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REGION
Nowy przystanek 
w Parzniewie, 
przebudowa istniejących 
stacji, wydrążenie
tunelu w ciągu 
ul. Działkowej 
w Pruszkowie. To tylko 
część prac, jakie 
w trakcie modernizacji 
podmiejskiej linii 
kolejowej planują 
PKP PLK.

O tym, że remont linii 
kolejowej nr 447 na 
odcinku Warszawa 

Włochy-Grodzisk Mazowiecki 

Remont odcinka Warszawa Włochy-Grodzisk Mazowiecki może ruszyć w I kwartale 2017 r.
będzie oznaczał ogromne 
utrudnienia komunikacyjne 
informowaliśmy wielokrotnie. 
Wciąż nie wiadomo, jak i czy 
w ogóle w czasie jego trwania 
pociągi wyjadą na szlak, bo za-
kres prac do wykonania jest spo-
ry. No właśnie, jaki dokładnie? 
Z tym pytaniem zwróciliśmy się 
bezpośrednio do kolejarzy. 

– Polskie Linie Kolejowe 
w ramach modernizacji linii 
kolejowej 447 przebudują pe-
rony w Piastowie, wybudują 
nowe wiaty na peronie i w po-
czekalni, wybudują nowe przej-
ście podziemne dostosowane 
do potrzeb osób niepełno-
sprawnych. Na stacji w Prusz-
kowie powstanie nowy peron, 
przebudowane zostaną wejścia, 

Reklama

wiaty oraz fragment przejścia 
podziemnego. Podobny za-
kres prac zostanie zrealizowa-
ny w Brwinowie i Milanówku. 
Tam także PLK wybudują no-
we perony, dostosowane do po-
trzeb osób niepełnosprawnych 
wraz z wygodnymi i bezpieczny-
mi przejściami. W Brwinowie 
będzie przebudowany wiadukt, 
a w Milanówku wykonana zo-
stanie przebudowa przejścia 
podziemnego – wylicza Karol 
Jakubowski z biura prasowego 
PKP PLK. I dodaje: – Wszystkie 
obiekty będą wyposażone w no-
we oświetlenie, system mega-
fonowy, tablice informacyjne, 
elementy małej architektury.
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 Budowa tunelu przy ul. Działkowej w Pruszkowie 
ułatwi komunikację w obrębie miasta

Linię kolejową nr 447 czeka rewolucja

DZIŚ W NUMERZE DODATEK NIERUCHOMOŚCI czytaj  8-12

Targi Nieruchomości 
i Wnętrz 9 edycja

Pruszków 12-13 marca
Hala Znicz, godz. 10-16 | targi.pruszkow.pl

Targi Nieruchomości
i Wnętrz 9 edycja

Idealne miejsce dla rodziny – blisko Warszawy!
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MILANÓWEK
Ci, którzy chcą wziąć udział w 4. edy-
cji milanowskiego Biegu STO-nogi 
mogą zapisywać się na stronie orga-
nizatora. Bieg odbędzie się 17 kwiet-
nia, a jego trasa prowadzi ulicami 
Fiderkiewicza i Warszawską. Zawod-
nicy muszą przebiec dwa razy pę-
tlę liczącą 5 km. Start i meta przed 

siedzibą Społecznego Liceum Ogól-
nokształcącego nr 5. Przewidziano 
wiele nagród i specjalnych kategorii, 
m.in. dla mieszkańców Milanówka. 
W celu wystartowania w klasyfi kacji 
drużynowej kapitan dokonuje zgło-
szenia. Osoby niepełnoletnie muszą 
posiadać zgodę rodziców. Chętni do 

17 kwietnia kolejna 
edycja Biegu STO-nogi

wystartowania w tych zmaganiach 
sportowych mogą zapisywać się 
internetowo pod adresem zapisy.
sts-timing.pl/14/. Trzeba się 
spieszyć, gdyż obowiązuje limit 
480 zawodników. Patronem medial-
nym 4. edycji Biegu STO-nogi są 
„Gazeta WPR” i portal WPR24.pl. (SD)

Przed cięższym 
przebiegiem grypy 
uchronić mogą 
szczepienia

Piątek, 26 Lutego 2016
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Spokojnie, to tylko świńska grypa... 
REGION
Liczba zakażeń wirusem 
AH1N1 stale rośnie 
w Warszawie, jednak 
w naszym regionie 
skala infekcji jest dużo 
mniejsza. W dodatku 
specjaliści uspokajają, 
że tzw. świńska grypa 
wcale nie musi być 
groźniejsza od zwykłej.

Z danych stołecznego sanepidu 
wynika, że wirusa wykryto u 35 
osób z Warszawy. Jak dotąd na 
terenie powiatu pruszkowskie-
go taki przypadek był jeden i nie 
ma podejrzeń o wystąpienie ko-
lejnych. – Pacjent, który trafi ł do 
Szpitala Powiatowego został 
przekazany do innej lecznicy. 
Jego rodzina i pozostali pacjenci 
są zdrowi. Można powiedzieć, że 
w Pruszkowie grypy nie ma – in-
formuje dr Agata Wolska-Adam-
czyk, dyrektor Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Pruszkowie. 

W tym roku „świńska” odmia-
na zakażenia jest dość często spo-
tykana, ale chory wcale nie musi 
o tym wiedzieć. – W tym sezonie 
najbardziej popularną grypą jest 
ta, której jednym ze składników 
wirusogennych jest AH1N1. Nie 
chorujemy więc na „świńską gry-
pę”, ale sezonową. Od pięciu lat 
dysponujemy odpowiednią szcze-
pionką i ci, którzy zdecydowali się 
ją przyjąć nie zachorują – wyja-
śnia dr Agata Wolska-Adamczyk. 
– Zazwyczaj infekcję przechodzi  

się łagodnie. Są natomiast gru-
py ryzyka, np. jeżeli ktoś ma ob-
niżoną odporność. Sama grypa 
nie jest jednak śmiertelna, po-
ważne konsekwencje mogą mieć 
dopiero jej powikłania – dodaje. 

Właśnie takie łagodniejsze 
przypadki odnotowano na tere-
nie powiatu grodziskiego. Chodzi 
o sześć osób, które leczono w wa-
runkach domowych i które wró-
ciły już do zdrowia. – Nie było 
potrzeby hospitalizacji, nie wy-
stąpiły żadne powikłania – mówi 
Halina Sankowska, dyrektor Po-
wiatowej Stacji Sanitarno-Epi-
demiologicznej w Grodzisku 

Ludzie dobrego serca pomogli pogorzelcom
PRUSZKÓW
W minioną sobotę, 
20 lutego, odbyła się 
wielka gala na 
rzecz pogorzelców 
z ulicy Pięknej. 
Organizatorzy wstępnie 
podsumowali wyniki 
zbiórki charytatywnej.

Przez cały dzień na terenie Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Pruszkowie 
uczestnicy gali korzystali z wielu 
atrakcji. Dzięki strażakom z OSP 
w Nowej Wsi możliwy był przelot 
poduszkowcem. Ok. godz. 12 po-
jawili się motocykliści z Outsiders 
Team Pruszków. Ponadto odbyły 
się m.in. pokazy Akademii Sztuk 
Walki Michi, malowanie buziek. 
Po godz. 15 wystąpiły zespoły di-
sco polo oraz reggae – InVox, The 
Lovers, Sensual, Rafta czy Claudi.

– Zebraliśmy ponad 4,5 tys. zł.
Do tego dojdą pieniądze z samo-
rządu uczniowskiego oraz od 

nasze działania, wtedy zdecy-
dujemy, na co konkretnie pie-
niądze zostaną przeznaczone. 
Przede wszystkim planujemy 
zakup łóżka rehabilitacyjnego 
i wózek dla chorego chłopca 
z dziewięcioosobowej rodzi-
ny z ul. Pięknej – podkreśla 
Artur Sawicki, prezes Klubu 
Honorowych Dawców Krwi
„Serce Pruszkowa”.

pruszkowskich radnych, którzy 
zrzekli się części swoich diet. Sza-
cujemy, że możemy zbliżyć się do 
sumy 6 tys. zł – mówi Piotr Wi-
śniewski, jeden z organizatorów 
imprezy. – Ponadto ludzie o do-
brych sercach przynieśli m.in. 
ubrania, łóżko, telewizory, za-
stawy – dodaje.

Przypomnijmy. Pożar w ka-
mienicy przy ulicy Pięknej 
w Pruszkowie wybuchł w nocy 
9 stycznia. Akcja gaśnicza trwa-
ła kilka godzin. Z budynku ewa-
kuowano ok. 50 osób. Strażacy 
uratowali jedną z klatek budynku, 
druga spłonęła. Znacznie znisz-
czonych było sześć mieszkań, zaś 
pozostałe zostały zalane wodą 
użytą do gaszenia ognia.  (SD) 
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Prace obejmą również remont 
układu torowego, obiektów in-
żynieryjnych znajdujących się na 
trasie, sieci trakcyjnej oraz mon-
taż nowych urządzeń sterowania 
ruchem kolejowym. „Rewolucji” 
oprze się jedynie stacja w Grodzi-
sku, którą przebudowano podczas 
modernizacji linii kolejowej nu-
mer 1, czyli szlaku do Skierniewic. 

To nie wszystko. Z punktu wi-
dzenia mieszkańców pogranicza 
między Pruszkowem i Brwino-
wem kluczowe są dwa zupełnie 
nowe przedsięwzięcia, jakie PLK 
zrealizuje w ramach moderniza-
cji nitki nr 447. Chodzi o budowę 
przystanku w Parzniewie i tunelu 
w ciągu ul. Działkowej w Pruszko-
wie. Pierwsza inwestycja ułatwi 
korzystanie z transportu kolejo-
wego mieszkańcom wciąż powięk-
szającego się osiedla na granicy 
gmin, druga da wytchnienie kie-
rowcom. – Powstanie przystanek 
osobowy Parzniew. Nowy peron 
zostanie wyposażony w wiatę na-
wiązującą stylem do tych przed-
wojennych. Przejście pod torami 
będzie dostosowane do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. Zaś bu-
dowa nowego tunelu w Pruszko-
wie przy ulicy Działkowej ułatwi 
komunikację w obrębie miasta 
i rozładuje ruch samochodów – 
informuje Karol Jakubowski z biu-
ra prasowego PKP PLK.  

Kiedy ruszy modernizacja? Do-
kładnej daty wciąż nie ma, podob-
nie jak harmonogramu. Mowa 
natomiast o pierwszym kwarta-
le 2017 roku. 

Zanim podróżni będę mogli 
korzystać z nowych i odremon-
towanych obiektów, czekają ich 

Remont odcinka Warszawa Włochy-Grodzisk Mazowiecki 
może ruszyć w I kwartale 2017 roku

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Linię kolejową nr 447 czeka rewolucja

Mazowieckim ze zorganizowaną 
komunikacją zastępczą oraz cało-
ściowe zamknięcie szlaku Warsza-
wa Włochy-Grodzisk Mazowiecki. 
Karol Jakubowski: –  Rozmo-
wy i uzgodnienia cały czas trwają 
i nie zostały jeszcze rozstrzygnięte. 

Jak już informowaliśmy, władze 
Pruszkowa skłaniają się ku całko-
witemu zamknięciu linii i dzięki 
temu szybszemu przeprowadze-
niu prac. Włodarze Grodziska na 
razie pytają w tej sprawie miesz-
kańców. Za pomocą internetowej 
sondy proszą o wskazanie, który 
w wariantów uważany jest za lep-
szy (ankieta dostępna jest na stro-
nie grodzisk.pl).

A po co to całe „zamieszanie”? 
– Wymiernym dla pasażera efek-
tem prac na linii 447 będzie skróce-
nie czasu podróży oraz możliwość 
wprowadzenia dodatkowych połą-
czeń na trasie. Remonty peronów 
na stacjach i przystankach sprawią, 
że podróżny będzie korzystał z wy-
godnych platform. Podwyższony 
zostanie poziom bezpieczeństwa 
poprzez np. instalację nowych urzą-
dzeń sterowania ruchem kolejo-
wym, które dodatkowo zapewnią 
płynny ruch pociągów aglomera-
cyjnych – twierdzi przedstawiciel 
PKP PLK. 
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spore utrudnienia. Chodzi przede 
wszystkim o sposób zorganizowa-
nia komunikacji z i do Warszawy 
w czasie trwania prac. – Polskie 
Linie Kolejowe wspólnie z prze-
woźnikami, władzami samorządo-
wymi oraz zarządami transportu 
aglomeracyjnego ustalą najbar-
dziej korzystną formę przepro-
wadzenia modernizacji z punktu 
widzenia pasażera. Zależy nam, 

aby podróżni w jak najmniejszym 
stopniu odczuli remont linii oraz 
mieli zapewniony jak najlepszy 
dojazd z i do Warszawy – zapew-
nia Jakubowski.

Na „stoliku” pozostały dwie 
możliwości: wyłączenie ruchu 
na linii 447 na odcinku pomię-
dzy Pruszkowem a Grodziskiem 

W ramach 
modernizacji 
linii powstanie 
m.in. przystanek 
osobowy 
w Parzniewie

PRUSZKÓW
Zgodnie 
z zapowiedziami 
władz miasta, trwają 
przygotowania 
do remontu ulicy 
Przejazdowej 
w Pruszkowie. 
Rozpisano przetarg na 
przebudowę odcinka 
między ul. Południową 
i Promyka.

Przejazdowa to jedna z waż-
niejszych nitek komunika-
cyjnych w mieście. Razem 
z ulicami Przyszłości, 36. P. P. 
Legii Akademickiej i Żbikow-
ską stanowi „małą obwodni-
cę” Pruszkowa. Jej najbardziej 
zniszczonym odcinkiem jest 
właśnie odcinek od Południo-
wej do Promyka. Ale to w ciągu 
kilku miesięcy ma się zmienić. 

Jaki zakres prac przewidzia-
no w przetargu? Chodzi o prze-
budowę nawierzchni ulicy 
łącznie ze skrzyżowaniem ul. 
Przejazdowej i Promyka, gdzie 
pojawi się rondo. Wykonane 
zostaną odwodnienie, oświe-
tlenie drogowe i przebudowa 
sieci elektroenergetycznej. Po-
wstanie kanał technologiczny, 
modyfi kacja czeka kanalizację 
telekomunikacyjną. W ramach 
przedsięwzięcia konieczna bę-
dzie wycinka aż 280 drzew.

W czasie przebudowy nie-
zbędne będzie wprowadzenie 
nowej organizacji ruchu. Ale 
tę poznamy dopiero po roz-
strzygnięciu przetargu, bo jej 
przygotowanie należy do zwy-
cięzcy postępowania.

Na oferty fi rm zainteresowa-
nych zadaniem urząd miasta 
czeka do 3 marca. Całość ma 
być gotowa w ciągu 7 miesięcy 
od podpisania umowy.  (EL)

Kiedy przebudowa 
ul. Przejazdowej?

Czy są już plany wykorzy-
stania zebranej kwoty? – Kie-
dy dokładnie podsumujemy 

Podczas gali 
darczyńcy 
przynieśli m.in. 
ubrania, łóżko, 
telewizory
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Mazowieckim. – Sezon grypo-
wy jeszcze trwa, szczyt wystę-
puje w lutym i marcu, ale liczba 
zachorowań jest podobna do tej, 
którą odnotowaliśmy w zeszłym 
roku –  uspokaja. 

Przed cięższym przebiegiem 
grypy uchronić mogą szczepienia. 
Czy w tym sezonie warto jeszcze 
z nich skorzystać? – Oczywiście. 
Przy tej pogodzie sezon zacho-
rowań kończy się dopiero na po-
czątku maja – zaznacza dr Agata 
Wolska-Adamczyk.  (EL)
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PIASTÓW
Przeczytane książki często odkła-
damy na półkę i leżą tam przez 
wiele lat. A przecież mogą jeszcze 
kogoś zainteresować, zyskać 
drugie życie. Dlatego Miejska 
Biblioteka Publiczna w Piastowie 
postanowiła zorganizować spot-
kanie dla czytelników, w ramach 

którego chętni będą mogli po-
zbyć się przeczytanych publika-
cji i wymienić na inne, wcześniej 
im nieznane. To wymarzona oka-
zja spotkania ze słowem druko-
wanym. Cała akcja społecznej 
wymiany książek nosi nazwę „Pół-
ki do spółki”. – Posiadacie jakieś 

Wymiana książek, 
czyli akcja „Półki do spółki”

pozycje, które na półkach tylko 
zbierają kurz, przeczytane albo 
podwójne egzemplarze? Dajcie im 
szanse na drugie życie! – przeko-
nują organizatorzy akcji. Start: 
27 lutego, godzina 13. Miejsce: 
Miejsca Biblioteka Publiczna w Pia-
stowie, ulica Warszawska 24. (SD)

Piątek, 26 Lutego 2016
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Wybrany dodatek za 1 zł!
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prezent za 1 zł dla siebie!

Szczęśliwa siódemka 

Car Assistance 

Medical Assistance Bagaż 

Ochrona Utraty Zniżki 

Home AssistanceSOS Assistance  OC Najemcy

Szyby  

Wyposażenie Dodatkowe Stała Suma Ubezpieczenia  Zielona Karta  

Promocja!

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Reklama

Piastów bierze się za „Mickiewicza”
PIASTÓW
Liceum 
Ogólnokształcące im. 
Adama Mickiewicza 
w Piastowie zostanie 
przebudowane. 
Kiedy?Trzeba jeszcze 
poczekać. Miasto ogłosiło 
przetarg na opracowanie 
dokumentacji 
projektowej 
przebudowy oraz 
rozbudowy placówki.

Jeszcze nie tak dawno „Mic-
kiewicz” ofi cjalnie nie należał 
do Piastowa. W 2013 r. zarząd 
powiatu pruszkowskiego wy-
powiedział porozumienie doty-
czące prowadzenia szkoły przez 
miasto. Rozpoczęła się batalia, 
której celem był powrót liceum 
pod skrzydła Piastowa. Udało się 
to we  wrześniu ubiegłego roku. 
Dodatkowo dopełniono wszyst-
kich formalności i Piastów otrzy-
mał na własność budynek szkoły 
wraz z działką.

Od początku było jasne, że 
miasto będzie zamierzało zreali-
zować swoją koncepcję. – Chce-
my na tym terenie zrealizować 
zespół licealno-gimnazjalny. 
To kierunek, z którego nie za-
mierzamy rezygnować. Mamy 
opracowaną wstępną koncep-
cję, przygotowaną 10 lat temu 
– mówił nam jeszcze w listopa-
dzie Grzegorz Szuplewski, bur-
mistrz Piastowa.

Teraz uczyniono pierwszy 
krok na drodze do realizacji 
wspomnianej koncepcji. Miasto 
ogłosiło przetarg, w którym po-
szukuje wykonawcy dokumen-
tacji projektowej przebudowy 

oraz rozbudowy liceum. Kolej-
nym elementem jest przygoto-
wanie materiałów dotyczących 
hali sportowej. Jej budowa by-
łaby dużym udogodnieniem 
dla uczniów. Wykonawca na 
realizację dokumentacji pro-
jektowej będzie miał czas do 
30 września tego roku. 

Prace budowlane mają prze-
biegać etapami. Najpierw pla-
nowana są roboty związane 
z modernizacją istniejącego 
budynku liceum. W ramach 
drugiego etapu powstanie hala 
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W kwietniu 
samorządy w całym 
kraju rozpoczną 
wypłatę świadczeń 
w ramach programu 
500+. Jak idą 
przygotowania 
w naszym regionie?

R ządowy program zakła-
da, że co miesiąc rodzi-
com posiadającym dwo-

je lub więcej dzieci przysłu-
giwać będzie wsparcie fi nan-
sowe w wysokości po 500 zł 
na drugiego i każdego kolejne-
go potomka. Świadczenie nale-
ży się bez względu na sytuację 
fi nansową, czyli trafi  zarówno 
do najbogatszych jak i najbied-
niejszych. Nieco inaczej jest 
w przypadku starań o 500 zł 
na pierwszą pociechę. Tu zde-
cyduje kryterium dochodowe. 
Wynosi ono 800 zł na osobę lub 
– jeśli dziecko jest niepełno-
sprawne – 1200 zł.

Na barkach 
samorządów 
Obsługą całego programu ma-
ją zająć się samorządy, a kon-
kretnie miasta i gminy. Do nich 
należy zorganizowanie systemu 
przyjmowania wniosków, we-
ryfi kacja dokumentów i sama 
wypłata świadczeń (choć pie-
niądze pochodzić będą z ka-
sy centralnej). Ten obowiązek 
wiele lokalnych jednostek przy-
jęło niechętnie, bo może on 
wiązać się z dodatkowym wy-
datkiem z ich budżetów, czę-
sto też potrzebą zatrudnienia 
nowych urzędników.

Tego, że realizacja programu 
jest obciążeniem, nie kryje bur-
mistrz Milanówka. – To nieste-
ty standard w zachowaniu rządu 
w stosunku do samorządów. 

Gdzie i kiedy dostaniemy 500 zł na dziecko

Miejskiej na wynajem lokalu 
przekraczający rok budżetowy, 
bo niestety, w pomieszczeniach 
Urzędu Gminy oraz Środowisko-
wego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej nie ma już żadnej możliwości 
wygospodarowania wolnego 
miejsca na realizację programu. 
Następnie trzeba ten lokal wy-
posażyć w niezbędny sprzęt oraz 
sieć informatyczną – dodaje.

Ilu chętnych na 500+ spodzie-
wa się Grodzisk? – Przewidu-
jemy, że może to być ok. 3 tys. 
rodzin. Ale to tylko wstępne sza-
cunki, bo wskazanie dokładnej 
liczby nie jest możliwe – mówi 
Rafał Szczepaniak, dyrektor 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Grodzisku Mazowieckim. 
I dodaje: – Do obsługi tego pro-
gramu potrzeba minimum 
dwóch osób, być może będziemy 
szli w kierunku trzech, wszystko 
zależy od ilości wniosków. Ten 
system będzie działał cały rok, bo 
część osób będzie nabywała pra-
wo do świadczeń, a część je tra-
ciła gdy dziecko ukończy 18 lat.

W Pruszkowie szacuje się, że 
program obejmie ok. 6 tys. dzie-
ci. – Na taką liczbę wstępnie się 
przygotowujemy, jednak nie moż-
na wykluczyć, że uprawnionych 
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W naszym regionie wypłatami zajmą się w większości ośrodki pomocy społecznej 

Wymyślą sobie coś w kampa-
nii wyborczej, a robotę zrzucają 
na nas – mówi Wiesława Kwiat-
kowska. – Na razie jedyne wy-
tyczne, jakie dostaliśmy, to aby 
wyliczyć i oszacować ile osób 
będzie korzystało ze świadczeń. 
Od tej kwoty 2 proc. będzie prze-
znaczone na obsługę programu. 
Na razie jest to jednak 2 proc. od 
„x”, bo nie wiemy jeszcze, ile to 
będzie – dodaje. W Milanówku, 
podobnie jak w większości gmin, 
wypłatami zajmie się Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej.

Liczby
Konkretniejsze liczby znane 
są już w Brwinowie. – Na swo-
im terenie mamy 4918 dzieci. 
Szacujemy, że program obej-
mie ponad połowę – mówi Jo-
anna Dzierzba, dyrektor Śro-
dowiskowego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej. – Obecnie naj-
większym problemem jest zbyt 
krótki czas na przygotowanie ob-
sługi programu. Ustawodawca 
nie uwzględnił procedur wy-
nikających z innych ustaw, np. 
konieczność wprowadzenia 
środków do budżetu gminy, 
podjęcie stosownej uchwały 
przez Radę Miejską, zgody Rady 

sportowa oraz łącznik pomię-
dzy budynkami.

A kiedy uczniowie będą mo-
gli cieszyć się z nowego budyn-
ku szkoły? – Wszystko zależy od 
tego, czy terminy zostaną do-
trzymane. Liczyliśmy, że prze-
targ uda nam się ogłosić nieco 
wcześniej. Oddanie budynku 
dydaktycznego planujemy na 
jesieni 2017 roku – wyjaśnia bur-
mistrz Szuplewski.  (JM)

– Oddanie budynku 
dydaktycznego 
planujemy na jesieni 
2017 r. – mówi 
burmistrz Szuplewski

W naszym regionie wypłatami zajmą się w większości ośrodki pomocy społecznej 
osób będzie więcej – informuje 
Magdalena Sobczyk z Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Wnioski będą udostępnione na 
stronie internetowej MOPS-u, 
ale nie tylko. – Mamy pomysł, aby 
były one dostępne także w przed-
szkolach, razem z plakatami in-
formującymi, gdzie je kierować 
– wyjaśnia Sobczyk.

Wnioski od 1 kwietnia 
A teraz garść ważnych informa-
cji dla osób, które będą ubiegać 
się o świadczenia. Wnioski o je-
go przyznanie będzie można 
składać od 1 kwietnia. Co istot-
ne, nie trzeba tego robić natych-
miast, pierwszego dnia. 

Rodzice mają trzy miesiące 
na zgłoszenie się do odpowied-
niej placówki, nie tracąc przy 
tym prawa do wypłaty 500 zł
już od kwietnia. Składając 
wniosek np. pod koniec czerwca 
uzyskamy świadczenia za kwie-
cień, maj i czerwiec. Ten przy-
wilej przestanie obowiązy-
wać 1 lipca. 

Wymaganych dokumentów 
i wypełnionego wniosku nie 
trzeba dostarczać osobiście, 
można go przesłać pocztą. 
Ośrodki zachęcają również do 
zakładania kont bankowych te 
osoby, które rachunku jeszcze 
nie posiadają. Należy bowiem 
pamiętać, że środki z programu 
500+ nie podlegają egzekucji 
i nie mogą zostać zajęte na po-
czet długów rodziców.

A co z rodzinami, które np. wy-
najmują mieszkanie w jednej 
gminie, a zarejestrowane są 
w innej? Z wnioskiem powinny 
kierować się do odpowiedniej 
jednostki w miejscu aktualne-
go zamieszkania. Przypomina-
my jednocześnie, że ubieganie 
się o wypłatę w dwóch różnych 
ośrodkach jest zabronione, 
a unikalność wniosków wery-
fi kowana będzie przy pomocy 
internetowej bazy.  (EL)

Kredyt  konsolidacyjny do 200 tys.
Kredyt gotówkowy

Kredyt dla profesjonalistów 
Kredyty firmowe 

Hipoteczne i MDM 508 804 608
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PRUSZKÓW
Nową radną powiatu została 
Monika Sawicka (na zdjęciu z lewej). 
W 2014 r. była jedną z kandydatek 
z list PiS do Rady Powiatu Pruszkow-
skiego. Miała czwarty wynik na ca-
łej liście, ale nie wystarczyło to do 
otrzymania mandatu. Teraz tak. Dla-
czego? Zdzisław Sipiera był starostą 

pruszkowskim i radnym powiatu. 
W grudniu 2015 r. został powołany 
na wojewodę, co sprawiło, że pozo-
stawił po sobie dwa puste fotele. 
Nowym starostą został Maksym 
Gołoś. Na nazwisko nowej rad-
nej trzeba było poczekać. W takich 
przypadkach miejsce ustępującego 

Monika Sawicka nową 
radną powiatową

radnego zajmuje osoba, która osią-
gnęła kolejny najlepszy wynik z da-
nej listy wyborczej. PiS w okręgu nr 1, 
czyli w Pruszkowie, uzyskał trzy 
mandaty. Zgodnie z logiką osoba 
z czwartym wynikiem jest tzw. re-
zerwową w przypadku wygaśnięcia 
mandatu któregoś z radnych. (JM)

Piątek, 26 Lutego 2016

PODKOWA LEŚNA
Wiele kontrowersji 
wzbudziło czyszczenie 
stawu w Leśnym Parku 
Miejskim w Podkowie. 
Sprawa trafi ła do 
starosty grodziskiego.

W połowie września 2015 r. 
rozpoczęto prace zmierzają-
ce do oczyszczenia dna stawu. 
– Takie działania wykonuje się 
raz na 40 lat. Przy okazji kon-
serwacji rowów odwadniają-
cych chcieliśmy oczyścić dno 
stawu z rumowiska. Pojawiły 
się liczne zarzuty. Jeden z nich 
dotyczył tego, że w czaszy dna 
stawu występują warstwy gliny. 
Oczywiście nie miał nic wspól-
nego z prawdą – mówi Artur 
Tusiński, burmistrz Podko-
wy Leśnej.

Przeciwnicy działań bur-
mistrza podkreślali, że do-
konano dewastacji zasobów 
przyrodniczych. Jedna z człon-
kiń Ligi Ochrony Przyrody 
skierowała sprawę m.in. do 
starosty grodziskiego.

– Redukcja prędkości wody 
była przyczyną zmniejszenia 

Sprawa stawu 
wyjaśniona

Szansa na zaparkowanie auta przy dworcu 
PRUSZKÓW
Znalezienie wolnego 
miejsca parkingowego 
w rejonie dworca 
kolejowego w Pruszkowie 
graniczy z cudem. 
Ale taka sytuacja 
może się zmienić.

W rejonie stacji kolejowej mają 
powstać dwa parkingi: wielopo-
ziomowy przy ul. Sienkiewicza 
na 350 miejsc i jednopozio-
mowy przy ul. Waryńskiego na 
150 miejsc. – Do końca marca bę-
dziemy mieć gotowe projekty bu-
dowlane. Niestety, na realizację 
trzeba będzie poczekać – wyja-
śnia Andrzej Kurzela, wiceprezy-
dent Pruszkowa. – Czekamy na 
konkursy w ramach Zintegrowa-
nych Inwestycji Terytorialnych. 
Liczymy na to, że zostaną one 
ogłoszone w drugiej połowie roku. 
Zależy nam na dofi nansowaniach, 
ponieważ szacunkowy koszt bu-
dowy parkingu przy Sienkie-
wicza to 10 mln zł, a z ZIT mo-
żemy dostać nawet 85 proc. tej 
kwoty – podkreśla.

A co jeśli dofi nansowań w ra-
mach ZIT nie uda się uzyskać? 
Andrzej Kurzela: – Będziemy 
musieli szukać środków w innych 

Waryńskiego, bo jest mniejszy, 
a co za tym idzie tańszy.

Władze Pruszkowa 10 lutego 
podpisały z PKP SA umowę dzier-
żawy placu o powierzchni ponad 5 
tys. mkw. właśnie przy ulicy Wa-
ryńskiego. Zgodnie z planami ma-
ją tam powstać parking, chodnik, 
ścieżka rowerowa. Parking bę-
dzie oświetlony i objęty moni-
toringiem. Natomiast umowa na 
dzierżawę terenu przy Sienkiewi-
cza obowiązuje od dawna. Dziś 
znajduje się tam parking, który 
miasto udostępnia mieszkańcom. 
– Liczymy na to, że kolejarze od-
dadzą nam ten teren – mówi wice-
prezydent Pruszkowa.  (AS) 
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Strażacy ratowali kobietę

PRUSZKÓW
Strażacy musieli przez 
balkon wchodzić do 
jednego z mieszkań 
na terenie Pruszkowa. 
W środku znajdowała się 
starsza kobieta, która 
potrzebowała pomocy.

Informację na ten temat otrzy-
maliśmy 19 lutego od czytelnika. 
– Coś stało się przy ul. Bolesła-
wa Prusa. Strażacy wchodzą 
przez balkon do czyjegoś miesz-
kania. Na miejscu jest także ka-
retka i policja – napisał na adres 
kontakt@wpr24.pl.

– Interweniowaliśmy na we-
zwanie policji. Musieliśmy awa-
ryjnie wejść do zamkniętego 

mieszkania, gdzie w środku znaj-
dowała się osoba potrzebująca 
pomocy – mówił st. kpt. Karol 
Kroć, rzecznik prasowy Ko-
mendy Państwowej Powiatowej 
Straży Pożarnej w Pruszkowie. 
– Informację otrzymaliśmy od 
pracowników MOPS-u, którzy 
pojechali na kontrolę do starszej 
pani. Drzwi były zamknięte, a z 
wewnątrz mieszkania dochodziły 
odgłosy pojękiwania. Dlatego, że 
nie było możliwości normalnego 
wejścia, na miejsce została we-
zwana straż pożarna – wyjaśnia-
ła asp. Karolina Kańka, rzecznik 
prasowy Komendy Powiatowej 
Policji w Pruszkowie.

Kobietę przetarnsportowano 
do szpitala.  (SD) 

ANNA 
SOŁTYSIAK

NADARZYN
Pałac w Młochowie to 
jeden z najpiękniejszych 
zabytków w naszym 
regionie. Władze 
Nadarzyna nazywają go 
„perełką”. Obiekt czeka 
jednak na gruntowny 
remont. I wiele wskazuje, 
że wreszcie do niego dojdzie.

Z espół pałacowo-parkowy 
w Młochowie uznawany 
jest za perłę architektu-

ry klasycystycznej. W skład ze-
społu wchodzi pałac, park, dwie 
ofi cyny, oranżeria oraz park kra-
jobrazowy o powierzchni blisko 
17 hektarów. 

Pałac w Młochowie został zbu-
dowany w latach 1804 – 1810, 
prawdopodobnie z inicjatywy 
Walerego Faustyna Sobolew-
skiego, szambelana króla Stani-
sława Augusta Poniatowskiego. 
Obiekt zaprojektował architekt 
Jakub Kubicki. W trakcie I wojny 

Koncepcja na zabytkowy pałac
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Perła architektury, czyli pałac w Młochowie, czeka na gruntowny remont

wiadomo, co znajdzie się w bu-
dynkach. W pałacowej piwnicy 
działać będzie kuchnia restaura-
cyjna, ze zmywalnią, magazynami 
i zapleczem socjalno-sanitarnym. 
W piwnicach znajdą się również 
pomieszczenia techniczne. Na 
parterze planowane jest stworze-
nie holu, sal restauracyjno-kon-
ferencyjnej i barowej. Znajdą się 
tu także pomieszczenia biurowe 
i jeden apartament hotelowy. Na 
piętrze ulokowana zostanie sa-
la konferencyjna i cztery apar-
tamenty hotelowe. Natomiast 

Perła architektury, czyli pałac w Młochowie, czeka na gruntowny remont

Gmina ogłosiła 
już przetarg 
na wykonanie 
dokumentacji 
projektowej 
pałacu i ofi cyny

rewitalizację przypałacowego par-
ku. Zakres prac był szeroki i obej-
mował m.in. zabiegi pielęgnacyjne 
szaty roślinnej, budowę fontan-
ny, renowację stawów, budowę no-
wych nawierzchni i oświetlenia 
oraz opracowanie szlaku dziedzic-
twa kulturowego. Rewitalizacja 
kosztowała 11,5 mln zł, z czego 6 
mln zł pochodziło z unijnej dotacji. 

Władze Nadarzyna zapewniają 
od dawna, że kompleksową rewi-
talizację ma również przejść sam 
pałac. – Została opracowana kon-
cepcja pałacu i oficyny w Mło-
chowie. Zakończyliśmy I etap 
rewitalizacji kompleksu pałaco-
wo-parkowego, który polegał na 
odnowieniu małej architektury 
w parku oraz rewitalizacji ziele-
ni – mówi nam Janusz Grzyb, wójt 
Nadarzyna. – Docelowo chcemy 
utworzyć w zespole pałacowo-
-parkowym centrum konferen-
cyjno-szkoleniowe – dodaje. 

Gmina ogłosiła już przetarg na 
wykonanie dokumentacji projek-
towej pałacu i ofi cyny. Projekty 
mają być gotowe do 30 sierp-
nia 2017 roku. Jednak już dziś 

oficyna w całości będzie prze-
kształcona w hotel.

Po renowacji budynki mają być 
energooszczędne. Wiadomo już, 
że pomieszczenia wewnętrzne zo-
staną oświetlone lampami LED, 
a sale konferencyjne będą klima-
tyzowane. Powstanie też system 
dozoru i alarmowania. 

A na kiedy przewidziano reali-
zację projektu? – Szybkość wy-
konania inwestycji w znacznym 
stopniu zależy od możliwości po-
zyskania funduszy zewnętrznych 
– zaznacza wójt Janusz Grzyb. 

światowej pałac uległ spaleniu, ale 
w 1939 roku został częściowo od-
budowany. Podczas drugiej wojny 
światowej obiekt przejęli Niem-
cy. Potem, w czasach PRL-u, zna-
lazł się rękach Skarbu Państwa. 
Od 1966 roku w pałacu siedzibę 
miał Instytut Ziemniaka (dziś 

Instytut Hodowli i Aklimatyza-
cji Roślin). Natomiast od 15 lat 
zespół pałacowo-parkowy jest 
własnością gminy Nadarzyn.

Kilka lat temu władze gmi-
ny postanowiły przeprowadzić 
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się siły transportowej płyną-
cego strumienia, a w wyniku 
wytrącania się unoszonych 
cząsteczek powstało tzw. ru-
mowisko wleczone. Należy za-
tem uznać, że zasadnym było 
podjęcie przez Miasto Podko-
wa Leśna oczyszczenie dna 
zbiornika z rumowiska, co po-
zwoliło przede wszystkim na 
utrzymanie stałego przepływu 
wody, ograniczając jednocze-
śnie bezpośrednie podtapia-
nie zabudowań mieszkalnych 
w dolnym biegu cieku – brzmi 
fragment odpowiedzi starosty 
grodziskiego na skierowane do 
niego pismo.  (JM)

Staw znajduje 
się na terenie 
Leśnego Parku 
Miejskiego

programach, a realizację podzielić 
na etapy. W pierwszej kolejności 
wybudowalibyśmy parking przy 

Parkingi mają 
powstać przy ulicach 
Sienkiewicza 
i Waryńskiego 
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Reklama

Reklama w radiu 
Bogoria 94,5 FM

>>>>>>>>>>
Dział Promocji i Reklamy
tel.: 603 589 233, 605 838 751

 MOC HITOW
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PRUSZKÓW
Aleksandra Gorzka 
z Karate Klub Pruszków 
otrzymała nagrodę dla 
najlepszej zawodniczki 
w konkurencji kata.

W Centrum Japońskich Spor-
tów i Sztuk Walki „Dojo-Sta-
ra Wieś” odbył się plebiscyt na 
najlepszych karateków w Polsce 
w 2015 r. Najlepszym zawodni-
kiem Polskiego Związku Ka-
rate został uznany Damian 
Stasiak, wśród zawodniczek 
Maria Depta.

W gronie nagrodzonych zna-
lazła się Aleksandra Gorzka. 
Zawodniczka reprezentująca 
Karate Klub Pruszków może 
pochwalić się mianem najlep-
szej w kategorii kata. W pełni 
zasłużyła na ten tytuł. W 2015 r.
zapisała na koncie mistrzostwo 
Europy oraz mistrzostwo Polski 
w kata indywidualnym.

Warto przypomnieć, że Gorz-
ka zaprezentowała się znakomi-
cie już w 2014 r,, podczas XVII 
mistrzostw świata w karate tra-
dycyjnym. Została mistrzynią 
i wicemistrzynią świata w fuku-
-go. A był to jej pierwszy start 
w rywalizacji seniorskiej.  (JM)

Mistrzyni 
wyróżniona

Reklama

SEWERYN 
DĘBIŃSKI

PRUSZKÓW
O powstaniu Młodzieżowej 
Rady Miasta Pruszkowa 
mówi się od dawna. 
Na jakim etapie są 
przygotowania do jej 
utworzenia?

W ubiegłym roku prusz-
kowscy radni powo-
łali komisję, która 

zajmuje się przygotowaniami 
do powstania tego młodzieżo-
wego gremium. Jednak z inicja-
tywą i zaangażowaniem muszą 
wyjść sami zainteresowani, czy-
li młodzi mieszkańcy miasta. 
W skład rady wchodziliby gim-
nazjaliści i uczniowie klas po-
nadgimnazjalnych.

19 lutego odbyło się posiedzenie 
wspomnianej komisji. Pojawili się 
także przedstawiciele Młodzieżo-
wej Rady Gminy w Piasecznie. Za-
prezentowali działania i starali się 
„zarazić” ideą aktywności. W spo-
tkaniu uczestniczył również Jan 
Starzyński, prezydent Pruszkowa. 

– Posiedzenie było bardzo 
udane. Młodzież entuzjastycz-
nie przyjęła prezentację kolegów 
z Piaseczna, ponieważ spotkanie 
zakończono wnioskiem o powo-
łanie Młodzieżowej Rady Miasta 
w Pruszkowie – mówi Anna Hej-
nowicz, radna Pruszkowa i inicja-
torka powstania MRM.

Młodzi również zabiorą głos
Prace nad powstaniem Młodzieżowej Rady Miasta Pruszkowa

Jakie będą następne kroki? 
– Pierwszy etap za nami, czyli zło-
żenie wniosku. Młodzież musi te-
raz popracować nad utworzeniem 
jednego z ważniejszych dla nich 
dokumentów, czyli nad statutem. 

wizje. Gotowy statut zostanie rów-
nież przedstawiony prezydentowi 
miasta – wyjaśnia Anna Hejnowicz.

Korzyści z utworzenia Mło-
dzieżowej Rady Miasta Prusz-
kowa mają być wymierne. Dzięki 
niej młodzi ludzie zwiększą swoją 
rolę w lokalnej społeczności, będą 
mogli realizować własne pomy-
sły, poprawiając tym jakość życia 
w mieście. Kolejnym z ważnych 
celów takiej działalności jest edu-
kacja oraz kontakt z przedstawi-
cielami samorządu.

Skład rady ma wybierać mło-
dzież, a wybory prawdopodobnie 
zostaną przeprowadzone na tere-
nie szkół, które na ten czas zmie-
nią się w okręgi wyborcze. Jednak 
póki co, są to wstępne założenia. 
A kiedy nowa rada zacznie działal-
ność? Anna Hejnowicz: – Nie jest 
wykluczone, że uda się ją powołać 
jeszcze w tym roku szkolnym.  

Chcemy im w tym pomóc i wyko-
nać to wspólnie. Nie mamy zamia-
ru dawać im gotowego dokumentu, 
tylko zapytać ich o zdanie, własne 

Niewykluczone, 
że młodzieżową 
radę uda się 
powołać jeszcze 
w tym roku 
szkolnym
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PRUSZKÓW 
23 lutego w Al. Jerozolimskich 
w Pruszkowie samochód marki Re-
nault potrącił kobietę. Została prze-
wieziona do szpitala. Jak doszło do 
wypadku? – Zgłoszenie otrzyma-
liśmy o godzinie 19.40. W zdarze-
niu drogowym uczestniczył pojazd 
marki Renault i piesza, która chciała 

dostać się na drugą stronę ulicy.
Do wypadku doszło za sklepem 
Biedronka, niedaleko salonu samo-
chodowego. Kierujący Renault nie 
ustąpił pierwszeństwa pieszej, 
która prowadziła rower – opisywa-
ła asp. Karolina Kańka, rzecznik pra-
sowy Komendy Powiatowej Policji 

Kobieta została 
potrącona na pasach

w Pruszkowie. – W wyniku wy-
padku pieszą przetransportowano 
do szpitala. Zdarzenie zostało 
zaklasyfi kowane jako wypadek. 
Kierowca Renault był trzeźwy. 
Wypadek wpłynął na ruch drogowy 
i spowodował utrudnienia – doda-
wała asp. Karolina Kańka. (JM) 

Piątek, 26 Lutego 2016

FOTOMIGAWKA

 W Milanówku doszło 22 lutego do zderzenia dwóch pojaz-
dów. – Zgłoszenie otrzymaliśmy ok. godz. 4. nad ranem. Do zde-
rzenia doszło na skrzyżowaniu ul. Królewskiej i Piłsudskiego. 
W chwili wypadku sygnalizacja świetlna była wyłączona. Kierujący 
Volkswagenem Golfem poruszał się ul. Piłsudskiego w kierunku 
Nowowiejskiej. Wjechał na skrzyżowanie nie zachowując należytej 
ostrożności, tzn. nie zatrzymał się na znaku stop w wyniku czego 
uderzył w dostawczego Mercedesa – mówił asp. Sławomir Jano-
wiec z Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim. 
Poszkodowany został pasażer osobowego Volkswagena, którego 
przewieziono do szpitala.  (SD) 
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Autobusowe starania 
mogą rozbić się o pieniądze
NADARZYN
Jak już informowaliśmy, 
władze Nadarzyna 
zaproponowały 
sąsiedniemu Raszynowi 
wydłużenie trasy 
autobusu 703 na 
terenie tej drugiej gminy. 
Jednak przeszkodą 
mogą okazać się 
pieniądze. 

Propozycja Nadarzyna ma 
związek z pogorszeniem się 
sytuacji pasażerów komunika-
cji publicznej po otwarciu tra-
sy S8 i zmianach w rozkładach 
jazdy linii 703 i 711. – Gmina 
Nadarzyn zwróciła się do wój-
ta gminy Raszyn z prośbą 
o przedłużenie „raszyńskiej” 
linii 706 do przystanku zloka-
lizowanego przy drodze lo-
kalnej (nr DL 118) na terenie 
Raszyna i obsługę na tym od-
cinku nadarzyńskich przystan-
ków (chodzi o przystanek na 
wysokości między ul. Ogrod-
niczą a Przyleśną w Wolicy). 
W zamian nasza gmina pro-
ponowała dodanie jednego lub 
dwóch przystanków (w obu 
kierunkach) na trasie fi nanso-
wanej przez nas linii 703, przy-
kładowo przystanek w Jankach 
w pobliżu stacji CPN oraz na 
wysokości szkoły – informu-
je nadarzyński urząd gminy.

Na to nie zgodził się Zarząd
Transportu Miejskiego. – ZTM 
zasugerował, że rozwiązaniem
najkorzystniejszym byłoby 
gdyby autobus linii 703 zatrzy-
mywał się jednak na terenie 
Raszyna i zaproponował Gmi-
nie Raszyn podjęcie rozmów 
z Gminą Nadarzyn w zakresie 
uzgodnienia kosztów funkcjo-
nowania linii 703 na terenie
gminy Raszyn i uruchomie-
nia dodatkowej pary przystan-
ków – wyjaśniają nadarzyń-
scy urzędnicy.

Co na to władze Raszyna? 
Deklarują przychylność, ale 
sprawa może rozbić się o pie-
niądze. – Jesteśmy otwarci – za-
pewnia wójt Andrzej Zaręba. 
I dodaje: – 703 to linia, która 
najbardziej obsługuje Nada-
rzyn, bo u nas autobusów jest 
wystarczająco dużo. Ale oczy-
wiście chętnie byśmy wyrazi-
li zgodę. Chodzi jednak o pie-
niądze. Nas uruchomienie jed-
nego przystanku kosztowałoby 
rocznie prawie 200 tys zł. Bio-
rąc pod uwagę, że niewielu 
naszych mieszkańców korzy-
stałoby z niego, taniej pewnie 
byłoby wynająć im taksówki.

Rozmowy w tej sprawie będą 
kontynuowane. – Nie mówimy 
„nie”. Ale chcielibyśmy płacić 
ZTM niższą cenę – zaznacza 
wójt Zaręba.  (EL)

H

Policja podsumowała efekty swoich działań
PRUSZKÓW
Ponad 18 tysięcy 
interwencji, 479 
zatrzymanych sprawców 
przestępstw – takie 
wyniki osiągnęli 
policjanci z powiatu 
pruszkowskiego w 2015 r.

22 lutego odbyła się odprawa rocz-
na Komendy Powiatowej Poli-
cji w Pruszkowie. Nie zabrakło 
przedstawicieli władz samorzą-
dowych oraz instytucji współ-
pracujących ze stróżami prawa. 
– Poprosiliśmy starostę prusz-
kowskiego o udostępnienie nam 
sali. W uroczystości wzięli udział 
przedstawiciele władz miasta 
Pruszkowa oraz gmin z terenu 
naszego powiatu. Zjawili się też 
radni, przedstawiciele instytucji 
współpracujących z policją, m.in. 
straży miejskiej czy straży pożar-
nej – informuje asp. Karolina Kań-
ka, rzecznik prasowy Komendy 
Powiatowej Policji w Pruszkowie.

Policjanci przedstawili swo-
je osiągnięcia za 2015 rok. – Ko-

mendanci dyskutowali na temat 
efektów pracy poszczególnych 
jednostek. Dodatkowo zapre-
zentowane zostały stany kadro-
we oraz sposoby fi nansowania 
– mówi asp. Kańka.

Jak prezentują się wyniki pracy 
policji z terenu powiatu pruszkow-
skiego? W 2015 roku funkcjona-
riusze podjęli 18 709 interwencji. 
Policyjne oddziały prewencji za-
trzymały 479 sprawców prze-
stępstw oraz 185 poszukiwanych. 

Starosta pruszkowski Maksym 
Gołoś wręczył nagrodę dla naj-
lepszego funkcjonariusza policji 
z terenu powiatu. Ten tytuł przy-
padł sierż. Anecie Chacuś za wy-
sokie rezultaty w zatrzymywaniu 
sprawców przestępstw i wykro-
czeń, zaangażowanie, profesjona-
lizm oraz budowanie pozytywnego
wizerunku policji.  (JM) 
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 Maksym Gołoś, starosta pruszkowski, wręcza nagrodę 
sierż. Anecie Chacuś 

EWELINA
LATOSEK

MILANÓWEK
Jak udało nam się 
ustalić, na terenach 
po fabryce MIFAM, 
planowana jest budowa 
wielkopowierzchniowego 
marketu budowlanego. 
Ich nowy właściciel, 
spółka Podemat, 
wkrótce zaprezentuje 
swoje zamierzenia 
milanowskim radnym. 

S pekulacje o przeznaczeniu 
działki przy ul. Królew-
skiej trwają od momentu 

przejęcia jej przez syndyka masy 
upadłościowej fabryki igieł chi-
rurgicznych w Milanówku, czyli 
od lutego 2014 r. Choć o tym, że 
jednym z potencjalnych nabyw-
ców nieruchomości może być fi r-
ma Podemat, której udziałowcem 
jest m.in. OBI Group Holding, 
mówiło się już na początku ubie-
głego roku, to transakcję sprze-
daży udało się przeprowadzić 
dopiero w grudniu 2015 r. 

To, że teren kupowany był 
z myślą o otwarciu wielkopo-
wierzchniowego sklepu nie jest za-
skoczeniem. Działka znajduje się 
bowiem w atrakcyjnej lokalizacji, 
przy głównej ulicy miasta-ogrodu, 
a związki spółek Podemat i OBI 
nie były tajemnicą. Po raz pierw-
szy jednak o planach powstania 
marketu poinformowano wprost 
podczas spotkania z burmistrz Mi-
lanówka. – Przedstawiciele fi rmy 
będą obecni także na najbliższym, 
marcowym posiedzeniu miejskiej 

Nie ma już MIFAM-u, a będzie market OBI?
Sprawa przeznaczenia działki przy ulicy Królewskiej nabiera tempa

komisji praworządności i poinfor-
mują o swoich zamierzeniach – 
wyjaśnia Wiesława Kwiatkowska. 
I dodaje: – To będzie okazja, aby 
mogli wszystko konkretnie wyja-
śnić bezpośrednio radnym, bo ja 
nie chcę być rzecznikiem nikogo 
innego, tylko mieszkańców. 

Spółka będzie musiała usto-
sunkować się do zastrzeżeń, ja-
kie do tego typu inwestycji mają 
milanowianie, bo wśród nich zda-
nia na temat powstania marketu 
budowlanego są mocno podzie-
lone. Część uważa, że tego typu 
obiekt utrudni poruszanie się po 
mieście, bo duży sklep w centrum 
to także większy ruch na ulicach. 
Padają również argumenty, że ta-
kie obiekty nie pasują do kame-
ralnego klimatu miasta-ogrodu. 

Dla tego terenu nie ma jednak 
planu zagospodarowania prze-
strzennego, a właściciel dysponu-
je dużą swobodą w decydowaniu 
o jego wykorzystaniu. Czy to ozna-
cza, że samorząd nie ma żadnego 

wpływu na działania inwestora? 
Nie do końca. Zmiana przezna-
czenia nieruchomości wymaga 
uzyskania decyzji o warunkach 
zabudowy, a tę wydaje właśnie 
samorząd. Jak zapewnia bur-
mistrz Wiesława Kwiatkowska, 
pozytywnej decyzji nie będzie, jeśli 

„Furtką” do ewentualnego za-
blokowania powstania w Mila-
nówku OBI jest też fakt, że zgodnie 
ze „Studium dla potrzeb planów 
ochrony przeciwpowodziowej etap 
II – rzeka Rokitnica”  teren gdzie 
miałby powstać market uznaje się 
za obszar szczególnego zagrożenia 
powodzią. – Zgodnie z zapisami 
ustawy Prawo Wodne, na obsza-
rach szczególnego zagrożenia po-
wodzią zabrania się wykonywania 
robót oraz czynności utrudnia-
jących ochronę przed powodzią 
lub zwiększających zagrożenie 
powodziowe, w tym m.in. wyko-
nywania urządzeń wodnych oraz 
budowy innych obiektów budow-
lanych. Z zakazów może zwolnić 
dyrektor Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej – przed kil-
koma miesiącami informowała 
burmistrz Milanówka. 

Jak do sprawy odniosą się 
radni? Ich zdanie poznamy po 
marcowym posiedzeniu komi-
sji praworządności. 

 B
o

Lo
 S

Ko
C

zY
La

S

Na regionalnych drogach odnoto-
wano 2528 kolizji i 113 wypadków. 
Gdzie dochodziło do nich najczę-
ściej? Najwięcej wypadków, 47, 
zanotowano w Pruszkowie, naj-
mniej w Piastowie – 6. Policja 

zatrzymała 338 nietrzeźwych 
kierujących. – Zanotowaliśmy 
również spadek przestępczości. 
W 2015 roku odnotowaliśmy 
3372 przestępstw, a rok wcze-
śniej 32 więcej. Wykrywalność 
wynosi 53,29 proc., co plasuje 
nas na 6. miejscu wśród wszyst-
kich powiatów – przedstawia
rzecznik pruszkowskiej policji.

Tytuł najlepszego 
funkcjonariusza 
przypadł sierż. 
Anecie Chacuś  

Sprawa przeznaczenia działki przy ulicy Królewskiej nabiera tempa

inwestor nie zapewni, że  pojawie-
nie się wielkopowierzchniowego 
sklepu nie sparaliżuje komunika-
cyjnego centrum miasta. 

Wśród 
mieszkańców 
Milanówka 
zdania na temat 
powstania marketu 
budowlanego są 
podzielone
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Biuletyn przygotowywany i redagowany przez Powiat Pruszkowski. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść. 

Biuletyn Informacyjny Powiatu Pruszkowskiego Pruszków, ul. Drzymały 30, tel: 22 738-14-00, www.powiat.pruszkow.pl

„POWIAT DLA SPOŁECZNIE 
AKTYWNYCH”

Maksym Gołoś Starosta Pruszkowski serdecznie zaprasza na I Kongres Organizacji Pozarządowych z terenu Powiatu Pruszkowskiego 
pn. „POWIAT DLA SPOŁECZNIE AKTYWNYCH”, który odbędzie się 5 marca br. w godz. 11.00 – 15.00 w sali konferencyjnej 
Starostwa Powiatowego w Pruszkowie ul. Drzymały 30, 4 piętro.

Na spotkanie zapraszamy wszystkich przedstawicieli organizacji pozarządowych i społecznych inicjatyw nieformalnych działających 
na terenie Powiatu Pruszkowskiego.

Kongres będzie znakomitą okazją do inauguracji nowego programu współpracy Starostwa Powiatowego z organizacjami społecznymi, 
szerokiej wymiany doświadczeń i opinii na temat problemów nurtujących środowisko, a także nawiązania partnerskich kontaktów 
pomiędzy organizacjami z sąsiednich gmin.

W programie przewidziano m.in.:
• Ogłoszenie Programu „Powiat Społecznie Aktywny”

• Inaugurację „Akademii Społecznie Aktywnych” – cyklu szkoleniowo-warsztatowego dla organizacji społecznych i ich liderów
• Ogłoszenie harmonogramu powiatowych konkursów dotacyjnych na rok 2016

• Panel dyskusyjny pn. „Róże i kolce społecznej działalności – najważniejsze problemy środowiska organizacji społecznych 
w powiecie pruszkowskim”

Udział w Kongresie jest bezpłatny. Zgłoszenia należy dokonać do 3 marca 2016 r. na adres mailowy: 
rbialoszewska@powiat.pruszkow.pl lub telefonicznie: 22 738 14 58. 

 Szczegółowy program kongresu dostępny jest na stronie www.powiat.pruszkow.pl

Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Powiecie Pruszkowskim
Podobnie jak w zeszłym roku zachęcamy wszystkich mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego do udziału w obchodach Narodo-
wego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Wybór imprez związanych z uroczystościami na naszym terenie jest bardzo bogaty. 
Jednym z ciekawszych punktów obchodów jest wydarzenie poetycko-muzyczne, które odbędzie się  6 marca o godz. 19.00  
w kościele Św. Kazimierza w Pruszkowie. Oparte jest na oryginalnych utworach śpiewanych przez partyzantów do znanych melodii.  
W koncercie udział wezmą aktorzy: Radosław Pazura i Dariusz Kowalski, wokaliści Teatru Muzycznego Od Czapy, pod kierownic-
twem muzycznym Lidii i Marcina Pospieszalskich oraz zespół CzapoBa, złożony ze znakomitych muzyków: Dariusza Budkiewi-
cza (De Press, Armia), Dariusza Bafeltowskiego, Nikodema Pospieszalskiego, Mikołaja Pospieszalskiego, Marcina Pospieszalskiego,  
Juliana Czaporowskiego. Gościnnie wystąpi Jan Trebunia-Tutka z zespołem Jazgot.
W ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” Muzeum Dulag 121 przygotowało również szereg 
imprez. 5 marca o godz. 15.00 w siedzibie muzeum odbędzie się wykład „Na tropach zbrodni komunistycznych”, który wygłosi 
dr Tomasz Łabuszewski z Instytutu Pamięci Narodowej, a 12 marca o godz. 15.00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Pruszkowie,  
przy ul. Kościuszki 41 odbędzie się koncert poetycko-muzyczny „Powrót Wyklętych”, oparty na wierszach Przemysława Dakowicza  
z tomu „Łączka” ku czci „Żołnierzy Wyklętych”. Ponadto Muzeum Dulag 121 przygotowało specjalne lekcje muzealne dla uczniów 
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa,  
niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny  
- Lech Kaczyński Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Nasze obchody są hołdem złożonym „Żołnierzom Wyklętym – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie nie-
podległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa 
polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu.” 
– ustawa z 3 lutego 2011 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.
Wybór daty 1 marca nie jest przypadkowy. Tego dnia w 1951 roku w mokotowskim więzieniu komuniści zamordowali przywódców 
IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość (cywilno-wojskowej organizacji antykomunistycznej powstałej na bazie Delegatury 
Sił Zbrojnych na Kraj) – Łukasza Cieplińskiego i jego 6 współpracowników, tworzących ostatnie kierownictwo tej organizacji. 
Akcje większości oddziałów podziemia antykomunistycznego były wymierzone w oddziały zbrojne UB, KBW, MO. Największym 
oddziałem prowadzącym tego rodzaju działania była 6 Wileńska Brygada (WiN). „Żołnierze Wyklęci” prowadzili swoje działania 
m.in. na Podlasiu, Białostocczyźnie, Podhalu,  Lubelszczyźnie, ale także w okolicach Radomska, Kielecczyźnie czy na Śląsku Cie-
szyńskim. Ostatni „leśny” żołnierz ZWZ-AK, a później WiN – Józef Franczak „Lalek” – zginął w walce w październiku 1963 roku.
Polityka władz komunistycznej Polski wobec „Żołnierzy Wyklętych” była bezwzględna i okrutna.  Bezprawnie osądzani i skazywani 
na śmierć lub wieloletnie wyroki więzienia zostali dodatkowo usunięci poza margines społecznej pamięci poprzez propagandowe 
oczernianie. 
Powojenna konspiracja niepodległościowa była – aż do powstania „Solidarności” – najliczniejszą formą zorganizowanego oporu spo-
łeczeństwa polskiego wobec narzuconej władzy. W roku największej aktywności zbrojnego podziemia – w 1945 – działało w nim 
bezpośrednio 150-200 tysięcy konspiratorów zgrupowanych w oddziałach o bardzo różnej orientacji politycznej. Dwadzieścia tysięcy 
z nich walczyło w oddziałach partyzanckich. Kolejnych kilkaset tysięcy stanowili ludzie zapewniający partyzantom aprowizację, wy-
wiad, schronienie i łączność. Doliczyć trzeba jeszcze około dwudziestu tysięcy uczniów z podziemnych organizacji młodzieżowych. 
Łącznie daje to grupę ponad pół miliona ludzi zaangażowanych w walkę z systemem komunistycznym.

Cześć i Chwała Bohaterom!
na podstawie www.wykleci.ipn.gov.pl 

PRUSZKÓW
1000 lat temu ziemie Słowian po-
krywały puszcze, w których polowa-
li myśliwi, zaś domami opiekowały 
się mądre białogłowy. I to im po-
święcone będzie spotkanie pod ha-
słem „Białogłowa z kądzielą, czyli 
kobieta sprzed 1000 lat”, które od-
będzie się w MSHM. Tego rodzaju 

spotkania cechuje dbałość o szcze-
góły historyczne – zaczynając od 
treści i kończąc na prezentowanych 
artefaktów i ubiorze. – Dowiemy się 
jak dawniej nazywano kobietę 
i skąd właściwie wzięło się słowo 
„białogłowa”? Rozszyfrujemy zna-
czenie tajemniczego określenia 

Białogłowa z kądzielą 
w czasach Słowian

„po kądzieli” i poznamy jaka była 
pozycja kobiet w słowiańskich 
czasach, czym się zajmowały, jak 
ubierały – zachęcają organizatorzy. 
Start: 27 lutego, godz. 11-15. Miejsce: 
Muzeum Starożytnego Hutnictwa 
Mazowieckiego im. Stefana Woydy 
w Pruszkowie. Wstęp wolny. (SD) 

RASZYN
W tym roku rozpocznie 
się budowa nowego 
przedszkola w Raszynie. 
W placówce znajdzie 
się osiem oddziałów.

O sprawie już pisaliśmy.
W 2014 r.  budynek 
przedszkola przy ul. Po-

niatowskiego rozebrano. – Przed-
szkole musieliśmy wycofać 
z użytkowania. Był to dość wy-
służony budynek z elementami 
azbestu. Aczkolwiek nie były one 
groźne ponieważ znajdowały się 
w wewnętrznych, zabezpieczo-
nych i krytych częściach kon-
strukcji – mówi Andrzej Zaręba, 
wójt Raszyna. Dzieci przeniesio-
no do placówki przy ul. Lotniczej. 
Na miejscu starego przedszkola 
ma powstać nowe. 

Postanowiliśmy sprawdzić 
na jakim etapie jest inwestycja, 
zwłaszcza, że w październiku 
2015 r. włodarze Raszyna zapo-
wiadali rozpoczęcie budowy w tym 
roku. Kiedy zostanie wbita pierw-
sza łopata? – W tej chwili czekamy 

Przymiarki do przedszkola
Niebawem może ruszyć budowa placówki przy ul. Poniatowskiego

na uzyskanie pozwolenia na budo-
wę, które powinniśmy otrzymać 
w ciągu kilku dni. Następnie na 
przełomie marca i kwietnia pla-
nujemy ogłosić przetarg na roz-
poczęcie budowy. Oznacza to, że 
prace rozpoczną się niebawem. 
Mamy nadzieję, że przedszkole 
przyjmie dzieci już we wrześniu 
2017 r. – wójt Andrzej Zaręba.

Jak udało się nam dowiedzieć, 
nowe przedszkole zastąpi także 
dwie inne wysłużone placów-
ki, które mają za sobą niejeden 

remont. Andrzej Zaręba: – Dzię-
ki tej inwestycji wycofamy z obiegu 
dwa punkty przedszkolne znajdu-
jące się przy ul. Lotniczej i Godeb-
skiego. W każdym z nich znajdują 
się dwie grupy dzieci, czyli razem 
cztery. Nowa placówka przyjmie 
osiem oddziałów, oznacza to, że 
oprócz wspomnianych przed-
szkolaków przyjmiemy jeszcze 
ok. 100 innych dzieci.

Raszyn na budowę przedszko-
la przy ul. Poniatowskiego prze-
znaczy ok. 10 mln zł.  (SD)

 Teren, na którym ma powstać przedszkole
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DODATEK NIERUCHOMOSCI
/

Reklama

WPR Targi Nieruchomości i Wnętrz
12-13 marca,  w godz. 10.00-16.00

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

PRUSZKÓW
Bogata infrastruktura 
dla rodzin z dziećmi, 
zielone parki, doskonały 
dojazd do Warszawy 
dzięki nowym trasom 
oraz komunikacji 
miejskiej i przede 
wszystkim atrakcyjne 
ceny mieszkań to 
niewątpliwe atuty 
Pruszkowa i okolicznych 
miejscowości. 12 i 
13 marca odwiedź 9. 
edycję WPR Targów 
Nieruchomości i Wnętrz, 
porównaj oferty i znajdź 
swoje wymarzone 
mieszkanie!
 

S zukasz mieszkania, do-
mu, działki? Brakuje ci 
inspiracji do wykończe-

nia wnętrz? Chcesz uzyskać in-
formacje o programie MdM? 
Potrzebujesz wsparcia w uzy-
skaniu kredytu hipotecznego? 
WPR Targi Nieruchomości 
i Wnętrz to giełda nierucho-
mości na Mazowszu, od lat 
ciesząca się ogromnym zainte-
resowaniem gości. Poprzednie 
osiem edycji imprezy w prusz-
kowskiej Hali Znicz odwiedziło 
ponad 20 tys. osób, a swoje ofer-
ty prezentowali wszyscy liczący 
się na rynku wystawcy.

Impreza adresowana jest do 
tych, którzy zamierzają osiedlić 

Przyjdź na targi i znajdź wymarzony dom
się w rejonie zachodniego Ma-
zowsza. Podczas targów goście 
będą mogli się zapoznać z ofer-
tami deweloperów realizujących 
swoje inwestycje w powiatach: 
pruszkowskim, grodziskim, 
żyrardowskim, warszawskim 
zachodnim oraz niektórych 
dzielnicach Warszawy.

Główną ideą organizatorów 
jest prezentacja korzyści jakie 
płyną z możliwości osiedlenia 
się w rejonie Warszawy. A  jest 
ich wiele: kameralna atmosfera, 
atrakcyjne ceny nieruchomości, 
dogodna komunikacja, łatwy do-
jazd do stolicy, edukacja na wy-
sokim poziomie, bliskość natury.

Podczas tej edycji targów 
przedstawione zostaną pre-
mierowe inwestycje. Wśród 
nich Domy Moderno w Mło-
chowie pod Warszawą. Ma to 
być nowoczesne osiedle w za-
budowie bliźniaczej. Yuniversal 
Podlaski zaprezentuje inwesty-
cję NOVO, propozycję dla mło-
dych i dynamicznych osób, które 
cenią wygodę i swobodę.  Firma 
FIB przedstawi projekt kame-
ralnej inwestycji przy ul. Rad-
nych w centrum  Pruszkowa.

Pojawią się też nowe inwesty-
cje z Warszawy: URSA Smart 
City w Ursusie realizowana 
przez Unidevelopment S.A. 
i CPD S.A a także firma Robyg 
z inwestycjami Stacja Nowy 
Ursus, Osiedle Kameralne oraz 

Young City na Bemowie i w in-
nych dzielnicach Warszawy 
(Wilanów, Mokotów, Wola, Żo-
liborz). Oryginalne meble i blaty 
z całego pnia drzewa przedstawi 
firma ENT Tomasz Polakowski.

Odwiedzający targi zapoznają 
się z ofertami deweloperów, którzy 
specjalnie na tę imprezę przygo-
towali promocje i rabaty. Zapre-
zentują się także firmy z zakresu 
aranżacji wnętrz, banki, znajdą się 
również stoiska lokalnych gmin, 
na których będzie można poznać 
plany inwestycyjne poszczegól-
nych samorządów. Dla rodzin 
z dziećmi przygotowaliśmy Tar-
gowy Klub Malucha prowadzony 
przez Przedszkole Tuptuś, a chwi-
lę wytchnienia zapewni Kawiar-
nia Targowa zorganizowana przez 
restaurację Kolejka Cukierków. 
Bezpłatnego doradztwa w zakre-
sie porad kredytowych udzieli fir-
ma Phinance S.A.

Dla gości imprezy przygo-
towaliśmy też konkurs na naj-
lepsze targowe stoisko (czytaj 
obok). Do wygrania wycieczka 
do Grecji ufundowana przez 
Salon Firmowy Grecos Holi-
day z Pruszkowa.

Organizator targów: Grupa 
Wpr Media Sp. z o.o. Współor-
ganizator: Miasto Pruszków, 
Sponsorzy: Yuniversal Podla-
ski, Agencja RE Support. Part-
ner motoryzacyjny: Nissan 
Odyssey Pruszków. 

Już 12 i 13 marca odbędzie się 9. edycja imprezy WPR Targi Nieruchomości i Wnętrz. Zapraszamy  

Jak dojechać na targi?

Samochodem: z Warszawy – Al. Jerozolimskimi do skrzyżowania z ul. Bohate-
rów Warszawy. Na krzyżówce w lewo, 50 m za skrzyżowaniem należy skręcić  
w lewo – wjazd na teren kompleksu Znicza. Z Grodziska Maz. – drogą wojewódz-
ką nr 719 (al. Wojska Polskiego w Pruszkowie). Z al. Wojska Polskiego skręcić 
w prawo i następnie w lewo w ul. Bolesława Prusa. Tą ulicą trzeba dojechać do 
kompleksu Znicza, obok hotelu Comfort Biznes.  

Pociągiem WKD: z Warszawy i Grodziska Maz. – należy dojechać do stacji Prusz-
ków, następnie ulicami Kraszewskiego i Prusa lub Kraszewskiego, Hubala  
i Parkiem Potulickich (ok. 10 min)

Pociągami KM i SKM: z Warszawy i Grodziska Maz – trzeba dojechać do stacji 
Pruszków, następnie ulicami Kościuszki i Prusa (ok. 10 min.).
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KONKURS
Uczestnicy 
zbliżających się 
Targów Nieruchomości 
i Wnętrz w Pruszkowie 
(12-13 marca) będą 
mogli wziąć udział 
w konkursie na 
najciekawsze  
stoisko. Do wygrania 
wycieczka do Grecji!

„Najciekawsze stoisko targów” 
to konkurs, w którym główną 
nagrodą będzie 2-osobowa  
wycieczka do Grecji. Każdy 
z gości wchodzących na impre-
zę otrzyma kupon konkurso-
wy. Zadanie będzie polegało 
na wyborze spośród wszyst-
kich wystawców najciekaw-
szego stoiska i uzasadnieniu 
swojej decyzji. Zwycięzca bę-
dzie wybrany spośród tych 
uczestników, którzy wskazali 
stoisko o największej liczbie 
głosów. Rozstrzygnięcie kon-
kursu nastąpi 1 kwietnia, a dane 
zwycięzcy zostaną opubliko-
wane w portalu WPR24.pl, 
Gazecie WPR oraz stronie  
www.targi.pruszkow.pl. Nagro-
dę ufundował Salon Firmowy 
Grecos Holiday z Pruszkowa.

Kupon konkursowy można 
znaleźć na str. 10 tego wyda-
nia Gazety WPR oraz na stro-
nie internetowej www.targi 
wpruszkowie.pl.

Więcej szczegółów w regu-
laminie konkursowym: www. 
targi.pruszkow.pl/new-page/. 

Wygraj wycieczkę 
do Grecji!

24 lutego na 
sesji Rady Miasta 
Burmistrz Grodziska 
Mazowieckiego i Prezes 
Legii Dariusz Mioduski 
podpisali porozumienie 
w sprawie budowy 
nowoczesnego  
ośrodka piłkarskiego  
w Książenicach. 

W skład nowej inwestycji Klubu 
wchodzić będą kompleks Badaw-
czo-Rozwojowy wraz z Ośrod-
kiem Treningowo-Szkolnym. 
Powstanie również niepubliczna 
Szkoła Mistrzostwa Sportowego 
z internatem oraz bazą niezbęd-
ną do prowadzenia szkolenia 
młodych sportowców, przede 
wszystkim piłkarzy. Przewidzia-
no również nowoczesne zaple-
cze treningowe dla pierwszego 
składu Legii Warszawa.

Książenice  
– dynamiczny rozwój
Książenice to dynamicznie roz-
wijająca się miejscowość.  Wraz 
z rozwojem i rosnącą liczbą 
mieszkańców Osiedla Książeni-
ce na jego terenie powstały Sa-
morządowa Szkoła Podstawowa, 

Legia wybrała Książenice
przedszkola, lokalne centrum 
kultury Pod Dobrym Adresem, 
sklepy i usługi a 1 marca zosta-
nie otwarte Centrum Sportu i Re-
kreacji Strefa Ruchu z kortami 
tenisowymi, squashem, badmin-
tonem, fitnessem i siłownią.

Świetna lokalizacja  
– 25 minut od Warszawy
Inwestorów i mieszkańców przy-
ciąga bardzo dobra lokalizacja 

Książenic i wygodny dojazd. 
Piękne, zielone tereny, szyb-
ki dojazd do Warszawy trasą 
S8 i autostradą A2, połączenie 
z WKD i PKP to jej niewątpli-
we zalety. 

Dom w cenie 
mieszkania
W ofercie Osiedla Książenice 
znajdują się domy w stanie de-
weloperskim już od 389tys.zł.  

Do wyboru jest 6 modeli goto-
wych domów o powierzchni od 
99-144m2. Domy wolnostoją-
ce realizowane są wg projek-
tów wybranych przez Klientów, 
zgodnie z ich indywidualnymi 
potrzebami. 

Na Osiedlu Książenice roz-
poczęto pracę nad nowymi 
kameralnymi budynkami wielo-
rodzinnymi położonymi w świet-
nej lokalizacji, blisko centrum 
sportowego, sklepów, szkoły oraz 
terenów spacerowych. 

Wybierz idealne miejsce dla Ciebie  
i Twojej Rodziny  

– wybierz Książenice. 
 

Dowiedz się więcej na 

www.osiedleksiazenice.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
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TABLICA
Chcesz sprzedać, kupić lub wyna-
jąć nieruchomość? Oferujesz usługi 
budowlane, projektujesz wnętrza? 
Podczas Targów Nieruchomości 
i Wnętrz w Pruszkowie skorzystaj 
z bezpłatnej tablicy ogłoszeń! Już 
12 i 13 marca w pruszkowskiej  hali 
Znicz odbędzie się 9. edycja Targów 

Nieruchomości i Wnętrz. Podczas 
imprezy goście będą mogli zamie-
ścić ogłoszenia na specjalnej, bez-
płatnej tablicy znajdującej się przy 
bawialni dla dzieci. Taka darmowa 
tablica to dla ciebie wyjątkowa
okazja! Ogłoszenie, które na niej 
zamieścisz będzie bardzo widoczne 

Bezpłatna tablica ogłoszeń 
na targach w Hali Znicz

dla odwiedzających targi, a tych, 
jak wskazują poprzednie edycje 
imprezy, jest bardzo wielu. Masz 
więc ogromną szansę, że twoja 
propozycja spotka się z odzewem. 
Przyjdź więc na WPR Nieru-
chomości i Wnętrz i skorzystaj 
z bezpłatnej tablicy ogłoszeń!

Piątek, 26 Lutego 2016

Wrzuć kupon do urny w punkcie 
informacyjnym w czasie trwania 
targów 12 i 13  marca na Hali Znicz 
w Pruszkowie
 
Biorąc udział w konkursie wyrażam zgodę na 
przetwarzanie podanych danych, w tym 
również dla celów marketingowych, przez 
Grupę Wpr Media Sp. z.o.o. lub inny podmiot 
związany umową z Grupą Wpr Media Sp. z.o.o.. 
Udzielam zgody na otrzymywanie na wskazany 
powyżej adres email informacji handlowych, 
o których mowa w art. 10 ustawy z dn. 18.07.2002 
o Świadczeniu usług drogą elektroniczną, 
przesyłanych przez Grupę Wpr Media Sp. z.o.o. 
lub inne podmioty korzystające z baz danych 
Grupy Wpr Media Sp. z.o.o. na podstawie 
aktualnych umów. Wyniki konkursu zostaną 
opublikowane w dniu 01.04.2016 r. na łamach 
Gazety WPR oraz w portalu WPR24.pl. 
Regulamin konkursu dostępny na 
www.targi.pruszkow.pl.

Nagrodę ufundował Salon Firmowy Grecos 
Holiday z Pruszkowa, Prusa 21

Uzasadnienie

Imię i nazwisko

Miejscowość

Najładniejsze stoisko - nazwa Numer stoiska

Telefon

E-mail

Przyjdź na targi i 
wygraj wycieczkę 
do Grecji!

KUPON 
KONKURSOWY

Pruszków
12-13 marca
 Hala Znicz, godz. 10-169 edycja

Reklama

Reklama

Dodatek Nieruchomości

JAKUB 
MAŁKIŃSKI

KREDYT
Własne mieszkanie to 
dla wielu osób spełnienie 
marzeń. Przy zakupie 
często potrzebne jest 
wsparcie w postaci 
kredytu hipotecznego. 
Aby go dostać niezbędny 
jest wkład własny, 
który od stycznia 
wzrósł o 5 proc.

T eraz podejmując decy-
zję o zakupie mieszkania 
trzeba mieć zgroma-

dzone 15 proc. wartości lokalu. 
W ubiegłym roku wystarczyło 10 
proc., aby ubiegać się o kredyt. 
Niektóre banki nadal dopuszcza-
ją możliwość udzielenia kredytu 
z wkładem własnym na tym po-
ziomie. Jednak brakującą część 
i tak trzeba pokryć. W jaki spo-
sób? Możliwości jest kilka. Bank 
jako zabezpieczenie może po-
traktować blokadę środków na 
rachunku bankowym na poczet 5 
proc. wartości lokalu. Kolejnym 
rozwiązaniem jest zastaw w pa-
pierach wartościowych. Chodzi 
o te emitowane przez Skarb Pań-
stwa bądź Narodowy Bank Pol-
ski. Potencjalny kredytobiorca 
będzie również mógł dokonać 
zabezpieczenia dzięki środkom 
zgromadzonym w III fi larze sys-
temu emerytalnego.

Wysokość wymaganego wkła-
du własnego rośnie z roku na rok. 

Wkład własny wzrósł o 5 procent 
Trzeba mieć zgromadzone 15 proc. wartości mieszkania

Jeszcze w 2014 r. trzeba było mieć 
5 proc. wartości lokalu, aby otrzy-
mać kredyt. Skąd takie zmiany? 
– To powrót do podstaw banko-
wości, który można nazwać kon-
serwatywnym pożyczaniem. 
W wielu krajach minimalny wkład 

Nadzoru Finansowego zastosowa-
ła miękką perswazję i za pomocą 
rekomendacji wymusiła na ban-
kach podwyższenie progu wkładu 
własnego w kredycie hipotecznym 
– odpowiada Michał Kisiel, ana-
lityk portalu Bankier.pl.

Dla wielu osób informacja 
o wyższym wkładzie własnym 
nie jest oczywiście optymistycz-
na. Nie są w stanie zabezpieczyć 
kwoty, która umożliwia im sta-
ranie się o kredyt. Czy więc sto-
ją na straconej pozycji? – Banki 
dzielą się na trzy grupy. Jedna 
z nich oczekuje wkładu własnego 
na poziomie 10 procent, druga 15 
proc., a ostatnia 20 proc. Jeżeli 
nie posiadamy określonej sumy 
możemy starać się o dofi nanso-
wanie z programu MdM, które 
jest bezzwrotne. Warto też pa-
miętać o takich możliwościach 
jak pożyczka, darowizna od ro-
dziny bądź oszczędności – wy-
jaśnia Michał Kisiel. 

własny jest większy. Za między-
narodowy standard uchodzi 20 
proc. Można stwierdzić, że w Pol-
sce do tej pory banki były pod tym 
względem dość liberalne. Komisja 

Teraz podejmując 
decyzję o zakupie 
mieszkania trzeba 
mieć zgromadzone 
15 proc. wartości 
lokalu
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Region, w którym warto zamieszkać
MIEJSCOWOŚCI
Decyzja o zakupie 
mieszkania rodzi 
wiele pytań. Jedno 
z istotnieszych dotyczy 
lokalizacji. Coraz 
więcej osób decyduje 
się, aby zamieszkać 
w Pruszkowie czy 
Grodzisku Mazowieckim.

Nie ma co ukrywać, że jednym 
z kluczowych elementów pod-
jęcia decyzji o zakupie mieszka-
nia są fi nanse. Atutem Pruszkowa 
i okolicznych miejscowości jest 
niższa cena za metr kwadrato-
wy lokalu w stosunku do rynku 
warszawskiego. Tańsze nie zna-
czy przecież gorsze. Dewelope-
rzy dostosowują swoje oferty do 
potrzeb klientów i budują prze-
stronne, klimatyczne oraz funk-
cjonalne mieszkania.

Na niezdecydowanych wpływ 
będzie miała cena lokalu, ale po-
jawiają się kolejne pytania. Co 
można robić w Pruszkowie czy 
Grodzisku? Dawniej mówiło 
się, że to „sypialnie”. Ale to okre-
ślenie przeszło już do lamusa. 
Miejscowości naszego regionu 

się rozwijają. Np. w Pruszkowie 
w trakcie realizacji jest budowa 
Centrum Dziedzictwa Kulturowe-
go, w którym znajdą się m.in. sala 
widowiskowa, siłownia, sala mu-
zyczna. Nie zabraknie więc ofert 
zajęć sportowych i kulturalnych. 

To, że Pruszków przyciąga 
jasno przedstawiają statystyki. 
W 2015 roku mieszkańcy 147 
miejscowości zdecydowali się 
w nim osiedlić.

Również Grodzisk Mazo-
wiecki się rozwija. Planowane 
jest powstanie nowej hali wi-
dowiskowo-sportowej, w której 
podczas koncertów zmieści się 
3,5 tys. osób. We wrześniu 2015 
roku ruszyła budowa Galerii Gro-

dova, gdzie znajdzie się wiele skle-
pów oraz punktów usługowych. 

Rozwija się również Parzniew, 
przybywa tam mieszkań będą-
cych łakomym kąskiem dla po-
tencjalnych nabywców.

Pruszków i Grodzisk Mazo-
wiecki są bardzo dobrze skomu-
nikowane z Warszawą. Kierowcy 
mogą korzystać z czterech tras 
szybkiego ruchu – A2, S2, S7 
oraz S8. Do centrum Warszawy 
można dostać się w zaledwie 
20 minut. Niezmotoryzowa-
ni mają do dyspozycji pociągi 
WKD, SKM oraz KM.

Reasumując: nasz region z ro-
ku na rok staje się atrakcyjniejszy 
do zamieszkania.  (JM) 
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PODATEK
Wraz z nowym rokiem zniknęła 
jedna z luk w przepisach dotyczą-
ca określenia przedmiotu 
opodatkowania wspólnej czę-
ści nieruchomości. Wcześniej 
powierzchnia ta nie wchodziła 
w skład podatku. Obecnie sytua-
cja uległa zmianie. Nowe przepisy 

mówią jasno – podatek nalicza-
ny będzie od całości wspólnych 
części. Co to oznacza? W danym 
budynku po wyodrębnieniu wszyst-
kich lokali powstaje część wspól-
na, czyli m.in. suszarnie, korytarze, 
pralnie czy klatki schodowe. Za to 
wszystko podatnicy będą musieli 

Zmiana opodatkowania części 
wspólnych nieruchomości

dodatkowo zapłacić. Jednak dla 
właścicieli budynków wielorodzin-
nych podwyżka nie będzie wysoka 
i dotkliwa (zaledwie kilka zł 
w skali roku). Jej skutki najbardziej 
odczują przedsiębiorcy posiadają-
cy budynki fi rmowe takie jak 
galerie handlowe. (SD)

JAKUB 
MAŁKIŃSKI

PODATEK BANKOWY
Mnożą się pytania 
dotyczące wpływu 
podatku bankowego 
na sprzedaż mieszkań. 
Zamierzający kupić 
własne „M” obawiają 
się, że wzrosną koszty 
kredytów hipotecznych. 
Ale eksperci przewidują, 
że zainteresowanie 
nieruchomościami 
nie powinno spaść.

O d lutego tego roku w Pol-
sce obowiązuje podatek 
bankowy w wysoko-

ści 0,44 proc. aktywów. Przede 
wszystkim obciąża banki, jednak 
pośrednio może wpłynąć także 
na klientów. Noszący się z zamia-
rem kupna własnego mieszka-
nia są pełni obaw. Już w grudniu 
2015 r. część banków, m.in. Pekao, 
Eurobank, Raiff eisen czy mBank, 
zdecydowała się na podniesienie 
marż kredytowych. Co to oznacza 
dla potencjalnego kredytobiorcy? 

Podatek bankowy a sprzedaż mieszkań
Eksperci przewidują, że zainteresowanie nieruchomościami nie powinno spaść

atutem może okazać się wyso-
kość wkładu własnego. 

Klienci zawsze mogą podjąć pró-
bę negocjacji z bankiem. Warto po-
rozmawiać o możliwości obniżenia 
marży. Posiadanie środków w da-
nym banku będzie przemawiało 
na naszą korzyść. Dla nabywców 
poniżej 35. roku życia ważna jest 
możliwość skorzystania z progra-
mu Mieszkanie dla Młodych.

Pamiętajmy, że sytuacja na rynku 
sprzyja lokowaniu kapitału w nie-
ruchomościach. W wielu przypad-
kach deweloperzy oferują swoim 
klientom kompleksową „opiekę” 
oraz doradztwo fi nansowe. 

Pomimo różnych zawirowań, 
coraz więcej osób decyduje się 
na zakup własnego mieszkania. 
Eksperci przewidują, że zaintere-
sowanie rynkiem nieruchomości 
nie powinno spaść. Ograniczona 
dostępność kredytów hipotecz-
nych może mieć wpływ na popyt 
na mieszkania, jednak można 
sprawdzić swoją zdolność kredy-
tową i tak jak już wcześniej wspo-
mnieliśmy, skorzystać z pomocy 
doradcy. Pozwoli to znaleźć od-
powiednie rozwiązania. 
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i trudniej dostępne. W związku 
z tym ci, którzy otrzymają kre-
dyt muszą liczyć się z większą mie-
sięczną ratą. Średnio może pójść 
w górę o około 5 proc. W skali mie-
siąca wzrost kosztów nie będzie 
odczuwalny, jednak biorąc pod 
uwagę ilość rat już tak. Kredyto-
biorca zapłaci kilkadziesiąt tysię-
cy złotych więcej odsetek.

Pojawiają się wątpliwości do-
tyczące dostępności kredytów. 
Banki będą mniej hojne, jednak 
nie ostudzi to zapewne ich klien-
tów. W głównej mierze trudności 
z uzyskaniem kredytów dotkną 
osoby mające niewielką zdol-
ność kredytową. Jednak w wa-
runkach konkurencji rynkowej 
wcale nie musi być tak źle. Ban-
ki nadal będą oferowały kredyty 
hipoteczne. Ich liczba gwałtow-
nie nie spadnie, więc w dalszym 
ciągu każdy będzie mógł znaleźć 
dogodną dla siebie ofertę. War-
to wspomnieć, że np. bank PKO 
BP dla swoich klientów przygo-
tował ofertę kredytową z obniżo-
ną marżą. Promocja obowiązuje 
do końca marca.

W przypadku decyzji o zaku-
pie mieszkania oraz sposobie je-
go fi nansowania zawsze można 
udać się do doradcy kredytowego. 

Pamiętajmy, 
że sytuacja na 
rynku sprzyja 
lokowaniu 
kapitału 
w nieruchomościach

Reklama

Eksperci przewidują, że zainteresowanie nieruchomościami nie powinno spaść

Przedstawi nam on różne wa-
rianty, a to pozwoli lepiej zo-
rientować się w najlepszych dla 
nas opcjach. Z pewnością dużym 

Reklama

OTRĘBUSY
OSTATNI BLIŹNIAK

165 m2 na działce 500 m2, 10 min do WKD

CENA
495,000 zł

TEL. 601 279 727
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Zamów ogłoszenie za darmo. 
Gdzie? Na targach!
OFERTA
Przed nami 9. edycja
WPR Targów 
Nieruchomości i Wnętrz. 
W weekend 12-13 
marca w Hali Znicz do 
dyspozycji mieszkańców 
będą także dziennikarze 
Grupy WPR Media. 
To nie wszystko. Można  
będzie również zamówić 
bezpłatne ogłoszenie 
w Gazecie WPR. 

Redakcja „Gazety WPR” i por-
talu WPR24 będzie miała na 
targach swoje stoisko i tak jak 
podczas poprzedniej edycji im-
prezy, nasi dziennikarze będą 
czekali na Czytelników chcą-
cych podzielić się nurtującymi 
ich sprawami. A zgłosić można 
każdy temat: chodnik, droga, ko-
munikacja, nieestetyczna okolica, 
problemy w załatwianiu spraw 
w urzędach. Nie ma tematu, któ-
rego się nie podejmiemy.

To nie wszystko. Odwiedza-
jąc stoisko WPR będzie można 

bezpłatnie zamówić ogłosze-
nie w „Gazecie WPR”. Jeśli 
więc wykonujesz konkretne 
roboty budowlane, remontu-
jesz mieszkania, organizujesz 
przeprowadzki, masz smykałkę 
w naprawianiu sprzętu RTV czy 
AGD, to ogłoszenie jest w sam 
raz dla Ciebie. Jedna osoba mo-
że zamówić jedno ogłoszenie. 
Emisja ogłoszeń – w rubryce 
drobne i składających się mak-
symalnie z 10 słów – zaplano-
wana jest na 10 kwietnia. Dla 
reklamodawców także mamy 
niespodziankę. W dniu targów 
zakupiona reklama w Gazecie 
WPR i portalu WPR24.pl ob-
jęta będzie rabatem 30 proc.!

Przypomnijmy, że WPR Tar-
gi Nieruchomości i Wnętrz to 
pierwsza regionalna giełda 
nieruchomości na Mazowszu. 
W jednym miejscu i czasie za-
prezentowana zostanie ofer-
ta nieruchomości, doradztwa 
finansowego oraz aranżacji 
wnętrz z zachodniej części re-
gionu podwarszawskiego. 

SEWERYN 
DĘBIŃSKI

PROGRAM
W tym roku pula
dopłat do programu 
Mieszkanie dla Młodych 
wynosi 730 mln zł.
Kredytobiorcy 
zarezerwowali ponad 
połowę tej sumy. 

P rogram MdM jest nie-
zwykle popularny, co 
o b r a z u j e  ko ń c ów k a 

2015 r., kiedy to złożono wnio-
ski rezerwujące ponad połowę 
kwoty dofinansowania przezna-
czonej na rok kolejny. Nietrud-
no więc zauważyć, że młodzi 
ludzie wykazują duże zainte-
resowanie skierowaną do nich 
pomocą. Szacuje się, że z fun-
duszy na 2016 r. pozostało
już tylko ok. 280 mln zł. A to 
oznacza, że dopłaty mogą skoń-
czyć się nawet w maju.

Z pewnością wpływ na tak du-
żą liczbę wniosków złożonych 
jeszcze przed końcem ubiegłe-
go roku miały zmiany regulacji 
bankowych. Każdy kto zdecydo-
wał się na udział w programie 
MdM do końca grudnia 2015 r.
mógł skorzystać ze starych za-
sad. Chodzi o zmianę progu mi-
nimalnego wkładu własnego 
z 10 na 15 proc od wartości 
mieszkania oraz wprowadzenie 
podatku bankowego i wzrostu 
marż z nim związanych. Dlate-
go wiele osób zdecydowało się 
złożyć wnioski w ostatnim ter-
minie po to, aby uniknąć zwięk-
szonych opłat. 

Dodatkowym motywem była 
kończąca się pula fi nansów na 
rok 2015. Z tego powodu benefi -
cjenci musieli skorzystać  z dofi -
nansowania z budżetu na 2016 r. 

Program MdM: Pośpiech wskazany
Duże zainteresowanie rządowym programem Mieszkanie dla Młodych

Oczywiście, że nie. Wykona-
nie budżetu na dany rok nie 
oznacza końca programu 
Mieszkanie dla Młodych. Bene-
ficjenci nadal będą mogli sko-
rzystać z rządowego wsparcia, 
ale jest warunek: dopłata bę-
dzie wypłacona w przyszłym 
lub następnym roku. Nato-
miast wszyscy ci, którzy usilnie 
chcą wziąć udział w programie 

jeszcze teraz, muszą się spie-
szyć. Kończąca się pula dofi-
nansowania może oznaczać 
początek „wyścigu szczurów”. 

Kredytobiorcy powinni jak 
najszybciej znaleźć wymarzo-
ną nieruchomość i natychmiast 
skontaktować się z doradcą kre-
dytowym. Należy wziąć pod 
uwagę, że rozpoczyna się ko-
lejny miesiąc – marzec, a jak 
wspomniałem na początku ar-
tykułu, dopłaty mogą skończyć 
się już maju. 

Niektórzy eksperci twierdzą, 
że w trzecim kwartale tego ro-
ku kredytobiorcy mogą masowo 
zacząć składać wnioski o dofi-
nansowanie na kolejny rok, aby 
później bez nerwów czekać na 
uruchomienie kredytu. Zatem 
niewykluczone, że tak samo 
trudno będzie uzyskać dopła-
tę w 2017 r., na który przewi-
dziano 711 mln zł. Natomiast 
na 2018 rok – 762 mln zł. 

Z pewnością u wielu młodych 
osób po dotychczasowej lektu-
rze pojawi się pytanie: Dobrze, 

W międzyczasie pojawiło się 
wiele doniesień  głoszących defi -
nitywne zakończenie programu 
MdM. Czy gdy skończą się środ-
ki przestanie on istnieć? 

Szacuje się, że 
z funduszy na 
2016 r. pozostało 
już tylko 
ok. 280 mln zł 

ale od czego zacząć? Spróbuj-
my na nie odpowiedzieć. Pierw-
szą i najważniejszą rzeczą jest 
tzw. zdolność kredytowa. Na-
leży dokładnie przeanalizować 
swoje możliwości. W tym ce-
lu trzeba zweryfikować, jaką 
kwotę oszczędności możemy 
przeznaczyć na kupno miesz-
kania, jego remont i wykończe-
nie. Następnie wyliczyć nasz 
codzienny budżet – przycho-
dy i wydatki. Tutaj z pomo-
cą może nam przyjść doradca 
finansowy. 

Warto też zastanowić się, 
jaka nieruchomość jest nam 
potrzebna – dom czy miesz-
kanie? Duże czy małe? Warto 
określić priorytety jakimi bę-
dziemy się kierować przy wy-
borze. Gdy wiele pracujemy, 
mamy mało czasu dla siebie, 
to być może lepszym rozwią-
zaniem jest małe mieszkanie 
w centrum miasta. Co innego 
gdy dom chcemy traktowac jako 
swoją ostoję, spedzamy w nim 
dużo czasu. 

Duże zainteresowanie rządowym programem Mieszkanie dla Młodych
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SPRZEDAM DOM W KOMOROWIE
Dom dwurodzinny w miejscowości Komorów-
Granica. Dwa niezależne mieszkania połączone 
wewnętrzną klatką schodową – wygodne roz-
wiązanie na przykład dla rodziny z dziadkami. 

Na każdym (po 100 m2) poziomie salon z otwar-
tą kuchnią, po trzy sypialnie, łazienka. Na parte-
rze dodatkowa toaleta. Na górze balkon, na dole 
oszklony taras.

Piwnica wysoka, zagospodarowana (pralnia, 
spiżarnia, magazyn, kotłownia, siłownia). Strych  
z możliwością adaptacji. 

Ogród z licznymi roślinami, altanką, oczkiem 
wodnym. Garaż, wiata na drugi samochód. Bra-
ma automatyczna. 

Ogrzewanie gazowe, wszystkie media miejskie.

Do centrum Komorowa (kolejka WKD) 10 minut 
pieszo.

Parter domu przystosowany do potrzeb osoby niepełnosprawnej (uchwyty, 
powiększona łazienka, drzwi przesuwane, winda z poziomu ogrodu).

KONTAKT: kaczanna@gmail.com, tel. 502 343 049

Reklama
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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

Gmina Brwinów zakończyła re-
witalizację Zagrody. W nie-
dzielne popołudnie 21 lutego 

2016 r. dworek został otwarty. Moż-
na już podziwiać efekt prac przepro-
wadzonych wewnątrz i na zewnątrz 
budynku. Łączny koszt inwestycji wy-
niósł 1 084 359,62 zł.

Na pierwsze spotkanie w odnowionej 
Zagrodzie przybyli brwinowscy radni, 
sołtysi, przedstawiciele stowarzyszeń, 
dyrektorzy jednostek organizacyjnych, 
pracownicy urzędu gminy zaangażo-
wani w prace związane z rewitalizacją. 
Burmistrz Arkadiusz Kosiński dzięko-
wał wszystkim za ogrom pracy, jaki zo-
stał włożony w przygotowanie i nadzór 
nad rewitalizacją. Wraz ze swoim za-
stępcą Sławomirem Walendowskim 
wręczył pamiątkowe obrazy przed-
stawiające Zagrodę za czasów, kiedy 
mieszkał tam jej pierwszy właściciel 
Zygmunt Bartkiewicz. Otrzymali je: 
Marzena Kalata – inspektor nadzoru, 
Marcin Bujnowski – projektant przebu-
dowy, Urszula Wróbel – kierownik Re-
feratu Inwestycji i Remontów, Andrzej 
Mączkowski – członek Towarzystwa 
Przyjaciół Brwinowa i pasjonat histo-
rii Brwinowa, Krystyna Nowicka – pre-
zes Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa 
oraz Sławomir Walendowski – zastępca 

Brwinowski dworek Zagroda został otwarty po remoncie. Efekty przeprowadzonej 
w 2015 r. kompleksowej rewitalizacji można podziwiać na zewnątrz i w środku budynku.

burmistrza. Największy obraz otrzyma-
ło Towarzystwo Przyjaciół Brwinowa, 
które od ponad 40 lat ma swoją siedzi-
bę w Zagrodzie.

Uroczystość uświetnił występ Mai 
Olenderek, która zaśpiewała szlagie-
ry dwudziestolecia międzywojennego 
z towarzyszeniem grającego na pianinie 
Wiktora Stokowskiego Wersje instru-
mentalne przebojów fi lmowych zagrali 

Antoni Sikorski na klarnecie, Robert 
Kostrzębski na trąbce, Joanna Kozłow-
ska na pianinie.

Wszyscy chętni mogą zwiedzić 
Zagrodę już w najbliższą sobotę 
27 lutego 2016 r. w godzinach 10–16 
(ul. Grodziska 57). Przez kolejne 
tygodnie trwać będzie jeszcze po-
rządkowanie archiwaliów i zbiorów 
zgromadzonych w dworku. (PR)

Otwarcie Zagrody po remoncie

„Z wizytą u Iwaszkiewiczów”. 
Muzeum pełni m.in. działalność edu-
kacyjną, kulturalną. Czy w przyszłości 
zajmie się także ożywioną działalno-
ścią wydawniczą?
Tak, planujemy w najbliższym czasie kil-
ka publikacji i obecnie staramy się o przy-
znanie dofi nansowania tych projektów. 
Chcielibyśmy wydać dwujęzyczny album 
archiwalnych zdjęć ukazujących życie Sta-
wiska i Podkowy Leśnej w czasach, gdy 
mieszkali tu Iwaszkiewiczowie i Lilpo-
powie. Pracujemy także nad bogato ilu-
strowaną książką na temat roli Stawiska 
w europejskiej kulturze XX wieku. Po-
nadto, mamy w planach wydanie zbio-
ru wspomnień Wiesława Kępińskiego, 
przybranego syna Iwaszkiewiczów pt. 
„Moje Stawisko”. To nasze najbliższe 
plany, a mamy nadzieję, że działalność 
wydawnicza muzeum będzie się z roku 
na rok rozwijać. Materiałów w naszych 
archiwach nie brakuje, a i pomysłów na 
książki mamy dużo. 

Jakie wystawy i atrakcje dla odwiedza-
jących planowane są w muzeum w naj-
bliższym czasie?
Pracujemy obecnie nad wystawą „Krze-
mieniec Juliusza Słowackiego”, na którą 
składają się unikatowe archiwalia z ko-
lekcji pana Stanisława Ledóchowskie-
go. Wystawa zostanie otwarta w połowie 

marca. W najbliższym czasie planujemy 
też m.in. spotkanie z panią Marią Iwasz-
kiewicz, weekend poświęcony Aleksan-
drowi Fredrze, Noc Muzeów i kolejną 
edycję Konkursu Recytatorskiego im. 
Jarosława Iwaszkiewicza. To tylko kil-
ka z wydarzeń – pełen program jest za-
mieszczany na naszej stronie internetowej 
www.stawisko.pl. 

Czy jest jakiś eksponat, z którego mu-
zeum jest najbardziej dumne?
Myślę, że najbardziej interesujący obiekt 
stanowi Stawisko jako całość. Niewiele 
jest przecież w naszym regionie takich 
domów, które zachowałyby się w stanie 
niezmienionym od lat 20. XX wieku, a do 
tego były tak zasłużonym dla kultury miej-
scem – miejscem skupiającym wielu pol-
skich i zagranicznych twórców. Dla mnie 
to właśnie jest największą wartością te-
go muzeum. W naszych zbiorach mamy 
wiele cennych i istotnych dzieł sztuki, za-
bytków literatury, muzyki czy fotografi i 
– obrazy Witkacego, zapisy nutowe Szy-
manowskiego, najstarsze polskie koloro-
we zdjęcia, wreszcie obszerne archiwum 
rękopiśmienne Iwaszkiewiczów – rzecz 
naprawdę unikatowa i niewyczerpane 
źródło wiedzy o europejskiej kulturze. 
To wielkie szczęście, że kolekcja ta nie 
została nigdy rozproszona. 

Powiat Grodziski

Biuletyn przygotowywany i redagowany przez Starostwo Powiatu Grodziskiego. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.

Rozmowa z dr Małgorzatą Zawadzką z Archiwum Ikonografi cznego 
w Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku.

Co najbardziej zwraca uwagę osób od-
wiedzających muzeum, np. podczas lek-
cji muzealnych?
Trudno znaleźć jedną odpowiedź na to py-
tanie. Każdy ze zwiedzających przycho-
dzi do Stawiska z innymi oczekiwaniami, 
innymi wyobrażeniami, toteż i każdy na 
co innego zwraca uwagę. Dla wielu osób 
impulsem do odwiedzenia Stawiska jest 
lektura wspomnień czy korespondencji 
Iwaszkiewiczów, więc ma się wrażenie, 

że poszukują tu swoistej „ilustracji” tego, 
o czym przeczytali w książkach. Chcą do-
świadczyć codzienności pisarza i jego ro-
dziny – i to się udaje dzięki autentyczności 
tego miejsca. Wyraźnie widać, że na na-
szych gościach robi wrażenie, że to „na-
prawdę” łóżko i szafa Iwaszkiewiczów, że 
z fi liżanki stojącej na biurku pisarz „na-
prawdę” pił herbatę i że w tym właśnie 
wnętrzu powstała „Sława i chwała” czy 
„Matka Joanna od aniołów”. 

 Jakie pytania trafi ają się najczęściej?
Najczęściej zwiedzający pytają o ży-
cie rodzinne Iwaszkiewiczów, i tu trze-
ba być przygotowanym na bardzo różne 
i bardzo szczegółowe pytania, bo każde-
go trochę inny aspekt czy detal interesu-
je, a w ostatnich latach ukazało się sporo 
publikacji na ten temat. Okresem z historii 
Stawiska, który interesuje wiele osób, jest 
czas II wojny światowej. Nie ma w tym nic 
dziwnego, bo to rzeczywiście okres, w któ-
rym wiele się tu działo, a Stawisko i jego 
gospodarze odegrali niemałą rolę czyn-
nie pomagając przetrwać bliższym i dal-
szym znajomym. 

Na jedno z ostatnich spotkań literac-
kich w Stawisku, z pisarzem Wiesławem 
Myśliwskim sprzedano 170 biletów. Za-
interesowanie imprezami organizowa-
nymi przez muzeum stale wzrasta. Co 
sprawia, że odwiedzających muzeum 
jest coraz więcej?
Frekwencja na spotkaniach zależy od bar-
dzo wielu czynników. Wieczór, o którym 
Pani wspomniała niewątpliwie zawdzię-
czał swoje powodzenie obecności pana 
Wiesława Myśliwskiego. To znakomity, 
powszechnie ceniony pisarz, zresztą dość 
rzadko występujący publicznie. Bardzo 
się cieszymy, że zgodził się przyjąć nasze 
zaproszenie. 

Czy Pani zdaniem muzeum w dzisiej-
szych czasach może stanowić alter-
natywę dla kina, czy teatru?
Wydaje mi się, że muzea miały i nadal 
mają do zaoferowania coś zupełnie inne-
go niż kino czy teatr, dają innego rodza-
ju przeżycia. Podstawowa rola muzeum 
wynika z połączenia dwóch jego funk-
cji: gromadzenia i badania zbiorów oraz 
udostępniania ich zwiedzającym. Natu-
ralnie, dzisiejsze muzea starają się posze-
rzać swoją ofertę o rozmaite spotkania, 
warsztaty, projekcje fi lmów etc. To waż-
ne, bo dzięki temu muzea otwierają się 
i, łącząc naukę z rozrywką, mogą skutecz-
niej spełniać swoje zadania edukacyjne. 
Nauka poprzez kontakt z autentycznym 
dziełem sztuki czy historyczną pamiąt-
ką silnie przemawia do wrażliwości, co-
raz więcej osób taką formę zdobywania 
wiedzy docenia. 

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: 

Anna Gębalska-Berekets

Informacje na temat imprez w muzeum 
można znaleźć na stronie muzeum: 
www.stawisko.pl praz na stronie inter-
netowej powiatu grodziskiego: www.
powiat-grodziski.pl, w zakładce: kalen-
darz imprez.

REGION
Aż 47 podmiotów zgłosiło chęć 
udziału w konkursie na projekt przy-
stanków Warszawskiej Kolei Dojaz-
dowej. Zwycięzcę poznamy w drugiej 
połowie kwietnia. Nie wszyscy speł-
nili jednak wymagania formalne
i z 47 zgłoszeń odrzucono pięć. Auto-
rzy pozostałych powalczą o nagrodę, 

czyli 25 tys. zł i możliwość zapro-
jektowania wszystkich stacji na linii 
WKD. Na razie pomysły na nowy wy-
gląd i funkcjonalność mają dotyczyć 
trzech przystanków: Grodzisk Mazo-
wiecki Radońska, Podkowa Leśna
Główna (to strefa ochrony konser-
watorskiej) oraz Warszawa Aleje 

Wielu chętnych na projekt 
przystanków WKD

Jerozolimskie. Ofi cjalne ogłoszenie 
wyników konkursu zaplanowane
jest na 19 kwietnia. A kiedy można 
spodziewać się wcielenia zwycię-
skiego projektu w życie? WKD chce 
rozpocząć prace na przystankach 
w 2017 roku i sukcesywnie zmieniać 
każdego roku wygląd kilku stacji. (EL)
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KOMORÓW
W nocy z 21 na 22 lutego doszło 
do pożaru domu jednorodzinne-
go w Komorowie. – Co się stało 
dziś (poniedziałek – przyp. red) po 
godz. 1? Najpierw zaczęła wyć sy-
rena alarmowa, a potem na sygna-
łach jeździły pojazdy straży pożarnej 
– przeczytaliśmy w wiadomości 

czytelnika wysłanej na adres kon-
takt@wpr24.pl. Jak udało się nam 
ustalić, w Komorowie przy ul. Żwiro-
wej palił się jeden z domów jednoro-
dzinnych. – 22 lutego ok. godz. 1
w nocy strażacy walczyli z poża-
rem domu mieszkalnegow Komo-
rowie. Na miejscu pojawiło się kilka 

W Komorowie palił się 
dom jednorodzinny

zastępów strażackich. Pożar był do-
brze rozwinięty, ogień objął niemal 
całe poddasze. Jednak sytuacja zo-
stała szybko opanowana – wyjaśniał 
mł. bryg. Lesław Pawul z Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Po-
żarnej w Pruszkowie. – Nie było osób 
poszkodowanych – dodawał. (SD)

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

ADAMOWIZNA
Zakończyły się odbiory 
mebli i wyposażenia 
w rozbudowanej 
Szkole Podstawowej 
w Adamowiźnie. 
Uczniowie mogą 
już korzystać 
z nowych pomieszczeń.

Prace budowlane na terenie 
placówki w Adamowiźnie 
(gm. Grodzisk Mazowiec-
ki) oficjalnie zakończyły się 
w drugiej połowie grudnia, 
jednak dopiero teraz obiekt 
zaczął tętnić życiem. Po-
wód? Konieczność urządze-
nia wnętrza szkoły. – 16 lu-
tego miał miejsce końcowy 
etap odbioru mebli i wypo-
sażenia, do nowo wybudowa-
nych pomieszczeń w szkole 
podstawowej w Adamowiźnie. 
Od tej chwili uczniowie mogą 
stopniowo przenosić się z go-
ścinnych pomieszczeń miej-
scowej parafi i do nowych klas 
– poinformował kilka dni te-
mu Jacek Grabowski, rzecznik 
prasowy grodziskiego urzędu.

Na ten moment oczekiwano 
długo. Dzieci systematycznie 
przybywało, a stary budynek 
nie mógł pomieścić wszyst-
kich. Tymczasowym rozwiąza-
niem było wynajęcie pomiesz-
czeń parafialnych na na za-
jęcia na najmłodszych dzieci.

Po zakończeniu rozbu-
dowy obiekt nie tylko po-
większył się, ale stał się też 
bardziej funkcjonalny. Stare-
mu budynkowi przybyła nowa 
kondygnacja, pojawiło się do-
datkowe, dwukondygnacyjne 
skrzydło. Na parterze uloko-
wano szatnie, a na piętrze po-
mieszczenia administracyjne. 
W dobrych warunkach będzie 
mogła uczyć się dodatkowa 
setka uczniów.  (EL)

Uczniowie 
zasiedli już 
w ławkach

JAKUB 
MAŁKIŃSKI

PIASTÓW
W nocy z 21 na 22 lutego 
pod topór trafi ło 
pięć drzew rosnących 
przy peronie 
kolejowym w Piastowie. 
– Bezkarność, łamanie 
prawa – tak działania 
kolejarzy określa 
burmistrz Grzegorz 
Szuplewski.

S prawa wycinki drzew na 
przystanku kolejowym 
w Piastowie od początku 

budziła kontrowersje. W sierp-
niu 2015 r. spółka PKP PLK S.A. 
podjęła kroki, aby usunąć robi-
nie akacjowe. Teren przygotowy-
wany był pod montaż ekranów 
dźwiękochłonnych. Kolejarze 
spotkali się z oporem burmistrza 
oraz mieszkańców. Mimo to dwa 
drzewa trafi ły pod topór.

Miasto i spółka PKP PLK spo-
tkały się, ale nie udało się osią-
gnąć kompromisu. Burmistrz 
Piastowa jednoznacznie sprze-
ciwiał się wycince drzew, zaś ko-
lejarze podnosili argument, że 
robinie zagrażają bezpieczeń-
stwu. W listopadzie atmosfera 
ponownie została podgrzana. 
Kolejarze bez zgody piastow-
skich włodarzy przycięli robinie.

Wydawało się, że strony bę-
dą szukać porozumienia. Jed-
nak w poniedziałek, 22 lutego, 
pojawiły się kolejne doniesienia 
o usunięciu drzew. – Prowadzi-
my dochodzenie w tej sprawie. 
Sporządziliśmy notatkę. Usu-
nięto pięć drzew, co było dzia-
łaniem bezkarnym. Spółka PKP 
PLK po raz kolejny złamała pra-
wo – mówił Grzegorz Szuplew-
ski, burmistrz Piastowa.

Sprawa będzie wyjaśniana. 
– Kolejarze żonglują różnymi 

Drzewa trafi ły pod topór
Kontrowersyjna wycinka robinii przy peronie kolejowym w Piastowie

opiniami. PKP PLK wystąpiło 
o zgodę do starostwa. Nie uwzglę-
dniono mojej decyzji, która wy-
rażała odmowę na wycinkę 
drzew. Kolejarze nawet się od 
niej nie odwołali. To przejaw peł-
nej arogancji. Spółka czuje się 
bezkarna. Zapanował pewien du-
alizm. Chcemy to wyjaśnić i cze-
kamy na orzeczenie sądu w tej 
sprawie – wyjaśniał Szuplewski.

bezpieczeństwa pasażerów i ru-
chu kolejowego. Termin usunię-
cia drzew został ustalony w godz. 
0.00-3.00, tak, by nie utrudniać 
obsługi pasażerów na peronie 
i nie ograniczać ruchu pocią-
gów – informował Karol Jaku-
bowski z biura prasowego PKP 
PLK S.A.

I dodaje: – Wszystkie działa-
nia PKP Polskich Linii Kolejo-
wych S.A. na terenie kolejowym 
w obrębie stacji Piastów są 
zgodne z prawem i uzyskany-
mi decyzjami. Dotychczas drze-
wa były przycinane, lecz  – ze 
względu na bezpieczeństwo 
– konieczne było ich usunięcie. 
Urząd miasta oraz burmistrz 
Piastowa na bieżąco byli i bę-
dą informowani o działaniach 
zarządcy infrastruktury. Pod-
czas licznych spotkań podkre-
ślaliśmy, że zakres niezbędnych 
prac wyznaczają nie PLK, lecz 
prawo związane z bezpieczeń-
stwem ruchu kolejowego. Wła-
dze nie biorą odpowiedzialności 
za stan drzew i ewentualne skut-
ki wypadków, jakie mogą spo-
wodować w ruchu kolejowym 
– mówi Jakubowski. 

Kolejarze twierdzą że głów-
nym powodem usunięcia drzew 
była kwestia bezpieczeństwa. – 
22 lutego na peronie stacji Pia-
stów wycinka pięciu robinii, 
rosnących zbyt blisko toru, wy-
nikała z obowiązku zapewnienia 

– Usunięto pięć 
drzew, co było 
działaniem 
bezkarnym – mówi 
burmistrz Grzegorz 
Szuplewski
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Burmistrz odpiera zarzuty
PODKOWA LEŚNA
Artur Tusiński, 
burmistrz Podkowy 
Leśnej, na sesji Rady 
Miasta wygłosił 
oświadczenie w sprawie 
zarzutu prowadzenia 
działalności 
gospodarczej.

Według danych Krajowego Re-
jestru Sądowego Tusiński nadal 
fi guruje jako członek zarządu 
spółki Project, którą w 2005 r. 
założył wraz z żoną. 17 lutego 
skontaktowaliśmy się w tej spra-
wie z burmistrzem. Wyjaśniał 
wówczas, że nie jest udziałow-
cem w żadnej spółce i nie pro-
wadzi działalności gospodarczej. 
– Wszystko zostało załatwione 
dawno temu w ustawowym ter-
minie – podkreślał Tusiński.

Na sesji Rady Miasta, która 
odbyła się 22 lutego, burmistrz 
wygłosił oświadczenie w tej spra-
wie. Przypomnijmy, że samorzą-
dowcy mają trzy miesiące od dnia 
złożenia ślubowania, aby zrezy-
gnować z prowadzenia fi rm oraz 
zasiadania w zarządach spółek. 
– W dniu 22 grudnia 2014 ro-
ku złożyłem rezygnację z peł-
nienia funkcji członka zarządu 
spółki „Project” Spółka z ogra-
niczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w Podkowie Leśnej 
wpisanej do Krajowego Rejestru 
Sądowego, prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy dla m. st. War-
szawy w Warszawie, XIV Wy-
dział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod nume-
rem 0000233291 – czytamy na 
blogu Artura Tusińskiego.

Burmistrz szczegółowo opisał 
czynności jakie wykonał aby po-
zbyć się udziałów w spółce Pro-
ject. – W dniu 23 grudnia 2014 
roku, w kancelarii notarial-
nej w Pruszkowie, w obecności 
notariusza dokonałem zbycia 
wszystkich udziałów spółki pra-
wa handlowego „Project” sp. z o.o. 

w formie pisemnej z podpisami 
notarialnie poświadczonymi – 
Repetytorium A nr: 6987/2014 
(zgodnie z art. 170 k.s.h.) – infor-
muje Tusiński.

Z bloga dowiadujemy się, że 
postępowanie wyjaśniające wo-
jewody mazowieckiego zostało 
poprzedzone doniesieniem zło-
żonym przez członka zarządu 
lokalnego oddziału Ligi Ochro-
ny Przyrody oraz byłej pra-
cownicy urzędu miasta. Artur 
Tusiński: – To haniebna i bez-
pardonowa próba destabilizacji 
i oczerniania podkowiańskie-
go samorządu, jego mieszkań-
ców i stowarzyszeń.  (SD)

– Dokonałem 
zbycia wszystkich 
udziałów spółki 
– twierdzi 
burmistrz Tusiński

 Wycięte drzewa na stacji w Piastowie
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Grodzisk Maz. 26.02.2016r.

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

zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Radonie w rejonie  
ul. Sobolowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 2, w związku z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2  
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), 
w związku z uchwałą nr 311/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowiec-
kim z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Radonie  
w rejonie ul. Sobolowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki, zawiadamiam  
o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko, 
sporządzonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go dla części wsi Radonie w rejonie ul. Sobolowej w Gminie Grodzisk Mazo-
wiecki. Wyłożenie odbędzie się w dniach od 21 marca 2016 r. do 15 kwietnia 
2016r. Dokumentacja sprawy będzie wyłożona w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Grodzisku Mazowieckim pokój nr 9, ul. T. Kościuszki 32A w godzinach od 
10.00 do 16.00. Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami odbędzie 
się w dniu 4 kwietnia 2016r. o godzinie 18.00 w Grodzisku Mazowieckim  
w siedzibie Urzędu Miejskiego pokój nr 101. Prognoza oraz projekt planu udo-
stępnione będą również na stronie internetowej gminy bip.grodzisk.pl – Plano-
wanie przestrzenne – Rok 2015. Uwagi i wnioski w ramach strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 39 ust. 1 pkt 3 oraz 
art. 54 ust. 3 cytowanej ustawy należy wnosić w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 2 maja 2016r. Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię i adres Wnio-
skodawcy. Zgodnie z art. 41 cytowanej ustawy uwagi wniesione po terminie 
pozostaną bez rozpatrzenia. Uwagi mogą być wnoszone: w formie pisemnej 
do Kancelarii Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim lub pocztą na 
adres: 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Kościuszki 32A, ustnie do protokołu  
w Wydziale Planowania Przestrzennego pok. nr 9 lub za pomocą środków ko-
munikacji elektronicznej na adres: urzad@grodzisk.pl. Stosownie do przepisów 
art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wnio-
sków złożonych do prognozy jest Burmistrz Grodziska Mazowieckiego.

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

 Grodzisk Maz. 26.02.2016r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu  

zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Radonie w rejonie  
ul. Sobolowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.)  
w związku z uchwałą Nr 311/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim 
z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Radonie w rejonie  
ul. Sobolowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki, zawiadamiam o ponownym 
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływa-
nia na środowisko, sporządzoną do ww. planu. Sporządzony projekt miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje obszar, którego granice 
przebiegają:
Od północnego wschodu: zaczynając od punktu stanowiącego przecięcie prze-
dłużenia północno-wschodniej granicy działki ew. nr 68/9 z północno-zachod-
nią granicą działki ew. nr 180, dalej do północnego punktu granicznego działki 
ew. nr 68/9, dalej północno-wschodnią granicą działki ew. nr 68/9, północną 
granicą działki ew. nr 181 do punktu granicznego znajdującego się na przedłu-
żeniu północno-wschodniej granicy działki ew. nr 67,
Od południowego wschodu: południowo-wschodnimi granicami działek 
 ew. nr 67, 66/5, 65/2, 65/1 i 64, 
Od południowego zachodu: południowo-zachodnią granicą działki ew. nr 64,  
Od północnego zachodu: po północno-zachodnich granicach działek ew. nr 64, 
66/16, 67, 181, 180 do punktu przecięcia z przedłużeniem północno-wschodniej 
granicy działki ew. nr 68/9. 
Wyłożenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 
sporządzoną do w/w planu odbędzie się w dniach od 21 marca 2016r. do 15 
kwietnia 2016r. Dokumentacja sprawy będzie wyłożona w siedzibie Urzę-
du Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim pokój nr 9, ul. T. Kościuszki 32A  
w godzinach od 10.00 do 16.00. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie 
planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2016r. o godzinie 18.00  
w Grodzisku Mazowieckim w siedzibie Urzędu Miejskiego pokój nr 101. Pro-
jekt planu oraz prognoza udostępnione będą również na stronie internetowej 
gminy bip.grodzisk.pl – Planowanie przestrzenne – Rok 2015. Zgodnie z art. 18  
ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miej-
scowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu należy składać do Bur-
mistrza Grodziska Mazowieckiego, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga do-
tyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 maja 2016r. Uwagi mogą być 
wnoszone: w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miejskiego w Grodzisku 
Mazowieckim lub pocztą na adres: 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Kościuszki 
32A, ustnie do protokołu w Wydziale Planowania Przestrzennego pok. nr 9 lub 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: urzad@grodzisk.pl. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu 
planu jest Burmistrz Grodziska Mazowieckiego.

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

POSZUKUJESZ PRACY? 
ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!

 

 
Adecco Poland Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 16 A lok. 44
05-800 Pruszków, tel. 22 738 88 20                    
www.adecco.pl

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

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

 ► Fryzjerkę i manicurzystkę 607052845 

 ► KONTROLER JAKOŚCI – wykształcenie 
min. średnie, mile widziane doświadczenie 
zawodowe min. 1 rok (branża spożywcza 
lub opakowaniowa), znajomość systemów 
ISO 22000, HACCP, Zakład w Sokołowie 
(okolice Janek), jakosc@coffee-service.eu 

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

 ► Pracowników Ochrony na sklep w Jankach 
stawka od 9 zł.  697 660 949  

 ► SERWISANT – MECHANIK MASZYN 
PAKUJĄCYCH SOKOŁÓW 
k/JANEK - 502 259 383 
e-mail: SERVICE@COFFEE-SERVICE.EU 

 ► Szukasz dodatkowej pracy? Jesteśmy 
stabilnym pracodawcą. Dołącz do nas 
i zostań DORADCĄ KLIENTA w branży 
fi nansowej.

 ► Wymagany wiek pow.25 lat. Tel.517-090-224, 
e-mail:rekrutacja.eden@edenfi nance.pl 

 ► Zatrudnię montażystę Rolet Wewnętrznych 
tel. 504-190-179 

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

Nieruchomości – sprzedam

 ► Działkę budowlaną 1060 m2 w Piastowie 
796 573 006 

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

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

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

 ► Mieszkanie do wynajęcia 48 m2, 
Wyględówek  691-746-839 

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

Skup aut roczniki 1998-2012, uczciwie. 
608 174 892 

Automoto – sprzedam

 ► Sprzedam AUDI A2, silnik 1.4, rok produkcji 
2001, cena 9000,00 zł do negocjacji 
504 204 700 

Sprzedam

 ► Komputery i Laptopy Sprawne Od 90zł
 509 909 232 

 ► Sprzedam używany wózek 
– Chicco I Move w kolorze szarym 
(gondola, spacerówka, nosidełko)  
– możliwość obejrzenia w Pruszkowie cena 
1000,00 zł 504204700 

 ► Sprzedam używany wózek - parasolka 
fi rmy BOMIKO w kolorze szarym, stan 
bardzo dobry, mało używany cena 150,00 zł 
504204700 

Usługi

 ► AAdoZ ogrodnicze, wycinki, formowanie 
drzew, 511 289 481 

 ► Anteny nowocześnie solidnie montaż serwis 
603 375 875 

Dam pracę

 ► Brukarstwo meritumbruk@o2.pl , 
696 437 501 

 ► 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 

 ► Glazura, wykończenia wnętrz, 
696 951 187 

 ► Hydraulik, 535 872 455 

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

 ► Protezy zębowe 480 zł, 
508 357 334 

 ► Usługi hydrauliczne,pełen zakres, 
tel.513623237 

 ► 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 

AGENCJA W PRUSZKOWIE  
UL. KRASZEWSKIEGO 5

(50 METRÓW OD STACJI WKD PRUSZKÓW)
 

NOWOŚĆ!
Wypłaty z konta na dok. tożsamości

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

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

Gaz, prąd, telefon itp. – 2,50 PLN

ZAŁOŻYSZ: KONTO, LOKATĘ

UZYSKASZ: POŻYCZKĘ, KARTĘ KREDYTOWĄ 
ZŁOŻYSZ WNIOSEK O KREDYT HIPOTECZNY

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

PKO BANK POLSKI

 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
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