimnazjum, 
a dwie jego siostry do I klasy szkoły 
podstawowej.  (JM)

i nie ma z nią bezpośredniego kon-
taktu. Na miejscu zdarzenia był jej 
syn, lecz nie potrafi ł jeszcze w tym 
momencie określić, jakie zapad-
ną decyzje dotyczące ewentual-
nego remontu budynku. To musi 
uzgodnić ze swoją matką, która 
jest właścicielką nieruchomości 
– tłumaczy Marzena Gutowska 
z brwinowskiego Środowiskowe-
go Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rodzinie z Ukrainy udało się 
znaleźć schronienie. Otrzymała 
propozycję zamieszkania w hotelu, 
jednak... – Rodzina poszkodowa-
nych zdecydowała, że tymczaso-
wo zatrzymają się u znajomych 
w Milanówku – mówi Gutowska.

Od samego początku w po-
moc zaangażowali się mieszkańcy 

Studenci zapraszają na „Festiwal SporToWy”  
GRODZISK MAZOWIECKI
W marcu w Grodzisku 
Mazowieckim odbędzie 
się „Festiwal SporToWy”. 
Organizatorami 
wydarzenia są 
studenci, realizują 
projekt społeczny.

Ten, kto zdecyduje się wziąć 
udział w imprezie nie będzie 
narzekał. Główny punkt festi-
walu to turniej futsalu, w którym 
udział weźmie osiem pięciooso-
bowych zespołów. Natomiast 
panie będą mogły nauczyć się 
podstaw samoobrony. Nie za-
braknie tańca, ćwiczeń fit-
nes, cardio tenisa oraz porad 

z teorii”, w ramach której na-
szym zadaniem jest wykonanie 
projektu społecznego. Zdecy-
dowaliśmy się na sport, ponie-
waż jesteśmy obeznani z tym 
tematem. Przez różnorodność 
proponowanych zajęć chcemy 
zachęcić jak największą licz-
bę osób do uprawiania sportu. 
Każdy powinien znaleźć coś dla 
siebie – mówi Kamil Sułkow-
ski, jeden z organizatorów wy-
darzenia.

„Festiwal SporToWy” wystar-
tuje 13 marca o godzinie 9. Jego 
zakończenie przewidziano na 
godz. 19. Impreza odbędzie się 
w hali sportowej przy ul. West-
fala 3a.  (JM)

dietetyka. Na festiwal śmiało 
można przyjść z dziećmi – bę-
dą mogły pobawić się w spe-
cjalnie przygotowanym dla 
nich kąciku. Swoje piłkarskie 
umiejętności zaprezentuje Ma-
teusz Wieteska, który karierę 
zaczynał w Pogoni Grodzisk 
Mazowiecki. Jego talent do-
strzegła Legia Warszawa, do 
której obrońca trafi ł w wieku 
13 lat. Obecnie gra w I-ligo-
wym Dolcanie Ząbki.

„Festiwal SporToWy” to wy-
darzenie organizowane przez 
grupę studentów. Celem całej 
akcji jest promowanie aktywno-
ści fi zycznej. – Idea zrodziła się 
dzięki olimpiadzie „Zwolnieni 

w ciągu ul. Nadarzyńskiej w Gro-
dzisku Mazowieckim. Okazuje się, 
że nie będzie tam szlabanu plano-
wanego na mocy poprzednich prze-
pisów, bo 20 października 2015 
r. pojawiły się nowe. – Zgodnie 

Spodziewana 
jest też zmiana 
rozporządzenia 
dotyczącego 
roślinności 
wzdłuż torów
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KSIĄŻENICE
Na 1 marca w Książenicach zapla-
nowano otwarcie Centrum Sportu 
i Rekreacji Strefa Ruchu przy ul. Mło-
dości. Oferta zajęć ma być atrakcyj-
na. Fani tenisa mogą zacierać ręce, 
przygotowano dla nich trzy korty te-
nisowe. Ale w „Strefi e Ruchu” każdy 
znajdzie coś dla siebie: cztery boiska 

do squasha, dwie sale fi tness, si-
łownię i strefę masaży, fi zjoterapii. 
Będzie też boisko do siatkówki. Ksią-
żenickie centrum planuje przygo-
tować bogatą ofertę, która będzie 
uwzględniała potrzeby osób 
w różnym wieku. Przewidziano 
np. blisko 30 różnych zajęć fi tness. 

1 marca otwarcie Centrum Sportu 
i Rekreacji Strefa Ruchu 

Za wykonanie inwestycji, która ru-
szyła w połowie 2014 roku odpo-
wiada MTG Agri-Rol S.A. Ośrodek 
oprócz pełnienia funkcji rekreacyj-
nej będzie też miejscem imprez. 
Na początek „Strefa Ruchu” planuje 
promocje oraz atrakcje. Jakie? 
Przekonamy się niebawem. (JM)

9 edycja

Pruszków
12-13 m�ca

Najlepsze oferty
w jednym miejscu

  |  Hala Znicz, godz. 10-16  

targi.pruszkow.pl

REKLAMA

W Nadarzynie i Podkowie 
konieczne wybory uzupełniające
REGION
Szykują się wybory 
uzupełniające do 
Rady Gminy Nadarzyn 
i Rady Miasta 
Podkowa Leśna.

Termin wyborów uzupełniają-
cych do Rady Gminy Nadarzyn 
wojewoda mazowiecki wyzna-
czył na 10 kwietnia. Taka de-
cyzja wojewody związana jest 
z faktem wygaszenia manda-
tów dwóch radnych, konkretnie 
chodziło o niezłożenie przez 
Piotra Miszczuka i Marcina 
Zaborowskiego oświadczeń 
majątkowych w wyznaczo-
nym terminie. W związku 
z wygaszeniem ich mandatów 
konieczne jest przeprowadze-
nie wyborów uzupełniających. 
Uczestniczyć w nich będą tyl-
ko mieszkańcy Nadarzyna 
z dwóch okręgów wyborczych. 

Kto musi szykować się na pój-
ście do urny? Okręg wyborczy 
nr 1 w Nadarzynie – ulice: Al. 
Katowicka, Babiego Lata, Gra-
niczna, Karmelowa, Kościuszki, 
Krucza, Kubusia Puchatka, Ma-
kowa, Małego Księcia, Morelo-
wa, Mszczonowska, Sęczkowa, 
Starowiejska, Szyszkowa, Świer-
kowa, Tulipanowa, Wiśniowa, 
Zielonej Łąki, Żółwińska.

Okręg wyborczy nr 2 w Nada-
rzynie – ulice: Akacjowa, Błoń-
ska, Fiołkowa, Leśna, Maciejki, 
Malwy, Mała, Modrzewiowa, 
Nad Mrówką, Plantowa, Pod-
leśna, Pruszkowska, Wierzbo-
wa, Wiosenna.

Także 10 kwietnia nowego 
radnego miejskiego wybiorą 
mieszkańcy okręgu wyborcze-
go nr 5 w Podkowie  Leśnej. Dla-
czego? W ubiegłym roku radna 
Małgorzata Stępka została po-
sądzona o nagrywanie rozmów, 
m.in. z Grzegorzem Smolińskim, 
przewodniczącym rady miej-
skiej. Małgorzata Stępka nie 
przyznała się do zarzucanego 
jej czynu jednak 26 listopada 
2015 roku złożyła rezygnację 
z mandatu radnego. 

Wojewoda mazowiecki ogło-
sił termin wyborów uzupełniają-
cych do Rady Miasta Podkowa 
Leśna. Odbędą się 10 kwietnia. 
Kto zagłosuje? Mieszkańcy ulic: 
Błońskiej 45-59 (numery nie-
parzyste) i 42-56 (numery pa-
rzyste), Helenowskiej 37-41 
(numery nieparzyste) i 46A-
52 (numery parzyste), Słowiczej 
1-17A, Szpaków (cała), Warszaw-
skiej 10-28 (numery parzyste) 
i 19-37 (numery nieparzyste) 
oraz Wróbla 1-15.  (SD, JM) 

ANNA 
SOŁTYSIAK

REGION
Już dziś do warszawskiej 
dzielnicy Ursus zjeżdżają 
mieszkańcy także 
z naszego regionu, 
by na ogromnym placu 
zabaw spędzić czas 
wspólnie z dziećmi. 
Władze dzielnicy chcą 
stworzyć kolejny teren 
do rekreacji, tym razem 
w formie ekoparku.

U rsus wielu mieszkań-
com, głównie starszym, 
kojarzy się z ciągnikami. 

Historia warszawskiej dzielni-
cy jest bowiem mocno związana 
z Zakładami Przemysłu Ciągni-
kowego Ursus (to jedna z nazw 
pod jaką funkcjonowała fabryka). 
Zakład w 1893 r. założyło trzech 
inżynierów i czterech przedsię-
biorców. Warto wspomnieć, że 
kapitał zakładowy stanowił po-
sag siedmiu panien, czyli córek 
założycieli. Dziś ZPC już nie 
działają, a na pofabrycznych te-
renach straszą niszczejące hale 
produkcyjne, w których niegdyś 
pracowało wielu mieszkańców 
z naszego regionu. 

Teraz władze Ursusa posta-
nowiły mieszkańców dzielnicy 
i okolicznych miast (m.in. Mi-
chałowic, Piastowa, Pruszkowa) 
przyciągnąć pierwszym w stolicy 

Park, który przyciągnie ekologią
Inwestycja wzdłuż ul. Gierdziejewskiego w Ursusie ma pochłonąć 10 mln zł 

Eko Parkiem. Ma on powstać na 
pięciohektarowym terenie wzdłuż 
ul. Gierdziejewskiego, w północ-
nej części dzielnicy. 

Idea zrodziła się jeszcze 
w 2010 r. – Zamiarem Urzędu 
Dzielnicy Ursus było stworzenie 

nizowanym – mówi nam Ag-
nieszka Wall, rzecznik prasowy 
urzędu dzielnicy. 

Teren przebadano, sprawdzo-
no jaka roślinność występuje na 
tym obszarze, jaka fauna się tu 
zadomowiła. Architekci oceni-
li potrzeby mieszkańców i stwo-
rzyli koncepcję miejsca rekreacji 
i wypoczynku. I tak w Eko Parku 
znajdą się place zabaw powstałe 
z naturalnych materiałów, polany 
piknikowe, przestrzenie do wypo-
czynku, plac do street workout'u, 
wybieg dla psów. Ale to nie koniec. 
– Na całym terenie Eko Parku bę-
dą znajdować się niecki retencyj-
ne, zbierające wodę opadową z ulic, 
która będzie oczyszczana i utwo-
rzy środowisko dla roślin zalewo-
wych. Elementy małej architektury 
zostaną wykonane z materiałów 
recyklingowych, a do oświetlenia 
parku  będą wykorzystane latarnie 

z panelami solarnymi. Tym samym 
park, oprócz pełnienia funkcji re-
kreacyjnej, stanie się także miej-
scem edukacyjnym – zaznacza 
Agnieszka Wall. 

Dobiegają końca konsulta-
cje społeczne dotyczace Eko 
Parku. Jak twierdzą urzędnicy, 
mieszkańcy chętnie brali udział 
w warsztatach i spotkaniach. 
– Najciekawszym pomysłem 
zgłoszonym na warsztatach jest 
nawiązanie do historii miejsca, 
czyli utworzenia Zakładu Przemy-
słu Ciągnikowego z posagu sied-
miu panien – mówi Wall. I dodaje: 
– Chodzi o utworzenie tematycz-
nych zakątków Eko Parku i wysta-
wienie w nich popiersi lub rzeźb 
każdej z panien wraz z krótkim ry-
sem historii. Kontynuacją nawią-
zania do ZPC byłoby ustawienie 
na placach zabaw dla dzieci replik 
produkowanych ciągników.

Urzędnicy zapewniają, że 
uwzględnionych będzie jak naj-
więcej sugestii przekazanych 
przez mieszkańców. Pierwszy 
etap inwestycji ma zostać zre-
alizowany w 2017 roku. Pienią-
dze będą pochodzić z Gminnego 
Funduszu Ochrony Środowiska. 
– Na realizację kolejnego etapu 
Urząd Dzielnicy wystąpi o dofi -
nansowanie ze środków unijnych 
– zaznacza Agnieszka Wall. 

Zgodnie z założeniami Eko Park 
powinien być gotowy w 2019 r.
Cała inwestycja ma pochłonąć 
10 mln zł.  
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miejsca umożliwiającego po-
znanie przyrody i obcowanie 
z żywymi organizmami coraz 
rzadszymi w krajobrazie urba-

Zgodnie 
z założeniami 
Eko Park 
powinien być 
gotowy w 2019 r.

Inwestycja wzdłuż ul. Gierdziejewskiego w Ursusie ma pochłonąć 10 mln zł 
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Weekendowe połączenia 
stolicy z Krakowem i Trójmiastem

Bilet normalny 

45 zł

Z Warszawy Centralnej  

do Gdańska Głównego 

w 3h 41 min

Bilet studencki 

       22       22       22       22 05
zł

W cenie biletu 
można zabrać 

ze sobą
rower lub psa

Z Warszawy Centralnej 

do Krakowa Głównego 

w 2h 45 min

Bilet studencki 

      19 60 
zł

Bilet normalny 

40 zł

Planując weekend w Trójmieście lub Krakowie, pamiętaj o pociągach „Słoneczny” oraz „Dragon” kursujących  
w soboty i niedziele do 12.03.2016 r. na trasach Warszawa Zachodnia – Gdynia Główna – Warszawa Zachodnia  
oraz Warszawa Wschodnia – Kraków Główny – Warszawa Wschodnia.

Weekendowe pociągi „Słoneczny” i „Dragon” składają się z nowoczesnych wagonów piętrowych, które są klima-
tyzowane, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także wyposażone w przewijaki dla niemowląt.  
Na pokładzie zainstalowane są stojaki na rowery. Można również skorzystać z cateringu. Nad spokojnym przebie-
giem podróży czuwa uprzejma obsługa pociągu.

www.mazowieckie.com.pl
Call Center: 22 364 44 44

*Ceny biletów w relacjach Warszawa – Kraków oraz Warszawa – Trójmiasto.

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 zmiany:
1. „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Ostoja  

w Pruszkowie”,
2. „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta 

Pruszkowa – przy ulicy Partyzantów”.
Wyłożenie projektu zmiany planu „Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego osiedla Ostoja w Pruszkowie” wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko odbędzie się od dnia 8 lutego 2016 r. do 7 marca 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 15 lutego 2016 r. Zebranie odbędzie się  
w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie, w pokoju nr 21. Początek zebrania  
o godz. 17:30. 

Wyłożenie projektu zmiany planu „Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – przy ulicy Partyzantów.” wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się od dnia 8 lutego 2016 
r. do 7 marca 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 22 lutego 2016 r. Zebranie odbędzie się  
w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie, w pokoju nr 21. Początek zebrania  
o godz. 17:00.

Ponadto projekty zmian planów wraz z prognozami oddziaływania na 
środowisko udostępnione zostaną także na stronie internetowej http:// 
pruszkow.bip.gmina.pl/ Menu Podmiotowe– Planowanie Przestrzenne  
–Ogłoszenia/Obwieszczenia – Miejscowe plany zagospodarowania prze- 
strzennego – Rok 2016.

Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Pruszkowa z podaniem imieniai 
nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do:
1. 21 marca 2016 r. – w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego osiedla Ostoja w Pruszkowie”.
2. 21 marca 2016 r. – w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – przy ulicy Partyzantów”.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu jest 

Prezydent Miasta Pruszkowa.
Uwagi można składać w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miejskiego, 

pocztą na adres: 05-800 Pruszków, ul. Kraszewskiego 14/16, ustnie do protokołu 
w Wydziale 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, wymienione wyżej, projekty miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego podlegają strategicznej ocenie oddziaływania 
na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa  
– w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w postępowaniu 
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie 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 zagospodarowaniu 
przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do:
1.  21 marca 2016 r. – w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego osiedla Ostoja w Pruszkowie”.
2.  21 marca 2016 r. – w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – przy ulicy Partyzantów”.

Prezydent Miasta Pruszkowa
mgr Jan Starzyński

OGŁOSZENIE

EWELINA
LATOSEK

MILANÓWEK
Sześć organizacji 
pozarządowych 
z Milanówka domaga 
się potępienia
zachowania dwojga 
radnych miasta-ogrodu. 
Chodzi o epitety „hołota” 
i „uzurpatorzy”, które 
padły podczas posiedzenia
jednej z komisji. 

M ilanowscy radni z Ko-
misji Zdrowia, Pomo-
cy Społecznej i Sportu 

sprawą współpracy z organiza-
cjami pozarządowymi zajęli się 
w listopadzie zeszłego roku. Pod-
czas posiedzenia próbowano 
ustalić jej ramy i zasady. Choć 
do ich wyznaczenia zobowiąza-
ny jest każdy samorząd w kraju 

Epitety podczas posiedzenia komisji
Organizacje pozarządowe protestują przeciwko określeniom „hołota” i „uzurpatorzy”

co tu się dzieje – grzmiał radny 
Krzysztof Wiśniewski.  

 Wypowiedzi wzburzyły przed-
stawicieli organizacji pozarządo-
wych. – Dyskusja radnych nad 

dominował. „Współpracą” nazwa-
no system przyznawania dotacji 
przez konkursy ogłaszane przez 
burmistrza („jak będą jakieś pie-
niądze”), o innych formach zapo-
mnijmy. Nazywanie organizacji 
pozarządowych przez radnego 
Krzysztofa Wiśniewskiego „ho-
łotą” i „uzurpatorami” w czasie 
dyskusji na temat współpracy 
sprawiło, że cała dyskusja stała się 
parodią wypełniania obowiązku 
ustawowego przez radnych – czy-
tamy w liście otwartym do Rady 
Miasta Milanówka, pod którym 
podpisały się Milanowskie To-
warzystwo Letnicze, Milanowski 
Uniwersytet Trzeciego Wieku, 
Fundacja Homo Homini, Bibuła 
Milanowska, Musszelka, Związek 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów. 

I dalej: – Od radnej Janiny 
Moławy dowiedzieliśmy się, że 
radny Wiśniewski nie powiedział 
nic złego i jeśli jakaś organizacja 

czuje się obrażona, to efekt „uderz 
w stół, a...”.

NGO-sy wezwały radę miasta 
do podjęcia uchwały „potępiają-
cej ordynarne zachowanie swoich 
członków i dementującej negatyw-
ny stosunek do organizacji poza-
rządowych”.
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formami współpracy w sposób 
jednoznaczny pokazała, jak lekce-
ważący stosunek niektórych rad-
nych do organizacji pozarządowych 

NGO-sy wezwały 
radę miasta do 
podjęcia uchwały 
„potępiającej 
ordynarne 
zachowanie 
swoich członków”

Sesja milanowskiej rady roz-
poczęła się w czwartek (28 stycz-
nia) po południu. Do momentu 
zamknięcia tego numeru „Gaze-
ty WPR” obrady trwały. Wrócimy 
się do sprawy czy i w jaki sposób 
radni odnieśli się do apelu orga-
nizacji pozarządowych. 

i zazwyczaj nie towarzyszą temu 
emocje, to w Milanówku tym ra-
zem było inaczej. Do tego stop-
nia, że kilka dni temu NGO-sy 
(czyli organizacje pozarządowe) 
z miasta-ogrodu wystosowały do 
radnych list otwarty, w którym 
wezwały rajców do przyjęcia 
uchwały piętnującej zachowa-
nie niektórych członków wymie-
nionej komisji.

A o co dokładnie poszło? Pod-
czas wspomnianego posiedze-
nia doszło do burzliwej wymiany 
zdań o kondycji i funkcjonowa-
niu w mieście organizacji po-
zarządowych. W czasie ponad 
dwugodzinnej dyskusji padły 
bardzo ostre sformułowania. 
– Dzisiaj grupa jakiejś hołoty 
(uzurpatorów! – głos z sali) może 
założyć organizację pozarządową 
i mieć wpływ na to, co się dzieje 
w mieście. Chłopców spod bud-
ki z piwem. I będzie decydowała 

 Radni Janina Moława i Krzysztof Wiśniewski podczas 
posiedzenia komisji

Organizacje pozarządowe protestują przeciwko określeniom „hołota” i „uzurpatorzy”

Piątek, 29 Stycznia 2016
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REGION
Szykuje się pyszny weekend. 30 
i 31 stycznia na terenie domów han-
dlowych MODO przy ul. Łopuszań-
skiej 22 w Warszawie pojawią się food 
trucki serwujące kuchnię z całego 
świata. Przygotowano też duże pro-
mocje w sklepach oraz odpowiednią 
muzykę, o którą zadba dj Little Mike. 

Jakie pojawią się food trucki? Pick-
-Up Burger (Wrocław) – burgery, fryt-
ki; Lubish Langosh – langosze na 
różne sposoby; Los Plackos – tortille; 
American Food Truck – burgery w sty-
lu amerykańskim, frytki; Taco Libre 
– Tex-Mex - burrito, tacos; Wypas Po 
Pas – kanapki, kiełbasy, kawa; Momo 

Weekend z modą 
i kuchnią z całego świata 

Smak – tybetańskie pierożki na
parze, sałatki; UNICO – kanapki 
amerykańskie; Banda Kotleta 
– kanapki inne niż wszystkie; Burger 
Truck – burgery; Zapiekanki 
Tradycyjne – klasyczny polski street 
food. Start imprezy o godz. 11. 
Więcej na facebooku MODO. (SD)

REKLAMA

Tankują do pełna i... nie płacą
REGION
Niektórzy 
z niedowierzaniem 
patrzą na ceny 
paliw na stacjach 
benzynowych. Już 
dawno nie były tak 
niskie, więc kierowcy 
tankują do pełna. 
Problem w tym, 
że nie wszyscy płacą...

Do naszej redakcji dotarły 
informacje, że w ostatnio zaob-
serwowano przypadki kradzie-
ży paliwa na lokalnych stacjach. 
„Klienci” tankują i odjeżdżają 
bez uregulowania należności. 
Problem też w tym, że stacje 
benzynowe nie informują poli-
cji o takich incydentach od ra-
zu. Funkcjonariusze otrzymują 
zgłoszenia nawet po kilkunastu 
dniach. – Potwierdzam, że takie 
zdarzenia miały miejsce – mó-
wi st. asp. Marzena Dąbrowska 
z Komendy Powiatowej Poli-
cji w Pruszkowie. Dodaje jed-
nak, że ich skala jest trudna do 
oszacowania. – Stacje benzyno-
we robią tak, że raz na miesiąc 
składają zawiadomienia o kra-
dzieży paliwa. Dostarczają nam 
materiały, które analizujemy 

i ustalamy sprawców kradzie-
ży – wyjaśnia.

Najczęściej złodzieje wyko-
rzystują sytuację, gdy na stacji 
jest dużo klientów. W natłoku
pracy obsługa nie zawsze jest 
w stanie szybko zawiadomić 
policji o kradzieży. Bywa, że 
złodzieje paliwa przepadają
niczym kamień w wodę. – Po
numerach rejestracyjnych 
jesteśmy w stanie ustalić właś-
ciciela pojazdu i wszcząć po-
stępowanie o wykroczenie. 
W wielu przypadkach zdarza 
się, że kierowcy podjeżdżają 
kradzionymi samochodami 
i wtedy ustalenie jakichkol-
wiek personaliów jest nie-
zwykle trudne – tłumaczy asp. 
Marzena Dąbrowska.  (JM) 

ANNA 
SOŁTYSIAK

REGION
W naszym regionie 
miały powstać dwa 
ogromne parki 
rozrywki. Zamiast tego 
są puste tereny. Czy 
jest szansa, by któraś 
z inwestycji została 
zrealizowana?

A dventure World Warsaw 
i Park of Poland miały 
być największymi parka-

mi rozrywki nie tylko w Polsce, 
ale i w Europie Środkowo-
-Wschodniej. Zakładano, że 
przyciągną krajowych i zagra-
nicznych turystów oraz inwesto-
rów, a także zapewnią miejsca 
pracy lokalnej ludności i po-
mogą w rozwoju regionu. Oba 
parki miały zacząć działać od-
powiednio w 2015 i 2016 r. Tym-
czasem dziś na inwestycyjnych 
terenach hula wiatr...

Adventure World Warsaw 
miał powstać pod Grodziskiem 

Start prac ciągle odkładany
Spytaliśmy, co z planami budowy AWW i Park of Poland

Mazowieckim. Na terenie par-
ku przewidziano 25 rozmaitych 
atrakcji na pięciu wyspach te-
matycznych. Doszło nawet do 
ofi cjalnego rozpoczęcia budo-
wy. Byli goście, plany, obietnice 
związane z nowymi miejscami 
pracy. Po symbolicznym star-
cie inwestycja stanęła w miej-
scu. I tak jest od trzech lat.

Inwestorzy twierdzą jednak, 
że AWW powstanie. – Mogę 
potwierdzić, że po burzliwym 

okresie rozpoczynamy działa-
nia restrukturyzacyjne. Trudno 
wykonać tak ogromny projekt, 
a podział będzie ułatwieniem. 
Dlatego chcemy dokonać roz-
bicia na 4-5 projektów. Roz-
mawiamy z potencjalnymi 
inwestorami, aby doprowadzić 
projekt do skutku – mówi Pe-
ter Mulder ze spółki Adventu-
re World Warsaw. 

A co z Park of Poland w Msz-
czonowie? Miały tu powstać: 

tropikalna wyspa z basenem 
schowane pod rozsuwanym da-
chem, strefa galaxy z komplek-
sem zjeżdżalni oraz centrum 
relaksu z zabiegami spa. Tym-
czasem terminy startu prac są 
przesuwane są od lat. 

Spytaliśmy więc inwestora, 
spółkę Global City Holdings, 
kiedy roboty ruszą. – Pracuje-
my nad projektem Park of Po-
land, ponieważ chcemy mieć 
pewność, że stworzymy miej-
sce dostarczające wyjątko-
wej rozrywki naszym gościom. 
Projekt Park of Poland obecnie 
jest w pierwszej fazie rozwoju – 
trwają prace związane z uzyska-
niem wszystkich niezbędnych 
pozwoleń. Przewidujemy, że faza 
projektowa zakończy się około 
18 miesięcy po tym, jak otrzyma-
my wszystkie pozwolenia. Park 
of Poland zaoferuje wiele form 
rozrywki dla gości. Będą to m.in. 
aquapark, park tematyczny, ho-
tel. Pierwszym etapem będzie 
aquapark – powiedział nam Pe-
ter Dudolenski, dyrektor wyko-
nawczy Global City Holdings. 
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Piątek, 29 Stycznia 2016

 – Pracujemy nad projektem Park of Poland – zapewnia 
inwestor
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BRWINÓW
24-latek został zatrzymany przez 
brwinowską policję po tym, jak po-
trącił autem jednego z funkcjona-
riuszy. Zdarzenie miało miejsce 
26 stycznia. Policjanci zamierza-
li zatrzymać mężczyznę, który był 
poszukiwany listami gończymi. 
24-latek na widok funkcjonariuszy 

próbował uciec. – Policjanci z Brwi-
nowa udali się do miejsca zamiesz-
kania poszukiwanego mężczyzny. 
Ten na widok funkcjonariuszy wsiadł 
do samochodu i próbował uciekać. 
Mężczyzna potrącił jednego z po-
licjantów oraz uszkodził prywatny 
samochód. Drugi z funkcjonariuszy 

Podczas ucieczki potrącił 
autem jednego z policjantów

w tym samym czasie oddał strza-
ły ostrzegawcze – powiedziała 
Agnieszka Włodarska z zespołu pra-
sowego Komendy Stołecznej Policji. 
– Po krótkim pościgu 24-latek został 
zatrzymany. Obrażenia zranionego 
policjanta okazały się na szczęście 
niegroźne – dodała. (JM)
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· Chęci do pracy i zaangażowania

 

· Zdolności interpersonalne oraz umiejętności organizacyjne,

 
 

· Rzetelności i dbałości o jakość wykonywanej pracy.

 

Oferujemy:

 

· Umowę o pracę,

 

· Profesjonalne szkolenia i realne możliwości awansu,

 

· Atrakcyjne wynagrodzenie,

 

· Ciekawą pracę w młodym zespole,

 

· Opiekę medyczną i szeroki pakiet socjalny.

 

Chętnych prosimy o kontakt :

 

Kasjer/Kasjerka 
Pracownika hali na   dziale 

Rzeźnik 
Magazynier 

Przemysłowym i Spożywczym 
 

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

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

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

Miejsce pracy: Auchan Janki 

Pracownik produkcji
Piekarz
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REKLAMA

SANATORIUM „WODNIK” SP. Z O.O.  
W ŚWINOUJŚCIU
ul. Sienkiewicza 9, tel. 0 91 321 27 96, e-mail: swodnik@uznam.net.pl

Zaprasza na pobyt w okresie od marca do listopada w malowniczym Świnoujściu  
– położenie, mikroklimat, spacery po pięknej plaży i różne atrakcje (w tym możliwość 
zwiedzenia kurortów niemieckich sąsiadujących z naszym miastem), pozwolą na roz-
ładowanie stresu, odzyskanie sił witalnych i równowagi psychicznej.

CENA ZA POBYT W NASZYM OŚRODKU: OD 50,00 ZŁ ZA NOCLEG OD OSOBY

Budynek 4-kondygnacyjny wyposażony w windę, położony w dzielnicy nadmorskiej, parking, po-
koje z pełnym węzłem sanitarnym, wyposażone w TV, Radio, darmowe WI-FI, czajnik elektryczny. 

Od marca oferujemy 14-dniowe turnusy rehabilitacyjne pełnopłatne i dofinansowywane  
z PFRON.

ZAPRASZAMY 
 

Z TYM OGŁOSZENIEM 10% RABATU 
W OKRESIE 1 MARCA 2016 DO 30 KWIETNIA 2016

REKLAMA

Ile osób KM i WKD 
przewiozły w zeszłym roku?
REGION
Dla Kolei Mazowieckich 
ubiegły rok przewozowo 
zakończył się 
pomyślnie. Swoje 
wyniki opublikowała 
też Warszawska 
Kolej Dojazdowa.

Urząd Transportu Kolejowe-
go podsumował przewozy pa-
sażerskie w 2015 r. Z usług KM 
skorzystało 63 246 500 podróż-
nych, czyli o ponad pół miliona 
więcej w porównaniu do roku 
2014. Tym samym spółka zaję-
ła drugie miejsce pod względem 
największego pasażerskiego 
przewoźnika kolejowego w Pol-
sce z udziałem na poziomie
niemal 23 proc.

Władze KM nie kryją zadowo-
lenia. – Ten wynik cieszy, szcze-
gólnie w kontekście utrudnień 
związanych z licznymi remonta-
mi infrastruktury, z jakimi musie-
li zmagać się pasażerowie, m.in. 
na linii do Skierniewic, czy Mał-
kini. Jestem wdzięczny naszym 
podróżnym za zaufanie oraz za 
to, że pozostali lojalni – mówi 
Dariusz Grajda, dyrektor han-
dlowy i członek zarządu spółki 
Koleje Mazowieckie.

Jak podaje UTK, najwięk-
szym udziałem pod względem 
przewiezionych pasażerów 
mogą się pochwalić Przewozy 
Regionalne – 27,45 proc., na-
stępnie Koleje Mazowieckie 
– 22,51 proc. oraz PKP SKM
– 14, 04 proc. 

Także Warszawska Kolej Do-
jazdowa opublikowała wyniki 
przewozowe za 2015 r. Pasaże-
rów „wukadki” ubyło w porów-
naniu z rokiem poprzednim. 
Spadek nie jest jednak duży. 

W 2015 r. WKD przewiozła 
ponad 7 mln 655 tys. osób, czyli 
o 3,6 proc. mniej niż rok wcześniej. 
Wynik nie martwi przewoźnika. 
– Mając na uwadze znaczne ogra-
niczenia przewozowe WKD, któ-
re miały miejsce podczas remontu 
torów w wakacje 2015 r. i wiążący 

Z usług KM 
skorzystało 
w ubiegłym roku 
63 246 500 
podróżnych

się z tym drastyczny spadek licz-
by pasażerów (o ok 35-38 proc. 
w stosunku do analogicznego 
okresu 2014 r.), Warszawska Ko-
lej Dojazdowa może pochwalić 
się stosunkowo dobrym wyni-
kiem liczby przewiezionych pa-
sażerów w stosunku do 2014 r. 
– zaznacza spółka.  (SD, EL) 

JAKUB 
MAŁKIŃSKI

REGION
Dziewięć szkół z naszego 
regionu znalazło 
się w wojewódzkim 
zestawieniu 
rankingu miesięcznika 
„Perspektywy”. Najlepszy 
wynik zanotowało 
Społeczne Liceum 
Ogólnokształcące nr 5 
Społecznego Towarzystwa 
Oświatowego w Milanówku.

W rankingu uwzględnio-
no 500 najlepszych li-
ceów i 300 techników 

z całej Polski, które kapituła wy-
łoniła z ok. 5 tysięcy szkół. Ze-
stawienie uwzględnia wyniki 
egzaminów maturalnych na po-
ziomie obowiązkowym i rozsze-
rzonym oraz sukcesy placówek 
w olimpiadach przedmiotowych 
za rok szkolny 2014/2015. 

Palmę pierwszeństwa w naszym 
regionie dzierży Społeczne Liceum 
Ogólnokształcące nr 5 Społecz-
nego Towarzystwa Oświatowego 
w Milanówku, które w ogólno-
polskim zestawieniu uplasowało 
się na 66. pozycji. Szkoła zanoto-
wała zatem awans o sześć miejsc 
w porównaniu z ubiegłorocznym 
rankingiem. Również na Mazow-
szu milanowska placówka poszła 
w górę – z 25 na 23 pozycję. LO nr 
5 może zatem pochwalić się złotą 
tarczą „Perspektyw”. Gimnazja-
liści chętnie składają dokumen-
ty do milanowskiej szkoły. – Nie 
mamy problemu z zapełnieniem 
klas. Zawsze jest więcej chętnych 
niż miejsc – zaznacza Wojciech 
Czaj, dyrektor LO nr 5 STO.

Sukces 
pruszkowskich liceów
A jak w zestawieniu wypadły 
pruszkowskie licea? Mianem 
drugiej placówki w naszym 

Nasze szkoły idą do góry w rankingu
Miesięcznik „Pespektywy” opublikował zestawienie najlepszych liceów i techników

regionie może pochwalić się Li-
ceum Ogólnokształcące im. Tade-
usza Kościuszki. W zestawieniu 
ogólnopolskim szkoła znalazła się 
na 202. pozycji. Rok wcześniej 
była 227. Liceum T. Kościuszki 
otrzymało srebrną tarczę „Per-
spektyw”. Na Mazowszu placów-
ka zajęła wysokie 49. miejsce, 

z placówkami warszawskimi – 
mówi Magdalena Rosłaniec, 
wicedyrektor Liceum Ogólno-
kształcącego im. T. Kościusz-
ki. Szkoła cały czas pracuje nad 
zapewnieniem uczniom jak naj-
lepszych warunków do nauki. Nie-
dawno do użytku została oddana 
nowa pracownia chemiczna. 

Na tym nie koniec. – Od przy-
szłego roku wprowadzamy do 
naszej oferty rozszerzoną infor-
matykę. Coraz częściej uczel-
nie techniczne uwzględniają ten 
przedmiot w swoich wymaga-
niach. Dodatkowo uczniowie bę-
dą mogli wybrać drugi język obcy 
spośród czterech: włoski, francu-
ski, niemiecki i rosyjski – wyjaśnia 
Magdalena Rosłaniec.

W gronie najlepszych w Pol-
sce znalazło się również Liceum 
Ogólnokształcące im. Tomasza 
Zana, którego nie było w zeszło-
rocznym zestawieniu. Placówka 
jest na 403. pozycji. Na Mazow-
szu pruszkowskie liceum zaję-
ło 82. lokatę, czyli awansowało 
o 17 miejsc. – Uzyskanie brązo-
wej tarczy jest dla nas sukcesem 
– podkreśla Ewa Król, dyrek-
tor Liceum Ogólnokształcącego 
im. T. Zana. Co charakteryzu-
je szkołę? – Wysoki poziom 

nauczania, bardzo dobra kadra 
pedagogiczna, możliwość konty-
nuacji nauki drugiego języka obcego 
w zespołach międzyoddziałowych, 
możliwość rozwijania swoich pasji 
i zainteresowań w trakcie wyjazdo-
wych warsztatów przyrodniczych 
i humanistycznych, pracy w Klubie 
Młodych Odkrywców (współpra-
ca z PAN), zajęć organizowanych 
w ramach Festiwalu Nauki we 
współpracy z Wydziałem Chemii 
UW – wylicza dyrektor Zana.

Do najlepszych w Polsce wsko-
czyła także placówka z Komoro-
wa, która otrzymała brązową 
tarczę. Liceum Ogólnokształcące 
im. Marii Dąbrowskiej jest na 480. 
pozycji, a w województwie na 92. 
Rok temu szkoła była 109. Awans 
o pięć miejsc, 129, w rankingu wo-
jewódzkim zaliczyło również Li-
ceum Ogólnokształcące w ZS 
nr 1 z Milanówka, którego zabra-
kło w ogólnopolskim zestawieniu.

A jak wypadły 
technika?
Miesiecznik „Perspektywy” przy-
gotował również ranking 300 
najlepszych techników w kraju. 
Srebrną tarczę otrzymało prusz-
kowskie Technikum Budowlane 
w Zespole Szkół nr 1 im. St. Sta-
szica. Placówka zajęła wysokie 
13. miejsce na Mazowszu. Jako 
jedyna z naszego regionu znala-
zła się w rankingu ogólnopolskim, 
na 116. pozycji. 

Technikum nr 1 z Grodziska 
Mazowieckiego w zestawieniu 
wojewódzkim jest na 27. miej-
scu, sześć miejsc niżej znalazło 
się także grodziskie technikum 
w ZS Technicznych i Licealnych 
nr 2. Natomiast milanowskie tech-
nikum w Zespole Szkół nr 2  im. 
gen. J. Bema zajęło 61. lokatę.

Dodajmy, że w całym kraju naj-
lepsze okazały się XIII Liceum 
Ogólnokształcące ze Szczecina 
oraz Technikum Nowoczesnych 
Technologii im. Jana Pawła II. 
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nastąpiła więc poprawa o pięć 
pozycji w porównaniu z poprzed-
nim rankingiem. 

– Świadczy to o wysokim po-
ziomie nauczania w naszej szkole 
i jest sygnałem dla uczniów oraz 
rodziców, że możemy konkurować 

Palmę pierwszeństwa 
w naszym 
regionie dzierży 
Społeczne Liceum 
Ogólnokształcące 
nr 5 Społecznego 
Towarzystwa 
Oświatowego 
w Milanówku
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REGION
Dwutygodniowa feryjna przerwa zi-
mowa rozpoczyna się na Mazow-
szu 1 lutego. Funkcjonariusze policji 
szykują się do wytężonej pracy, aby 
najmłodsi mieszkańcy mogli bez-
piecznie wyruszyć w podróż na zi-
mowiska. W tym celu w naszym 
regionie już od 30 stycznia będą 

funkcjonowały dwa punkty kontro-
li autokarów. W powiecie pruszkow-
skim policjanci będą sprawdzać 
pojazdy na parkingu przy Tesco 
w Piastowie. Zgłoszenia można kie-
rować telefonicznie do dyżurnego 
Komendy Powiatowej w Pruszko-
wie pod numerem (22) 604 62 13. 

Zanim wyślesz dzieci na ferie, 
zgłoś autokar do kontroli

Natomiast w powiecie grodziskim 
kontrole odbędą się standardowo 
przy ul. Chełmońskiego 33 na 
terenie PKS-u w Grodzisku 
Mazowieckim. Zgłoszenia pod nr 
tel. (22) 755 60 11. Każdy kierowca 
otrzyma protokół kontroli z potwier-
dzeniem, że taka się odbyła. (SD)

Noworoczne spotkanie rodzin zastępczych 
z powiatu grodziskiego 
W dniu 23 stycznia 2016 roku 
o godzinie 10.00 w Centrum 
Kultury w Grodzisku Mazowieckim 
odbyło się noworoczne spotkanie 
dzieci z rodzin zastępczych 
z terenu powiatu grodziskiego. 
W tym roku impreza była 
organizowana przez Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie 
oraz Starostwo Powiatu 
Grodziskiego już po raz ósmy. 

Rodzina zastępcza to forma opieki nad 
małoletnim dzieckiem, którego biolo-
giczni rodzice nie są nieznani albo po-
zbawieni władzy rodzicielskiej lub im 
ją ograniczono. 

Spotkanie rozpoczęła Grażyna Rymar-
czyk – dyrektor PCPR, która przywita-
ła wszystkich zebranych w tym dniu na 
sali kinowej Centrum Kultury. Następ-
nie głos zabrała Grażyna Walczyk – kie-
rownik Zespołu ds. Pieczy Zastępczej. 

Starostwo Powiatu Grodziskiego re-
prezentowała Lidia Abramczyk, Naczel-
nik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, 
która w imieniu Starosty – Marka Wież-
bickiego  oraz swoim złożyła wszystkim 
życzenia noworoczne, podziękowała za 
przybycie oraz życzyła wszystkim dzie-
ciom i młodzieży udanego wypoczynku 
podczas zbliżających się ferii oraz wielu 
wspaniałych przeżyć podczas spotkania 
noworocznego, które jest czasem integra-
cji rodzin zastępczych z terenu powiatu. 

Spotkanie było okazją do poznania się, 
wymiany doświadczeń między rodzina-
mi oraz formą spędzania wolnego czasu 
wspólnie, w miłej i serdecznej atmosferze. 

W tym dniu nie zabrakło wielu cie-
płych słów oraz wzajemnej życzliwo-
ści. Oprócz seansu fi lmowego na dzieci 
czekało spotkanie z Mikołajem, pamiąt-
kowe zdjęcia oraz paczki świąteczne ze 
słodyczami. 

Starostwo Powiatu Grodziskiego

Powiat Grodziski

Biuletyn przygotowywany i redagowany przez Starostwo Powiatu Grodziskiego. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.
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MILANÓWEK
Jaki los czeka zabytkowy 
kompleks Turczynek? 
Władze Milanówka 
szansę na przywrócenie 
świetności willom 
widzą w partnerstwie 
publiczno-prywatnym. 

T urczynek to ponad stuletni 
zespół dwóch willi wybu-
dowanych przez Wilhel-

ma Wellischa i Jerzego Meyera. 
Zaprojektował je łódzki architekt 
Dawid Lande. Kompleks wznie-
siono w latach 1904-1905 i oprócz 
willi obejmuje 10-hektarowy park 
leśny. Turczynek znajduje się na 
granicy trzech miast-ogrodów: 
Brwinowa, Milanówka i Podko-
wy Leśnej. Od 2008 roku kom-
pleks jest własnością Milanówka.

Wille przy ulicy Brwinow-
skiej, choć piękne, stoją puste. 
Taka sytuacja utrzymuje się od 
lat. Tymczasem budynki coraz 
bardziej niszczeją. Poprzedni 
burmistrz miasta-ogrodu Jerzy 
Wysocki uznał, że najlepszym 
rozwiązaniem będzie sprzedaż. 
Obiekty wyceniono na 8,9 mln zł.
Mimo licznych prób nie uda-
ło się znaleźć nabywcy na wille. 
I tak zabytkowe budynki stały
się swego rodzaju „kulą u nogi”.

Przerwanie „turczynkowego” 
impasu zapowiadała na początku 

Turczynek odzyska dawny blask?
Władze Milanówka liczą, że kompleksem zainteresują się inwestorzy

przygotowaniu projektów PPP 
(partnerstwo publiczno-prywat-
ne – przyp. red). To dla nas bar-
dzo ważne, bo możemy otrzymać 

ale i zagraniczni inwestorzy – do-
daje burmistrz Milanówka.

A jakie są pomysły na zagospo-
darowanie Turczynka? – Na od-
powiedź na to pytanie jest jeszcze 
za wcześnie. Mamy pewne kierun-
ki, które chcemy nadać. Ale nie do 
mnie należy decyzja. Oczywiście 
wszystko będzie jasne i przejrzy-
ste dla mieszkańców – odpowiada 
Wiesława Kwiatkowska.

Choć więc pani burmistrz nie 
chce zdradzić konkretnych po-
mysłów na zagospodarowanie 
Turczynka, to my znaleźliśmy 
pewną wskazówkę. Na stronie 
turczynek.pl prowadzonej przez 
milanowski magistrat pojawiła 
się proponowana oferta inwesty-
cyjna. Jaka? Chodzi o centrum 
konferencyjno-wypoczynko-
we, w którym mogłoby znaleźć 
się również SPA. – Obiekt skła-
da się z dwóch willi, dlatego też 
godnym przemyślenia jest wy-
korzystanie jednego budynku na 
cele hotelowo-gastronomiczne, 
natomiast drugiego – na funkcje 
wypoczynkowo-konferencyjne 
– czytamy na stronie. 

Co ciekawe, takie funkcje by-
łyby zgodne z zapisami miejsco-
wego planu zagospodarowania 
przestrzennego, który dopusz-
cza tu zabudowę usługową z za-
kresu turystyki, sportu, rekreacji 
oraz zdrowia wraz z realizacją 
i utrzymaniem funkcji miesz-
kaniowych i nieuciążliwych 
usług towarzyszących. 

fachową pomoc. Liczymy na to, 
że Turczynkiem zainteresują się 
nie tylko polscy przedsiębiorcy, 

– Chcemy przywrócić 
obiektom blask. 
Myślimy o formule 
partnerstwa 
publiczno-prywatnego 
– mówi Wiesława 
Kwiatkowska

swojej kadencji Wiesława Kwiat-
kowska, obecna burmistrz Mi-
lanówka. Jak dziś twierdzi, 
przyszedł czas na podjęcie trud-
nych decyzji dotyczących zabyt-
kowego kompleksu. – Przez te 
osiem lat od kiedy Turczynek 
jest w naszych rękach było kil-
ka prób sprzedaży tej nierucho-
mości. Żadna nie zakończyła się 
sukcesem. Te piękne obiekty sto-
ją i niszczeją. Chcemy przywró-
cić im blask, ale sami nie damy 
rady. Dlatego myślimy o formu-
le partnerstwa publiczno-pry-
watnego – mówi nam Wiesława 
Kwiatkowska. – Dzięki temu uda 
nam się wyremontować obiekt 
i udostępnić go społeczeństwu. 
Ministerstwo Rozwoju ogło-
siło konkurs, w którym moż-
na otrzymać wsparcie przy 

Władze Milanówka liczą, że kompleksem zainteresują się inwestorzy

Zanieczyszczony kanał

PRUSZKÓW
Kanał wodny, który 
przecina m.in. ulice Dolną 
i Zamiejską w Pruszkowie 
był przez kilka dni 
zanieczyszczony 
poprzez substancję 
ropopochodną.

Straż pożarna otrzymała zgło-
szenie 23 stycznia. – Kanałem 
o szerokości jednego metra, 
który biegnie równolegle do 
Al. Jerozolimskich miała pły-
nąć oleista ciecz. Po przybyciu 
na miejsce strażacy potwier-
dzili tę informację. Ustalili, że 
z jednej z rur od strony Al. Je-
rozolimskich wpływa do kana-
łu substancja ropopochodna 
– mówił mł. bryg. Lesław Pa-
wul z Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Pruszkowie. – W obrębie 
mostku przy ul. Zamiejskiej 
zabezpieczyliśmy kanał trze-
ma „rękawami”. Wszystkie 
zanieczyszczenia, które tam-
tędy płyną są przez te „rękawy” 
wchłaniane – dodawał.

Strażacy zakończyli działania 
26 stycznia. – „Rękawy” zostały 

zdemontowane. Wszystko zo-
stało zebrane za ich pomocą. 
Środowisku już nic nie zagraża 
– powiedział st. kpt. Karol Kroć, 
rzecznik prasowy Komendy Po-
wiatowej Państwowej Straży Po-
żarnej w Pruszkowie.

W trakcie obserwacji kana-
łu ustalono, że zanieczyszcze-
nie wpłynęło rurą kanalizacyj-
ną umiejscowioną od strony
Al. Jerozolimskich. St. kpt. 
Kroć: – Ilość substancji ropo-
pochodnych nie wskazywała, 
aby to było działanie celowe.

Dowiedzieliśmy się, że gdzie 
znajduje się ujście rury. – To jest 
bardzo duży odpływ, który od-
prowadza wody opadowe z tere-
nu miasta Piastowa. Wpływy do 
tej rury zlokalizowane są w oko-
licach parkingu przy Tesco. Znaj-
dują się one w kilku miejscach, 
co dodatkowo utrudnia do-
kładne zlokalizowanie miejsca 
wycieku szkodliwych dla środo-
wiska substancji. Będziemy ob-
serwować ten kanał – twierdzi 
Elżbieta Jakubczak-Garczyń-
ska, naczelnik Wydziału Ochro-
ny Środowiska Urzędu Miejs-
kiego w Pruszkowie.  (SD) 
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 „Rękawy” wchłaniały zanieczyszczenia
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Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim

Biuletyn przygotowywany i redagowany przez Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.

  

Kochasz Polskę? Nie śmieć
To hasło kampanii ekologicznej 
realizowanej przez Urząd Miejski 
w Grodzisku Mazowieckim. 
Głównym celem podejmowanych 
działań jest promocja czystej 
i uporządkowanej przestrzeni 
wspólnej. Organizatorzy 
odważnym spotem, 
odwołującym się do patriotyzmu 
lokalnego, chcą wywołać 
dyskusję i zmobilizować 
do działania.

–Wten sposób chcemy 
przypomnieć miesz-
kańcom, że wszyscy 

jesteśmy odpowiedzialni za wygląd 
naszej małej ojczyzny i całego kra-
ju. Gmina Grodzisk Mazowiecki 
charakteryzuje się dużymi walora-
mi przyrodniczymi, dlatego staramy 
się zachęcić wszystkich do większej 
dbałości o estetykę. Chodzi o zwró-
cenie uwagi na m.in. ogrodzenie 
posesji, elewację budynków, sprzą-
tanie chodnika, koszenie trawnika 
i wieszanie reklam. Warto dodać, 
że w grudniu 2015 r. udało nam się 
uzyskać dofi nansowanie na realizację 
billboardów promujących kampanię 
„Kochasz Polskę? Nie śmieć” z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej – mówi 
Tomasz Krupski, wiceburmistrz 
Grodziska Mazowieckiego.

Scenariusz, spot 
i billboardy
Kampania wystartowała na począt-
ku kwietnia 2015 r., kiedy ogłoszono 
konkurs na scenariusz fi lmowy zwra-
cający uwagę na konieczność dbania 
o środowisko naturalne. W maju spo-
śród kilkudziesięciu prac uczestników 
– uczniów grodziskich szkół gimna-
zjalnych i ponadgimnazjalnych, jako 
zwycięską, wybrano autorską kon-
cepcję Emilii Łukawskiej, uczennicy
3 klasy LO o profilu biologiczno-
-chemicznym w Zespole Szkół nr 1.

– Bardzo chciałam stworzyć coś, 
co nie będzie tylko kolejnym, zwy-
kłym filmikiem, mówiącym o tym, 
żeby dbać o środowisko, ale coś, co 
ma wywołać silne emocje i skłonić 
do refleksji. Sięgnęłam do Katechi-
zmu Młodego Polaka i zestawiłam 
go z oszpecającą naturalny krajo-
braz stertą śmieci. Samo to, że 
gmina umożliwiła nam, młodym lu-
dziom, zaangażować się w tę kam-
panię, bardzo cieszy. Świadomość, 
że mój scenariusz został zauważo-
ny i doceniony, napawa mnie dumą 
– mówi Emilia Łukawska, miesz-
kanka Kłudzienka.

Po modyfikacjach scenariusza 
przez jury konkursu, w grudniu 2015 
r. upowszechniono ostateczną wer-
sję spotu zrealizowaną przez studio 
Awangarda. Spot ten jest obecnie 

dostępny w internecie na ofi cjalnym 
kanale YouTube gminy i wyświetla-
ny przed każdym seansem fi lmowym 
w grodziskim kinie. Zasięg odbiorców 
kampanii zwiększa osiem billboar-
dów, wprost nawiązujących do ostat-
niego kadru spotu, które rozlokowane 

są w różnych częściach gminy. W po-
niedziałek, 25 stycznia, na Facebo-
oku rozpoczęliśmy akcję „Gdzie to 
jest?” polegającą na tym, że internauci 
na podstawie udostępnionych zdjęć, 
zgadują lokalizację billboardów. Na 
fanpage’u zabawa potrwa tydzień. 

Punktem kulminacyjnych kampa-
nii „Kochasz Polskę? Nie śmieć” bę-
dzie Światowy Dzień Ziemi, podczas 
którego gmina Grodzisk Mazowiec-
ki zaprosi wszystkich mieszkańców 
do włączenia się w sprzątanie ma-
łej ojczyzny.

ul. T. Kościuszki 32A, tel. 22 755 55 34;
www.grodzisk.pl

Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Brwinów

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

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

N a sprzedaż zostało wystawionych 
30 działek przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkaniową oraz 

drobne usługi publiczne, np. gastro-
nomię. Dostęp do drogi publicznej ul. 
Bratniej zapewniony jest poprzez drogi 
wewnętrzne ul. Brzoskwiniową, Agresto-
wą, Aroniową, Czereśniową,  Morelową, 
Dereniową, Pigwową i drogę lokalną ul. 
Gruszową. Drogi są nieurządzone. Teren 
działek jest płaski, porośnięty trawami i po-
jedynczymi drzewami. Powierzchnie dzia-
łek mieszkaniowych wynoszą od 900 do 
1540 m2, a ceny wywoławcze  od 135 000 
zł do 227 100 zł. Działki mieszkaniowo-
-usługowe o numerach ewidencyjnych
 98, 99, 100, 123, 124 i 126 znajdują się na

Gmina Brwinów 
planuje sprzedaż 
nieruchomości 
gruntowych 
znajdujących się 
w Brwinowie przy 
ul. Bratniej. Są 
one przeznaczone 
pod zabudowę 
mieszkaniową oraz 
usługi publiczne.

terenie rozpościerającym się w pobliżu 
torów PKP. Ich powierzchnia wynosi od
2171 do 2249 m2, a ceny wywoławcze 
354 240 zł do 393 575 zł. Wszystkie ma-
ją kształt prostokąta, z wyjątkiem działki 
126, która ma kształt wielokąta.

 Przetarg na sprzedaż 24 działek odbę-
dzie się 24 lutego 2016 r. o godz. 10.00, 
a przetarg na sprzedaż 6 działek odbędzie 
się 24 lutego 2016 r. o godz. 13.00  w Urzę-
dzie Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 
12. Warunkiem przystąpienia do przetar-
gu jest wpłacenie wadium w wysokości 
10% ceny wywoławczej danej działki do 
dnia 19 lutego 2016 r. 

Więcej informacji na stronie oferta.
brwinow.pl. (PR)

Zainwestuj w Brwinowie
Gminę Brwinów odwiedził 
Rafał Rajkowski, nowy 
członek zarządu województwa 
mazowieckiego, nadzorujący 
m.in. pracę Departamentu 
Nieruchomości i Infrastruktury. 
Głównym tematem 
rozmów były inwestycje na 
drogach wojewódzkich.

Pierwsza wizyta Rafała Rajkow-
skiego w Brwinowie była okazją do 
poznania gminy i zapoznania się 
z propozycjami burmistrza Arka-
diusza Kosińskiego, który podczas 
spotkania 22 stycznia 2016 r. poru-
szył szereg tematów dotyczących 
dróg wojewódzkich.

Na drodze wojewódzkiej  nr 720 
(Błonie–Nadarzyn) są jeszcze od-
cinki wymagające przebudowy: 
chodzi przede wszystkim o do-
kończenie remontu ulicy Pszcze-
lińskiej. Wiele wskazuje na to, że 
prace przy przebudowie zostaną 
wykonane w 2016 r. Niebezpiecz-
nym punktem na mapie drogowej 
Brwinowa jest też skrzyżowanie 
ul. Biskupickiej (DW nr 720) 
z ulicami Marszałka Piłsudskie-
go i Armii Krajowej. W ramach 
pomocy rzeczowej dla wojewódz-
twa gmina Brwinów wykonała już 
dokumentację projektową bu-
dowy ronda. Orientacyjny koszt 
prac budowlanych sięga 2 mln zł. 

Gmina zadeklarowała pomoc fi -
nansową i rzeczową w wysokości 
ok. 540 tys. zł. 

Burmistrz Arkadiusz Kosiń-
ski poruszył też kwestię inwesty-
cji w Otrębusach. Przebudowa 
dróg gminnych prowadzących 
od ul. Natalińskiej (DW nr 720) 
do siedziby zespołu „Mazowsze” 
obejmowałaby nie tylko wymianę 
nawierzchni jezdni, budowę chod-
nika czy budowę miejsc parkingo-
wych przy szkole, ale też budowę 
ścieżki rowerowej prowadzącej od 
przystanku WKD do bramy zabyt-
kowej siedziby zespołu i parku Ka-
rolin. – Docelowo na skrzyżowaniu 
drogi wojewódzkiej ul. Natalińskiej 
i drogi gminnej ul. Piaseckiego na-
leży wybudować rondo – podkre-
ślał burmistrz Kosiński.

Inwestycje na drogach wojewódzkich

W rozmowach nie została po-
minięta droga wojewódzka nr 719. 
Przebudowy wymagają niebez-
pieczne skrzyżowania ul. Warszaw-
skiej z ul. Piłsudskiego i Kolejową 
w Kaniach oraz ul. Obwodnica 
z ul. Kępińską w Brwinowie. Gmi-
na Brwinów proponuje zastosowa-
nie w tych miejscach dodatkowych 
pasów lewoskrętu oraz budowę sy-
gnalizacji świetlnej.

Rozmowy z członkiem zarzą-
du województwa Rafałem Raj-
kowskim oraz towarzyszącym 
mu Zbigniewem Ostrowskim – 
dyrektorem Mazowieckiego Za-
rządu Dróg Wojewódzkich toczyły 
się nie tylko w gabinecie burmi-
strza. Panowie udali się w teren, 
by na miejscu przyjrzeć się oma-
wianym problemom. (PR)

Piątek, 29 Stycznia 2016
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PRUSZKÓW
W jednym z mieszkań przy ul. Kra-
szewskiego w Pruszkowie 27 stycz-
nia policjanci znaleźli zwłoki. 
Poinformował nas o tym czytelnik. 
– W rejonie bloku przy ul. Kraszew-
skiego 6 pojawiły się policyjne ra-
diowozy. W mieszkaniu znaleziono 
zwłoki – napisał na adres kontakt@

wpr24.pl. – Na obecną chwilę mo-
żemy tylko potwierdzić, że w bloku 
przy ul. Kraszewskiego ujawnio-
no zwłoki mężczyzny. Na miejscu 
znajduje się policja wraz z proku-
ratorem i trwają czynności docho-
dzeniowo śledcze – wyjaśniała „na 
gorąco” st. asp. Marzena Dąbrowska 

W mieszkaniu przy ulicy
Kraszewskiego znaleziono zwłoki

z Komendy Powiatowej Policji 
w Pruszkowie. Według nieofi cjal-
nych informacji do śmierci męż-
czyzny mogły przyczynić się osoby 
trzecie. Policja jednak tego nie po-
twierdza. – Będą badane okoliczno-
ści śmierci tego mężczyzny 
– powiedziała st. asp. Dąbrowska. (SD)

Piątek, 29 Stycznia 2016

REKLAMA

Potrzebujesz gotówki? Przyjdź po korzystny kredyt do placówki 
partnerskiej Alior Banku w Pruszkowie!
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów Alior Bank oferuje różne rodzaje kredytów. 
Na pytania dotyczące tej oferty odpowiada Partner Alior Banku, prowadzący placówkę 
partnerską w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 46..

Czym się wyróżnia oferta kredytowa Alior Banku na tle ofert innych banków?
Kredyt w Alior Banku jest dostępny w różnych wariantach, od klasycznej pożyczki 
gotówkowej, poprzez pożyczkę dla określonych grup klientów (np. dla pracowników 
sektora publicznego), po kredyt konsolidacyjny. Alior Bank jako jeden z nielicznych 
banków akceptuje m.in. dochody uzyskiwane przez kierowców międzynarodowych TIR 
oraz dochody z kontraktów wojskowych.  Wychodzimy z założenia, że każdy Klient jest 
inny i dlatego potrzebuje indywidualnego podejścia. Szeroka oferta kredytowa Alior 
Banku pozwala znaleźć wariant kredytu najlepiej pasujący do  potrzeb i możliwości 
finansowych Klienta. 

Jednym z oferowanych kredytów jest kredyt konsolidacyjny. Co to za kredyt i komu 
go polecacie?
Kredyt konsolidacyjny polega na zamianie jednego lub wielu dotychczasowych kredytów 
na jeden tańszy. Dlatego ten kredy proponujemy tym Klientom, którzy mają już kredyty 
zaciągnięte w innych bankach. Zamiana kilku kredytów na jeden daje Klientowi kilka 
korzyści. Po pierwsze – tańszy kredyt. Po drugie, wystarczy pamiętać o dacie zapłaty 
jednej raty, a nie kilku. W gąszczu rachunków, z jakimi wszyscy musimy sobie radzić, to 
duże ułatwienie. Warto wiedzieć, że przy okazji konsolidowania starych kredytów Klient 
ma także możliwość otrzymania dodatkowej gotówki na dowolny cel.

A jakie są podstawowe parametry tych kredytów?
Maksymalna kwota kredytu konsolidacyjnego i pożyczki gotówkowej wynosi odpowiednio 
200 000 zł i 150 000 zł. Z kolei najdłuższy okres kredytowania to 10 lat. Kwota kredytu 
dla konkretnego Klienta jest ustalana indywidualnie w  oparciu o oczekiwania Klienta 
i  o analizę jego zdolności kredytowej. Pozwala to na dogodne rozłożenie okresu spłaty 
i dostosowanie wysokości rat do możliwości finansowych Klienta. Klient otrzymuje 
propozycję warunków kredytu dosłownie w kilka minut.

Wszystkich zainteresowanych kredytem, bardziej 
szczegółowymi informacjami na temat oferty  
lub bezpłatnym badaniem zdolności kredytowej 
zapraszamy do placówki partnerskiej Alior Banku 
w Pruszkowie, ul. Kraszewskiego 46, 22 729 92 67.

EWELINA
LATOSEK

PODKOWA LEŚNA
Około 140 osób 
manifestowało
23 stycznia w Podkowie 
Leśnej przeciw przyjęciu 
przez Polskę uchodźców. 
Protest zorganizowało 
Stowarzyszenie
Narodowy Pruszków.

Manifestanci w asyście 
policji  przeszli  ze 
skrzyżowania ulic Jana 

Pawła II i Bluszczowej przed 
podkowiański magistrat. Wzno-
sili okrzyki „Jasna Góra a nie 
Mekka”, „Islam won z polskich 
stron”, „Nie islamska, nie czer-
wona, tylko Polska narodowa”. 
– Nie jestem z Podkowy, jestem 
z Pruszkowa, ale mam tu wie-
lu znajomych. Po drugie, spę-
dziłem tu wiele życia, również 
w tej szkole, gdzie trenowałem 
piłkę. Wiem o tym, że przypadki 
agresji dzieci czeczeńskich się tu 
zdarzały. Ten problem również 
istnieje w pruszkowskich szko-
łach i w miejscowości Moszna. 
Dlatego nie zgadzamy się na to, 
aby ci uchodźcy, tak różni od nas 
cywilizacyjnie byli kierowani do 
ośrodka w Dębaku – stwierdził 
Robert Bąkiewicz, przewod-
niczący Narodowego Prusz-
kowa jeszcze przed rozpoczę-
ciem przemarszu.

Na skrzyżowaniu ulic Blusz-
czowej i Jana Pawła II, skąd 

Narodowcy nie chcą uchodźców
Manifestacja w Podkowie przebiegła bez incydentów

startowała manifestacja, zebra-
ła się także kilkunastoosobowa 
grupa mieszkańców Podkowy. 
Trzymali kartki z przesłaniem do 
uczestników protestu, a na nich: 
„Podkowa Obywatelska” i cytaty 
z Biblii. – Demonstranci kreują 
nieprawdziwy wizerunek Pod-
kowy Leśnej, która ma tradycje 
obywatelskie, jest miastem chrze-
ścijan otwartych, którzy wiarę 

ośrodka Dębak przeszło przez 
niego prawie 90 tys osób i włos 
z głowy nam nie spadł, a wręcz je-
steśmy dumni, że te osoby mogły 
otrzymać pomoc na terenie naszej 
gminy – mówi pan Tomasz, który 
trzymał jedną z plansz.

Po kilkunastu minutach marsz 
dotarł przed podkowiański urząd 
miasta. – Zachęcam wszystkich 
mieszkańców Podkowy Leśnej, 
którzy mają dość odwagi, aby tu 
przyszli i poparli naszą inicjaty-
wę, aby nie bali się ostracyzmu 
i niechęci reszty mieszkańców 
i włodarzy tego miasta. Bo to wa-
sze dzieci będą tu chodziły do 
szkoły, to wasze dzieci będą się 
tutaj „integrowały” z muzułma-
nami. Jeśli stanie się cokolwiek, 
za pół roku albo za dwa lata za-
biją lub zgwałcą wam dziecko, 
to wtedy powiecie dlaczego tu-
taj nie przyszliście – mówił na 
zakończenie Bąkiewicz.

Zgromadzenie rozwiązano 
przed godz. 16, po niecałej go-
dzinie od rozpoczęcia. Manife-
stacja narodowców przebiegła 
bez incydentów. 

katolicką traktują jako obowią-
zek udzielana pomocy i wspiera-
nia osób, które mają przejściowe 
problemy. Przez 23 lata istnienia 

Manifestanci 
przeszli ze 
skrzyżowania ulic 
Jana Pawła II 
i Bluszczowej przed 
podkowiański 
magistrat
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Manifestacja w Podkowie przebiegła bez incydentów

Burmistrz odpiera zarzuty o mobbing
PODKOWA LEŚNA
Na portalu wprost.pl 
ukazał się artykuł 
wskazujący, że w Urzędzie 
Miasta Podkowa 
Leśna dochodziło do 
mobbingu i zastraszania 
pracowników. Artur 
Tusiński, burmistrz 
miasta, odpiera te zarzuty.

Mariusz Staniszewski, autor tek-
stu pisze, że „dotarł do pisma kil-
ku byłych pracownic urzędu, które 
poinformowały inspekcję pracy 
o metodach działania burmistrza 
Artura Tusińskiego, pełniącego 
swoją funkcję od ponad roku.” 
Z dalszej części materiału dowia-
dujemy się, że pracownicy mieli być 
zmuszani do rozwiązania umowy 
o pracę za porozumieniem stron. 
W innym wypadku burmistrz 
miał grozić, że i tak znajdzie haka 
na daną osobę, aby zwolnić ją dys-
cyplinarnie. Dodatkowo w urzę-
dzie miały mieć miejsce dziwne 
praktyki – żona burmistrza miała 
dokonywać nieformalnych ocen 
pracowników. 

Burmistrz Podkowy odpiera 
te zarzuty. Na swoim blogu Artur 

nauki w naszej szkole. Po drugie: 
rzuca oszczerstwami we mnie, pi-
sząc o zastraszaniu pracowników 
i mobbingu, a jego partnerka ży-
ciowa aplikuje (wśród 16 innych 
osób) do pracy w naszym urzędzie 
na dopiero co zwolnione się miej-
sce – co prawda bez powodzenia. 
Ot, paradoks. – pisze dalej na swo-
im blogu burmistrz Tusińskiego.

Co ciekawe, z artykułu na por-
talu wprost.pl możemy się dowie-
dzieć, że kontrola w urzędzie jest 
w toku. Jednak protokół kontro-
li burmistrz odebrał 18 stycznia, 
a artykuł ukazał się tydzień póź-
niej (24 stycznia). Zajrzeliśmy do 
dokumentu pokontrolnego. Wyni-
ka z niego, że w latach 2014-2015 
stosunek pracy rozwiązano z 15 
pracownikami i nie stwierdzo-
no przypadku, aby rozwiązano 
umowy z co najmniej dziesięcio-
ma, a nawet pięcioma pracowni-
kami w okresie 30 dni. Protokół 
stwierdza, że burmistrz w żadnym 
z przypadków nie rozwiązał sto-
sunku pracy w drodze porozumie-
nia stron, zawartych z inicjatywy 
pracodawcy. Państwowa Inspek-
cja Pracy nie znalazła żadnych
nieprawidłowości.  (SD) 

Tusiński twierdzi, że artykuł na 
portalu wprost.pl pojawił się nie 
bez przyczyny po wydaniu przez 
niego decyzji zakazującej marszu 
przeciwko imigrantom.

– We wtorek rano (19.01) orga-
nizator planowanej demonstracji 
usłyszał ode mnie, że nie uzyska 
zgody i jeszcze tego samego dnia 
koło południa p. Staniszewski wy-
słał pismo z pytaniami w/s trwają-
cej kontroli PIP w Urzędzie Miasta. 
W żadnej mierze nie był zaintere-
sowany wynikami kontroli i odpo-
wiedzią na swoje pismo (artykuł we 
„Wprost” powstał po trzech dniach 
roboczych od momentu złożenia 
zapytania) – czytamy na blogu bur-
mistrza Podkowy.

– Wisienką na torcie uprawia-
nej przez p. Staniszewskiego poli-
tyki kłamstwa, jest prywata, która 
ma znamiona schizofrenii, bo jak 
nazwać to, że po pierwsze: rzuca 
kalumnie pod adresem szkoły 
i pracujących w niej nauczycie-
li, a z drugiej strony dopuszcza 
się fi kcyjnego meldunku swoich 
dzieci na terenie Podkowy (choć 
w rzeczywistości rodzina mieszka 
w gminie sąsiedniej), tylko po to, 
aby zagwarantować im możliwość 

Podział administracyjny Mazowsza? Nie 
REGION
Dyskusja na temat 
ewentualnego podziału 
administracyjnego 
Mazowsza trwa. 
– Nie ma do tego 
żadnych racjonalnych 
uzasadnień – mówi 
Adam Struzik, marszałek 
województwa
mazowieckiego.

Marszałek Struzik jedno-
znacznie skrytykował pomysł 
podziału Mazowsza. – W mo-
im odczuciu to nosi charakter 
wyłącznie polityczny. Chodzi 
być może o przejęcie władzy, 
o przedterminowe wybory. Na-
tomiast nie ma żadnych racjo-
nalnych uzasadnień do tego 
– ani ekonomicznych prze-
słanek, ani społecznych, ani hi-
storycznych, ani kulturowych. 
Mazowsze jako województwo 
jest dziś liderem rozwoju nie 
tylko w Polsce, ale i w Euro-
pie. Wytwarza 22 proc. PKB, 
czyli prawie 100 mld dola-
rów. Jako całość ma głęboki 
sens, bo przecież codziennie 

2020 r. Wystarczy to, co już za-
proponowaliśmy i co poprzed-
ni rząd wysłał już do Eurostatu 
– podzielić województwo staty-
stycznie. I to jest jedyny sensow-
ny pomysł – dodawał Struzik.

Uczestnicy konferencji przyjęli 
apel, w którym wzywają władze 
państwowe do zastanowienie się 
nad kwestią podziału Mazowsza. 
Zwracają przy tym uwagę, że naj-
korzystniejszym rozwiązaniem 
byłoby wydzielenie dwóch jed-
nostek statystycznych.  (JM) 

do Warszawy Koleje Mazo-
wieckie przywożą 170 tys. lu-
dzi z Mazowsza, z wszystkich 
jego punktów. Główne ośrodki 
badawcze, uczelnie są w War-
szawie, więc dzielenie tego wo-
jewództwa jest nieracjonalne. 
Jest pomysłem wręcz surreali-
stycznym – mówił.

– Pomysłodawcy twierdzą, 
że ta wydzielona, biedniejsza 
część województwa będzie mia-
ła szansę na pieniądze unijne po 
2020 r. To też jest nieprawda, 

dlatego, że po pierwsze to będą 
pieniądze na znacznie mniejszą 
liczbę ludności, po drugie nie 
wiemy dzisiaj, jaka będzie poli-
tyka Unii, polityka spójności po 

– Dzielenie tego 
województwa jest 
nieracjonalne 
– mówił marszałek 
Adam Struzik
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Zamów:  22 758 77 88  reklama@wprmedia.pl  Pruszków, ul. Niecała 10/2

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

 ► AAAAPracowników Ochrony na sklep 
w Jankach stawka od 9 zł. 
Tel. 697 660 949 LUB 605 472 996  

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

 ► FREZER - MONTAŻYSTA -PRODUKCJA 
MASZYN PAKUJĄCYCH - PĘCICE 
MAŁE K/JANEK - TEL. 502-204-866 
BIURO3@COFFEE-SERVICE.EU.

 ► MECHANIK – ELEKTRONIK - OPERATOR 
MASZYNY PAKUJĄCE - PRODUKCJA 
OPAKOWAŃ SOKOŁÓW K/JANEK - 
BIURO@COFFEE-SERVICE.EU .

 ► Na ręczną myjnię samochodową 
501 132 522 

 ► Osoba do sprzątania i na zmywak 
na etat do restauracji w Otrębusach, 
tel. 667 476 273 

 ► Praca na produkcji w Pruszkowie!
Jesteś zainteresowany? 
Wyślij SMS "produkcja" 
na nr 501 326 691 
Oddzwonimy! 

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

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

Sklep “Bonna” w Piastowie zatrudni 
sprzedawcę, telefon 797-295-499 

 ► Zatrudnię fryzjera/fryzjerkę 
tel. 502 036 239 

 ► Zatrudnię kierowcę kat. C+E, 
Wymagana karta kierowcy, praca po kraju, 
weekendy w domu Tel.798-365-748 

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

 ► Zatrudnię Panią z doświadczeniem do 
sklepu mięsnego w Pruszkowie, praca 
dwuzmianowa, 502 380 130 

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

Nieruchomości – sprzedam

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

 ► Pół bliźniaka 535 487 338 

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

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

Nieruchomości – do wynajęcia

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

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

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

Nieruchomości – inne

 ► 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

 ► Skup Aut za gotówkę. Szybki dojazd 
i wycena, 533 525 533 

Kupię

 ► Antyki kupię, starocie wszelkiego rodzaju, 
501 702 604 

Dam pracę

Usługi

 ► Anteny nowocześnie solidnie 
montaż serwis 603 375 875 

 ► Czyszczenie skórzanej tapicerki 
samochodowej, 505 076 331 

 ► Drzewa, krzewy, pielęgnacja, 
modelowanie, karczowanie, wycinka; 
512 380 109, 22 758 16 65; 
agro-bio-ogrodnik@wp.pl.

 ► Domofony, videodomofony 603 375 875 

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

 ► Frezowanie pni. 661-880-661 

 ► Hydraulik, 535 872 455 

 ► Magiel 535 487 338 

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

 ► Protezy zębowe 480 zł, 508 357 334 

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

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

 ► Wykańczanie wnętrz, 504 214 729

 ► WYMIANA OPON, 795 569 659 

ZAGINĄŁ PIES
28 grudnia w poniedziałek zaginął pies. Wabi się 
PUSZOR. Chętnie wsiądzie do samochodu. Nie 
jest agresywny. Z wyglądu i wielkości w typie la-
bradora, nieco rudy. Miał na sobie czerwoną obro-
żę z wygrawerowaną tabliczką. Jest zaczipowany. 

Kontakt  
tel.: 509 310 627 
lub 511 338 517,  
ul. Wspólna 48 
Janki 

lub kontakt 
z Raszyńską Policją

Dla znalazcy czeka 
nagroda pieniężna.

Auto Wimar Centrum Sp. z o.o  
z siedzibą w Opacz Kolonia, 05-816 Michałowice 

poszukuje  
dynamicznych osób na stanowisko 

pracownika myjni  
samochodowej ręcznej  

w autoryzowanym salonie i serwisie marki SKODA. 

Poszukujemy osoby punktualnej, odpowiedzialnej i dokładnej  
z zamiłowaniem do motoryzacji i prawem jazdy kat. B

Mile widziane doświadczenie na myjni lub wulkanizacji ale nie 
konieczne.  

Zakres obowiązków: 
to pełen zakres kosmetyki samochodowej

Oferujemy:
•  prace w renomowanej firmie w pełnym wymiarze godzin;
•  zapewniamy pełne zaplecze socjalne,

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu 
22 738-46-00 lub mailem: sekretariatawc2@auto-wimar.pl

Praca szuka człowieka!
A konkretnie:
 BLACHARZA/LAKIERNIKA 

i pomocników
blacharza/lakiernika,

 kilku MECHANIKÓW 
lub ELEKTROMECHANIKÓW,

 TOKARZA/FREZERA/
ŚLUSARZA/SPAWACZA,

 pracownika MYJNI, 
 KIEROWCY kat. C,
 SEKRETARKI/ASYSTENTKI 

działu handlowego w firmie 
motoryzacyjnej.

Serwis pojazdów ciężarowych 
w Sokołowie k/W-wy (1 km od S8), 
ul. Sokołowska 61b, 05-806 Sokołów. 
Tel.: 604.40.90.53 lub 22.716.17.00 

www.topservicetruck.pl

 797 705 105
-  

wystarczy
dowód osobisty

-  
gotówka
w jeden dzień

Pożyczka
 ekspresowa

P o ż y c z k i   e k s p r e s o w e

Nawet
do 6000zł

Sprawdź nas!
Koszt połączenia wg taryfy operatora.

797 705 110

Zarząd Województwa Mazowieckiego,
zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościa-
mi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) zawiadamia, że od dnia 29 stycznia 2016 r. 
w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy 
ul. Jagiellońskiej 26, w siedzibie Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w  Warszawie 
przy Al. Jerozolimskich 28 oraz na stronie internetowej – www.mazovia.pl, www.mzn.pl, 
zostanie wywieszona informacja o przeznaczeniu do wynajmu powierzchni znajdującej 
się w budynku na terenie nieruchomości położonej w Komorowie przy ul. Sanatoryjnej 1.
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Zapraszamy 

do nowego sklepu 

na gdańskiej Zaspie

Zapraszamy 

do nowego sklepu 

w Michałowicach

ul. Jesionowa 1e

Netto
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Aleje Jerozolimskie

Aleje Jerozolimskie

Aleje Jerozolimskie

Aleje Jerozolimskie

Wójt Gminy Nadarzyn 
zawiadamia, 

że na urzędowych tablicach 
ogłoszeń oraz na stronach 
internetowych urzędu został 
zamieszczony wykaz  nieru-
chomości, stanowiących  drogi  
wewnętrzne,  przeznaczonych  
do wydzierżawienia w trybie 
bezprzetargowym. 

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

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

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

Inne

 ► Poszukujemy WOLONTARIUSZY
Społeczna Fundacja Pamięci Narodu 
Polskiego, ul. Stanisławowska 5 lok.U-2 ,  
skrzynka 5, 03- 832  Warszawa
tel.: 500 003 701, poczta @sfpnp.pl
www.sfpnp.pl 
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• 2 minuty pieszo do stacji SKM Piastów
• zielone ogrody na dachu oraz na patio
• restauracje, sklepy i punkty usługowe  na parterze
• mieszkania od 23 m2 do 91 m2

• światłowód w każdym mieszkaniu:  internet 300MB/s

Biuro sprzedaży przy inwestycji otwarte 7 dni w tygodniu www.rezydencjawarszawska.pl

15 min. 
do centrum 
Warszawy

na 10 lat firmy

10 000 ZŁ
premii


