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Idealne miejsce dla rodziny – blisko Warszawy!
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PRUSZKÓW
W najbliższy weekend, 
12 i 13 marca, odwiedź 
9. edycję WPR Targów 
Nieruchomości i Wnętrz 
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? 

Zapraszamy do Hali Znicz na 9. edycję imprezy
Potrzebujesz wsparcia w uzyska-
niu kredytu hipotecznego? WPR 
Targi Nieruchomości i Wnętrz to 
giełda nieruchomości na Mazow-
szu, od lat ciesząca się ogromnym 
zainteresowaniem. 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 

Reklama

się w rejonie zachodniego Mazow-
sza. Podczas targów goście będą 
mogli się zapoznać z ofertami de-
weloperów realizujących inwesty-
cje w powiatach: pruszkowskim, 
grodziskim, żyrardowskim, war-
szawskim zachodnim oraz nie-
których dzielnicach Warszawy.

Główną ideą organizatorów 
jest prezentacja korzyści jakie 
płyną z możliwości osiedlenia 
się w rejonie Warszawy. A  jest 
ich wiele: kameralna atmosfera, 
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Już w ten weekend odbędą się
Targi Nieruchomości i Wnętrz
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Centrum otworzy 
podwoje w 2018 r.?  12

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 Młochowie 
pod Warszawą. Ma to być no-
woczesne osiedle w zabudowie 

bliźniaczej. Yuniversal Podlaski 
zaprezentuje inwestycję NOVO, 
propozycję dla młodych i dy-
namicznych osób, które cenią 
wygodę i swobodę.  Firma FIB 
przedstawi projekt kameral-
nej inwestycji przy ul. Radnych 
w centrum  Pruszkowa. 

Reklama

Osiedle Książenice 
to miejsce tworzone 
z myślą o potrzebach 
mieszkańców, świetnie 
wyposażone, doskonale 
skomunikowane 
z Warszawą. Zamieszkaj 
wśród ciszy i zieleni, 
nie rezygnuj z wygód 
życia miejskiego. 

Wszytko 
w zasięgu ręki
Osiedle Książenice to miejsce ro-
dzinne. Szkoła, przedszkola, plac 
zabaw, szkoły językowe, klub fi t-
ness, korty tenisowe. Okoliczne 
lasy zachęcają do biegania, nor-
dic walkingu i wycieczek rowero-
wych. Codzienne zakupy zrobisz 
na miejscu – zapraszają sklepy 
spożywcze, piekarnia, apteka. 
Swoje usługi oferują gabinety 
urody, stomatolog, oddział ban-
ku, kawiarnia, weterynarz. 

Sport to zdrowie
O kondycję, świetny wygląd 
i zdrowie zadbasz w Centrum 
Sportu i Rekreacji Strefa Ruchu 

Domy w cenie mieszkania!
Książenice zlokalizowanym przy 
ul. Młodości na Osiedlu Książeni-
ce. Na gości Strefy Ruchu czekają 
trzy klimatyzowane, pełnowy-
miarowe korty tenisowe, cztery  
boiska do squash’a oraz boiska do 
badmintona sportowego i siat-
kówki. Dla tych, którzy preferu-
ją zajęcia fi t&gym przewidziano 
2 sale fi tness oraz przestronną si-
łownię. Ponadto na terenie Cen-
trum znajduje się  strefa masaży 
i fi zjoterapii. Centrum jest miej-
scem prorodzinnym, tak jak całe 
Osiedle Książenice. Na terenie 
obiektu stworzono strefę przyja-
zną dzieciom  wyposażoną w spe-
cjalne sprzęty dla najmłodszych .

Osiedle Książenice 
bliżej niż myślisz!  
25  minut do Centrum 
Warszawy – sprawdź
Mieszkańcy Osiedla Książenice 
mają do wyboru dwie ekspreso-
we trasy dojazdu do Warszawy – 
autostradę A2 i trasę ekspresową 
S8. Na autostradę A2 wjeżdża-
my węzłem Grodzisk Mazowiec-
ki (8km), na trasę S8 węzłem 

Siestrzeń – tylko 2km od Osie-
dla Książenice. Obie trasy łączą 
się z warszawskim ringiem co da-
je wygodny dojazd do większości 
dzielnic Warszawy – Ursynowa, 
Mokotowa, Ochoty, Woli, Włoch, 
Żoliborza, Bielan, Śródmieścia. 
Niezmotoryzowani dojadą wy-
godnie PKP i WKD.

Dom w cenie 
mieszkania, NOWOŚĆ 
– dwupokojowe
W ofercie Osiedla Książenice 
znajdują się domy w stanie de-
weloperskim już od 389 tys. zł. 
Każdy model posiada garaż, ogró-
dek i taras. Do wyboru są również 
różne powierzchnie budynków 
– od 117m2 do 144m2. 

Marzysz o własnym miesz-
kaniu? Na Osiedlu Książenice 
rozpoczęto prace nad nowymi 
kameralnymi domami wieloro-
dzinnymi, położonymi w świetnej 
lokalizacji, blisko terenów spa-
cerowych, szkoły, przedszkola 
i klubu sportowego. Każdy z dwu-
pokojowych apartamentów po-
siada własny taras. 

Zapraszamy do obejrzenia domów i zapoznania się 
z ofertą mieszkań – zadzwoń i umów się na spotkanie: 

668 815 170 

Przyjedź! Zobacz! Zamieszkaj!

www.osiedleksiazenice.pl
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PRUSZKÓW
O możliwości powstania sygnaliza-
torów na skrzyżowaniu ul. Powstań-
ców i Obrońców Pokoju w Pruszkowie 
informowaliśmy już  wcześniej. Wy-
mienione skrzyżowanie jest jednym 
z bardziej niebezpiecznych punk-
tów drogowych w mieście. Po ze-
braniu wszystkich potrzebnych 

dokumentów, pruszkowskie staro-
stwo ogłosiło przetarg na budowę 
w tym miejscu sygnalizatorów. Za-
danie obejmuje budowę sygnalizacji 
świetlnej akomodacyjnej, czyli takiej, 
która dostosowuje długość światła 
zielonego do ilości pojazdów wy-
krytych przez detektory. Będzie ona 

Skrzyżowanie zyska 
sygnalizację świetlną

funkcjonowała w systemie dzien- 
nym i nocnym. Pierwszy z nich jest 
standardowym trybem działania:  
sygnalizator wyświetla jeden  
z trzech kolorów. Natomiast w dru-
gim „światła” migają tylko barwą  
żółtą. Termin wykonania zadania to  
90 dni od daty podpisania umowy. (SD)

Piątek, 11 Marca 2016
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Kredyt  konsolidacyjny do 200 tys.
Kredyt gotówkowy

Kredyt dla profesjonalistów 
Kredyty firmowe 

Hipoteczne i MDM 508 804 608

Reklama

Wybrano trzy propozycje nazwy dla Amfiteatru
MILANÓWEK
Komisja konkursowa 
wybrała trzy najlepsze 
propozycje nazwy 
milanowskiego 
Amfiteatru. – Będą one 
poddane pod głosowanie 
mieszkańców  
– mówią urzędnicy.

Najbardziej popularna, potoczna 
nazwa Amfiteatru w Milanów-
ku to „Dołek”. W ubiegłym roku 
cały jego teren przeszedł grun-
towną przemianę. Był to jedno-
cześnie bodziec do nadania mu 
nowej nazwy. Włodarze mia-
sta zorganizowali więc konkurs, 
w którym udział wzięli mieszkań-
cy. Ich zadaniem było wymyślenie 
najciekawszej nazwy dla odmie-
nionego miejsca u zbiegu ulic  
Krótkiej i Fiderkiewicza.

Czas zgłoszeń dobiegł koń-
ca. Komisja konkursowa spo-
śród wszystkich 47 propozycji 
wybrała trzy. Co dalej? – Wybra-
ne propozycje zostaną poddane 
pod głosowanie milanowian, za 
pośrednictwem ankiety inter-
netowej. Jedna z tych trzech, 

huśtawkami, postawiono też sto-
liki szachowe, stół do ping ponga, 
ścianki wspinaczkowe. Na star-
szych czeka siłownia plenero-
wa i sprzęt do street workoutu. 

która zdobędzie największą 
liczbę głosów, stanie się oficjal-
ną nazwą Amfiteatru – wyjaśnia  
Daria Gągała z milanowskie-
go magistratu.

A jakie trzy propozycje nazwy 
wybrała komisja konkursowa?  
– Pierwsza z nich to „Bawido-
łek”, druga „Żabi Dołek”, a trze- 
cia „Fiderek”. Dwie nazwy koja-
rzą się z „Dołkiem”, czyli obecnie 
funkcjonującą potoczną nazwą 
tego miejsca, a ostatnia pocho-
dzi od ul. Fiderkiewicza. Warto 
dodać, że w komisji konkurso-
wej znajdowały się takie osoby 
jak Andrzej Zaorski i Jerzy Bral-
czyk – mówi Daria Gągała.

Uroczyste ogłoszenie oficjalnej 
nazwy Amfiteatru miało nastąpić 
30 marca, jednak zostało przesu-
nięte na kwiecień. Konkretna da-
ta nie jest jeszcze znana. 

Amfiteatr długo czekał na re-
witalizację. Teraz znów stał się 
miejscem lubianym przez miesz-
kańców. Przeszedł bowiem nie-
zbędne odświeżenie, pojawił się 
nowy plac zabaw dla dzieci z la-
biryntem z naturalnych materia-
łów, piaskownicą, zjeżdżalniami, 

Wydzielono strefy relaksu, zabaw 
terenowych i botaniczną. To atrak-
cje, z których ze względu na pogo-
dę w pełni będzie można korzystać 
wiosną i latem.  (SD) 
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Pojawią się też nowe inwestycje 
z Warszawy: URSA Smart Ci-
ty w Ursusie realizowana przez 
Unidevelopment S.A. i CPD S.A 
a także firma Robyg z inwesty-
cjami Stacja Nowy Ursus, Osie-
dle Kameralne oraz Young City 
na Bemowie i w innych dziel-
nicach Warszawy (Wilanów, 
Mokotów, Wola, Żoliborz). 
Oryginalne meble i blaty z ca-
łego pnia drzewa przedstawi fir-
ma ENT Tomasz Polakowski.

Odwiedzający targi zapo-
znają się z ofertami dewelo-
perów, którzy specjalnie na tę 
imprezę przygotowali promo-
cje i rabaty. Zaprezentują się 
też firmy z zakresu aranżacji 
wnętrz, banki, znajdą się rów-
nież stoiska lokalnych gmin, na 
których będzie można poznać 
plany inwestycyjne poszczegól-
nych samorządów. 

Dla rodzin z dziećmi przy-
gotowaliśmy Targowy Klub 
Malucha prowadzony przez 
Przedszkole Tuptuś, a chwilę 
wytchnienia zapewni Kawiarnia 
Targowa zorganizowana przez 
restaurację Kolejka Cukier-
ków. Bezpłatnego doradztwa 
w zakresie porad kredytowych 

Zapraszamy do pruszkowskiej Hali Znicz na 9. edycję 
targowej imprezy. Znajdź wymarzone mieszkanie!

Dokończenie ze str. 1

Już w ten weekend odbędą się 
WPR Targi Nieruchomości i Wnętrz
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udzieli firma Phinance S.A. 
Odwiedzający targi będą mo-
gli także zamieścić ogłoszenia 

wygrania wycieczka do Grecji 
ufundowana przez Salon Firmo-
wy Grecos Holiday z Pruszkowa. 
Kupon konkursowy drukujemy 
na str. 12, można go również zna-
leźć na stronie internetowej 
www.targi.pruszkow.pl.

Organizator targów: Grupa 
Wpr Media Sp. z o.o. Współ-
organizator: Miasto Pruszków, 
Sponsorzy: Yuniversal Podlaski, 
Agencja RE Support. Partner 
motoryzacyjny: Nissan Odys-
sey Pruszków. 

Dla miłośników parkrunu
nie ma przeszkód
PRUSZKÓW
Młoda mama 
z wózkiem na trasie 
pruszkowskiego 
parkrunu to norma.  
Taki widok nikogo  
nie dziwi. Dla  
miłośników biegania  
nie ma przeszkód.

Fani biegania w sobotę, 5 mar-
ca, już po raz 70. mogli wziąć 
udział w Parkrunie Pruszków. 
Pierwszy raz na trasie pojawi-
ły się osoby uprawiające nordic 
walking. – Biegać z nami może 
każdy. Teraz do naszego grona 
dołączyły osoby uprawiające 
nordic walking. W sobotę było 
ich 15 – mówi Janusz Wiśniew-
ski, koordynator pruszkowskie-
go parkrunu.

Na trasie parkrunu można 
spotkać osoby biegające z psami, 
a także matki z wózkami. Oka-
zuje się, że coraz więcej kobiet 
decyduje się na taki krok. Przy-
kładem pani Ania, która na tra- 
sie pojawia się z Witkiem. – Pa-
ni Ania to nasza doświadczona 
biegaczka. Osiągnęła drugi wy-
nik na trasie. Teraz biega nieco 
wolniej ze względu na to, że 
uczestniczy w imprezach ra-
zem z Witkiem, który na świat 
przyszedł w styczniu. Po poro-
dzie potrzebowała trochę czasu, 
aby dojść do siebie. Postanowiła  
wrócić na trasę i razem z Witkiem 

uczestniczyła już w trzecim biegu  
– wyjaśnia Wiśniewski.

Co sobotę w Parku Potulic-
kich spotyka się wiele osób, któ-
re mogą dzielić się swoją pasją. 
– Różnie wygląda to w sezonie 
startowym, kiedy niektórzy mają 
inne biegi. Zarejestrowanych jest 
łącznie 646 osób, jednak w każ-
dą sobotę na starcie pojawia 
się ok. 10 proc. Parkrun czeka 
w tym roku na 100 bieg w swojej  
historii. Akurat zbiegnie się on 
ze stuleciem Pruszkowa – pod- 
kreśla Janusz Wiśniewski.
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Uczestnicy parkrunu prze-
biegają 5-kilometrową tra-
sę wokół Parku Potulickich. 
Biegowa impreza to gwaran-
cja dobrej zabawy oraz pomy-
słowości (np. w lutym biegacze 
pojawili się na trasie w stro- 
jach karnawałowych).  (JM)
(Na str. 11 czytaj też „Mamy biega- 
ją i maszerują”)

Pierwszy raz na 
trasie Parkrunu 
Pruszków  
pojawiły się osoby  
uprawiające  
nordic walking

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

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.).

na specjalnej, darmowej tabli-
cy znajdującej się przy bawial-
ni dla dzieci.

Dla gości imprezy przygoto-
waliśmy również konkurs na 
najlepsze targowe stoisko. Do 

Deweloperzy 
specjalnie na targi 
przygotowali 
promocje i rabaty



3GAZETA WPRWPR24.pl ReklamaPiątek, 11 Marca 2016



4 WiadomościGAZETA WPR WPR24.plWPR24.plWPR24.pl

ISSN: 2080–959X, PR: 18306

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

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

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

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

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

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

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

Nr konta bankowego – mBank
91 1140 2004 0000 3602 7552 0917

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

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

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

E–wydanie dostępne na www.wpr24.pl

PRUSZKÓW
Po raz trzeci wystartuje pruszkowski 
Bieg Wolności. Impreza odbędzie się 
29 maja, przyjmowane już są zapisy. 
Dwie poprzednie edycje Biegu Wolno-
ści cieszyły się dużym zainteresowa-
niem. Nie tylko biegaczy, ale i kibiców. 
Podobnie jak wcześniej rywaliza-
cja odbędzie się na dystansie 10 km. 

Nieważny jest wiek, spróbować może 
każdy. W ramach Biegu Wolności od-
będzie się również rywalizacja dzie-
ci. Trasę biegu zorganizowano tak, 
aby zaprezentować najpiękniejsze 
zakątki Pruszkowa. Wystartowała 
już rejestracja do III Biegu Wolno-
ści. Aby zgłosić w nim udział należy 

Ruszyły już zapisy do trzeciej 
edycji Biegu Wolności

wejść na stronę https://plus-timing.
pl/zgloszenia/pruszkowski_bieg_
wolnosci-pruszkow-2016/. Opłata 
startowa wynosi 50 zł, jednak ce-
na ta obowiązuje do 30 kwietnia. Po 
upływie tego terminu trzeba będzie 
zapłacić 60 zł. Natomiast przed sa-
mymi zawodami 70 zł. (JM)

Piątek, 11 Marca 2016

Budynek magistratu 
może zmienić wygląd 
PRUSZKÓW
Miasto planuje 
termomodernizację 
budynku magistratu. 
W ramach tych prac 
znacznej zmianie 
uległby wygląd 
zewnętrzny gmachu.

Generalnie miasto chce zre-
alizować termomodernizację 
czterech obiektów: Gimnazjum 
nr 4 przy ul. Hubala, Szkoły Pod-
stawowej nr 6 przy ul. Lipowej, 
Przedszkola Miejskiego nr 11 
przy ul. Hubala oraz właśnie 
budynku urzędu miejskiego 
przy ul. Kraszewskiego.

– Realizacja robót budowla-
nych we wszystkich obiektach 
jest uzależniona od pozyska-
nia środków zewnętrznych 
z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-
2020. Szacunkowy koszt prac to 
5 mln zł – wyjaśnia Krzysz-
tof Gołda, zastępca naczelnika 
Wydziału Inwestycji, Remon-
tów i Infrastruktury Technicznej 
Urzędu Miejskiego w Pruszkowie. 
– Zgodnie z założeniami termo-
modernizacja przyczyni się do 
zmniejszenia kosztów ponoszo-
nych na energię cieplną – dodaje.

Po przeprowadzeniu prac 
zmieniłby się znacznie wygląd 
zewnętrzny budynku urzędu 
miejskiego. – W ramach jego 
termomodernizacji zostaną 
wykonane ocieplenie ścian wraz 
z nową elewacją, a także wymia-
na części okien. Planujemy 
wykonać przebudowę wejścia 
głównego od ul. Kraszewskiego 
oraz rozbudowę wejścia boczne-
go, przebudować pochylnię dla 
osób niepełnosprawnych. W ra-
mach powyższych prac będą zli-
kwidowane balkony. Na elewacji 
znajdzie się m.in. podświetlany 
zegar i szyld z napisem „Urząd 
Miejski w Pruszkowie” – mówi 
Krzysztof Gołda.
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Sygnalizacja przed czasem
GRODZISK MAZOWIECKI
Miała być gotowa 
kwietniu, a już 
działa. Chodzi o nową 
sygnalizację świetlną 
na skrzyżowaniu 
ulic Nadarzyńskiej, 
Warszawskiej 
i Piaskowej w Grodzisku.

– Spieszymy Was poinformo-
wać, że dzisiaj (7 marca – przyp. 
red.) została uruchomiona sy-
gnalizacja świetlna na skrzy-
żowaniu ulicy Nadarzyńskiej, 
Piaskowej i Warszawskiej. 

Zakończenie prac nastąpi-
ło miesiąc przed planowanym 
terminem! – przeczytaliśmy na 
ofi cjalnej stronie facebookowej 
Grodziska Mazowieckiego.

Dzięki uruchomieniu na 
tym skrzyżowaniu sygnalizacji 
zwiększy się bezpieczeństwo 
pieszych i kierowców. Skończyły 
się także kłopoty wyjeżdżających 
z ulic Piaskowej i Warszawskiej 
w ul. Nadarzyńską.

Ale pojawił się kolejny pro-
blem. Wielu kierowcom prze-
szkadzają korki, jakie tworzą się 
na ul. Nadarzyńskiej... .  (SD)  

EWELINA
LATOSEK

REGION
Przygotowania od 
uruchomienia programu 
500+ wchodzą 
w decydującą fazę. 
Przypominamy, że 
wnioski o dofi nansowanie 
na drugie i kolejne 
dziecko można będzie 
składać od 1 kwietnia.

R odzina 500+ to jedna 
z fl agowych obietnic, ja-
kie Prawo i Sprawiedli-

wość złożyło w kampanii wy-
borczej i jedna z najszybciej 
wdrożonych. Obsługą syste-
mu wypłat zajmą się samorzą-
dy. O tym jak się do tego zadania 
przygotowują i że nie są z tego 
dodatkowego obowiązku zbyt 
zadowolone, informowaliśmy 
dwa tygodnie temu. A jak sytu-
acja wygląda w tej chwili?

W większości gmin wypła-
tą świadczeń, weryfi kowaniem 
uprawnień do ich otrzymywa-
nia zajmą się ośrodki pomocy 
społecznej, jako te jednostki, 
które w wypłacie zasiłków ma-
ją już odpowiednie doświad-
czenie. Tak będzie zarówno 
w Pruszkowie, jak i w Grodzi-
sku Mazowieckim. W pierwszym 
z tych miast w poniedziałek, 
14 marca, odbędzie się otwar-
te dla mieszkańców spotkanie 

Odliczanie do startu programu 500+
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Ośrodki pomocy społecznej przygotowują się do wypłaty świadczeń

nie przekracza 800 zł na osobę 
lub – jeśli dziecko jest niepełno-
sprawne – 1200 zł. Wnioski bę-
dzie można składać od 1 kwietnia, 
ale nie trzeba tego robić od razu, 
pierwszego dnia miesiąca. Aby 
uniknąć kolejek, można prze-
kazać wypełnione dokumenty 
pocztą. Co więcej, czas na do-
pełnienie formalności jest aż do 
końca czerwca, bez utraty pra-
wa do uzyskania świadczenia za 
kwiecień, maj i czerwiec właśnie. 

Wnioski należy składać w miej-
scu zamieszkania. Dostępne są na 
stronie internetowej Minister-
stwa Pracy i Polityki Społecznej
(mpips.gov.pl). Ważne, aby wy-
pełnić je dokładnie i uważnie 
przeczytać, jakie informacje są 
wymagane, bo w przypadku braku 
choćby jednego podpisu konieczne 
będzie jego uzupełnienie. 

14 marca 
w pruszkowskim 
MOPS-ie odbędzie 
się otwarte spotkanie 
informacyjne na 
temat programu 500+    

można uzyskać bezpośrednio 
w Ośrodku Pomocy Społecznej. 
– Rozważamy możliwość np. dy-
żurów w soboty, aby udzielać in-
formacji zainteresowanym, ale 
to na razie tylko pomysł – mó-
wi Rafał Szczepaniak, dyrektor 
grodziskiego OPS-u. Czy zain-
teresowanie programem 500+ 
jest duże? – Zgłasza się do nas 
kilka osób dziennie, aby dowie-
dzieć się szczegółów, ale nie mogę 
powiedzieć, żeby to była lawina 
– twierdzi szef placówki. 

Przypomnijmy. Do otrzymy-
wania co miesiąc 500 zł na dru-
gie i kolejne dzieci uprawnieni 
są wszyscy rodzice, bez wzglę-
du na to, ile zarabiają. Kryte-
rium dochodowym obwarowane 
jest za to przyznanie wparcia na 
pierwszą pociechę. Otrzymają 
je te rodziny, których dochód 

informacyjne z udziałem prezy-
denta Jana Starzyńskiego, dyrek-
cji Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej oraz posłanki Anity 
Czerwińskiej. Jakie zagadnienia 
zostana poruszone? – Będzie-
my przekazywać informacje 
o tym, gdzie i kiedy wnioski bę-
dą przyjmowane, powtórzymy te 
rzeczy, które znajdują się na na-
szych plakatach, odpowiemy na 
pytania – mówi Ewa Kominek, 

wicedyrektor MOPS-u. Pierw-
si zainteresowani szczegółami 
już w Ośrodku się pojawili. – 
Tuż po pierwszych medialnych 
wzmiankach zgłaszali się do 
nas mieszkańcy – dodaje Ewa 
Kominek. Początek spotkania 
o godz. 15. w sali konferencyj-
nej Miejskiego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Pruszkowie 
(ul. Helenowska 3A). 

W Grodzisku Mazowiec-
kim tego typu spotkania nie bę-
dzie, ale wszystkie informacje 

GRODZISK MAZOWIECKI
Mieszkańcy gminy 
Grodzisk Mazowiecki 
muszą być gotowi na 
podwyżki. Od 1 kwietnia 
będą obowiązywały 
nowe taryfy opłat za wodę 
i odprowadzanie ścieków.

G rodziscy radni podczas 
lutowej sesji przyjęli 
uchwałę w sprawie za-

twierdzenia taryf za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków. Zmiany 
będą obowiązywały od 1 kwietnia 
2016 roku do 31 marca 2017 r.

Jak będą kształtowały się ce-
ny? Wzrosną opłaty za odpro-
wadzanie ścieków. Dotychczas 
gospodarstwa domowe płaciły za 

To pierwsza podwyżka ceny 
ścieków od dwóch lat. Stawki 
na obecnym poziomie obowią-
zują od 1 kwietnia 2014 r. Dla-
czego teraz mają wzrosnąć? 
Zakład Wodociągów i Kanali-
zacji w Grodzisku Mazowiec-
kim realizuje wieloletni program 
inwestycyjny. Wodociągowcy 
przymierzają się do kolejnych 
inwestycji, których koszt wynie-
sie ok. 5 mln zł.

Grodziski ZWiK dostarcza 
wodę do 34 spośród 36 miej-
scowości na terenie gminy. 
W lipcu 2015 r. wodociągow-
cy zawarli umowę na dostawę 
wody do miejscowości Jakto-
rów. ZWiK odbiera też ścieki 
z Podkowy Leśnej, Brwinowa 
i Milanówka.  (JM)

wody oraz 0,11 zł za metr odpro-
wadzonych ścieków.

Warto przypomnieć, że odbior-
cy podzieleni są na grupy taryfowe. 
Gospodarstwa domowe za ścieki 
zapłacą 6,73 zł za metr sześcienny, 
a zakłady przemysłowe 7,27 zł lub 
7,97 zł (w zależności od charakte-
rystyki prowadzonej działalności).

metr sześcienny 6,17 zł. Teraz – 
6,73 zł. Bez zmian pozostanie 
cena wody, za którą mieszkań-
cy nadal będą płacili 3,93 zł.

Nie będzie już dopłat do wody 
i odbioru ścieków. Dotychczas go-
spodarstwa domowe uzyskiwały 
z gminy wsparcie w wysokości 0,19 
zł za metr sześcienny dostarczonej 

Opłaty za odprowadzanie ścieków pójdą w górę

Jak informują urzędnicy, je-
śli uda się pozyskać odpowied-
nie środki w pierwszej kolejności 
prace termomodernizacyjne 
zostaną wykonane w placów-
kach oświatowych.  (SD)

Planowana jest
m.in. przebudowa 
wejścia głównego od 
ul. Kraszewskiego 
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Ośrodki pomocy społecznej przygotowują się do wypłaty świadczeń
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Reklama

REGION
Spytaliśmy, czy w tym 
roku powiatowe straże 
pożarne z naszego regionu 
planują przeprowadzenie 
większych inwestycji  
w swoich jednostkach.

Z awód strażaka zalicza 
się do profesji o najwięk-
szym stopniu ryzyka. To 

ciężka praca, zazwyczaj wyko-
nywana w warunkach trudnych, 
niebezpiecznych, gwałtownie 
się zmieniających. Choć stra-
żacy kojarzą się głównie z ga-
szeniem pożarów to wykonują 

samochodów, więc nie wyglą-
da na to, aby w tym roku były 
zrealizowane jakieś poważne 
inwestycje w naszej jednost-
ce – mówi st. kpt. Karol Kroć, 
rzecznik prasowy Komendy  
Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Pruszkowie.

A jak sytuacja przedstawia się 
w Grodzisku Mazowieckim? – 
W ubiegłym roku kupiliśmy 
pojazd kwatermistrzowski, ta-
ki bus do przewozu towarów. 
A z komendy wojewódzkiej 
otrzymaliśmy stara, 12-letnie-
go, ale w bardzo dobrym sta-
nie. Natomiast dwa lata temu 

nie mamy poważnych planów 
co do zakupów, a także środków 
finansowych, aby je zrealizować. 

szereg innych zadań, np. likwi-
dowanie zagrożeń chemicznych 
oraz radiologicznych, ewakuacja 
ludzi, zabezpieczenia miejsc 
wypadków drogowych. Dlate-
go bardzo ważnym elementem 
ich pracy jest sprzęt. Im bardziej 
nowoczesny, tym sprawniej stra-
żacy mogą działać. W naszym 
regionie znajdują się dwie duże 
strażackie jednostki powiato-
we: w Pruszkowie oraz w Gro-
dzisku Mazowieckim.

Czy pruszkowska komenda 
planuje zakup np. wozu stra-
żackiego lub urządzeń ratun-
kowych? – Na chwilę obecną 

Straże pożarne nie planują poważniejszych zakupów 

– Obecnie nie mamy 
poważnych planów co 
do zakupów – mówi 
rzecznik pruszkowskich 
strażaków

w grudniu kupiliśmy samochód 
gaśniczy. Tak więc w tej chwi-
li nie planujemy większych za-
kupów – mówi bryg. Krzysztof 

Tryniszewski, rzecznik prasowy 
Komendy Powiatowej Państwo-
wej Straży Pożarnej w Grodzi-
sku Mazowieckim.  (SD)

Jednak w ciągu roku może się 
dużo zmienić. W ostatnich 
latach wymieniliśmy kilka 
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NADARZYN
Gmina Nadarzyn przymierza się 
do przebudowy budynku świetli-
cy w Urzucie. Jakie prace zostaną 
przeprowadzone? Planowana jest 
m.in. wymiana drzwi w kilku po-
mieszczeniach, wykonanie instalacji 
grzewczej, nowych posadzek, kana-
łów wentylacyjnych, wybudowanie 

przedsionka oraz ocieplenie budyn-
ku. Na poddaszu należy wymienić 
instalację elektryczną oraz wyko-
nać instalację centralnego ogrzewa-
nia. Konieczne jest zabezpieczenie 
sufi tów podwieszonych za pomocą 
płyty systemowej, co zapewni odpor-
ność ogniową. Zmiany pojawią się 

Świetlica w Urzucie 
zostanie przebudowana

również na zewnątrz budynku. Teren 
ma zostać utwardzony kostką bruko-
wą. Dotychczasowy zbiornik na nie-
czystości zostanie wymieniony na 
szczelny zbiornik żelbetowy. Nada-
rzyński urząd ogłosił przetarg na 
wykonawcę prac. Termin realizacji 
robót określono na 31 sierpnia. (JM) 

Piątek, 11 Marca 2016

Reklama w radiu 
Bogoria 94,5 FM

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

 MOC HITOW

JESTESMY Z WAMI OD 18 LAT
Reklama

ANNA 
SOŁTYSIAK

REGION
Warszawska Kolej 
Dojazdowa szuka fi rmy, 
która naprawi składy 
EN97. Nie chodzi jednak 
o dużą modernizację, 
a tylko naprawy 
eksploatacyjne. 

K ilka lat temu Warszaw-
ska Kolej Dojazdowa
zainwestowała w wy-

mianę taboru. Przewoźnik za-
mówił czternaście nowocze-
snych składów EN97, które na 
torach mają zastąpić systema-
tycznie wycofywane i złomo-
wane pojazdy EN94. Nowe 
pociągi na torach WKD poja-
wiły się w 2012 r., jednak więk-
szości pasażerów nie przypadły 
do gustu. Ci narzekali m.in. na 
układ siedzeń, wadliwą klimaty-
zację czy sposób montażu porę-
czy. Dodatkowo kilka miesięcy 
po wyruszeniu na trasę okazało 
się, że składy mają problem ze 
zbyt szybko ścierającą się po-
wierzchnią toczną kół. Złośli-
wi podkreślali, że nowe wukadki 
posiadają „jajowate koła”.

W lutym WKD ogłosiła prze-
targ na wykonanie określonych 
czynności naprawczych w czter-
nastu składach EN97. Czy ogło-
szony przez przewoźnika prze-
targ oznacza, że pociągi wy-
produkowane przez PESĘ Byd-
goszcz po czterech latach od roz-
poczęcia eksploatacji wymagają 
napraw? Nie do końca tak jest. 
– Wszystkie czynności do wy-
konania w ramach ogłoszonego 
postępowania wynikają z Do-
kumentacji Systemu Utrzyma-
nia zatwierdzonej przez Urząd 
Transportu Kolejowego – mó-
wi Krzysztof Kulesza, rzecznik 
prasowy Warszawskiej Kolei 
Dojazdowej. 

Wukadki pojadą do warsztatu
Przewoźnik wyśle składy EN97 do napraw eksploatacyjnych

W ramach prac na tzw. czwar-
tym poziomie utrzymania napra-
wie, wymianie lub konserwacji 
poddane zostaną następujące ele-
menty: urządzenia energoelek-
troniczne, tablice pneumatyczne 
i sprężarki, system sterowania elek-
tronicznego pojazdów oraz wóz-
ki toczne i napędowe w składach. 
Tu warto przypomnieć, że już na 
samym początku eksploatacji 

wprowadzone przez producenta. 
Konieczność przetaczania zesta-
wów kołowych w celu odzyskania 
właściwego profi lu wynika z na-
turalnego zjawiska zużywania się 
powierzchni styku koła z szyną. 
Problemem była częsta koniecz-
ność korekty profi lu. Modyfi kacje 
wprowadzone przez producenta 
ograniczyły potrzebę korekty do 
akceptowania poziomu – wyjaśnia 
Krzysztof Kulesza. – Dodatkowo 
zaplecze techniczne utrzymania 
taboru kolejowego w siedzibie 
spółki zostało wyposażone w urzą-
dzenia nie wymagające kierowania 
pociągów do zewnętrznych pod-
miotów w celu wykonania czyn-
ności serwisowych związanych 
z eksploatacją pojazdów – dodaje.

Warszawska Kolej Dojazdo-
wa ma już harmonogram na-
praw pociągów. Do warsztatu 
będą wysyłane po dwa składy 
na kwartał, począwszy od dru-
giego kwartału bieżącego roku 
aż do trzeciego 2017 r. Ostatnie 
dwa ze wszystkich składów do na-
prawy trafi ą natomiast pojedyn-
czo. Jeden w czwartym kwartale 
2017 r., a drugi dwa lata później. 
Jak podkreśla przewoźnik, po-
dróżni nie odczują chwilowego 
braku poszczególnych składów. 
(Na str. 12 czytaj też „WKD pod więk-
szym napięciem”)

składów EN97 pojawił się pro-
blem z powierzchnią toczną kół 
w pojazdach. Zbyt szybko się ście-
rała, a koła trzeba było przetaczać. 
Efekt? Składy EN97 zamiast jeź-
dzić po torach, stały na bocznicy. 

Zapytaliśmy więc, czy naprawa 
wózków tocznych i napędowych 
w pociągach wyprodukowanych 
w Bydgoszczy ma jakiś związek 
ze wspomnianymi problemami. 
Okazuje się, że nie. – Zagadnie-
nie związane z koniecznością 
przetaczania powierzchni tocz-
nych zestawów kołowych zostało 
rozwiązane poprzez modyfi kacje 

Do warsztatu będą 
wysyłane po dwa 
składy na kwartał
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GRODZISK MAZOWIECKI
Trwają przygotowania 
do remontu przepustu 
położonego w ciągu 
ul. Sienkiewicza 
w Grodzisku 
Mazowieckim. – Na 
czas prac ruch będzie 
odbywał się wahadłowo 
– mówi Monika Burdon, 
rzecznik prasowy MZDW.

Przepust znajduje się na odcin-
ku ul. Sienkiewicza w rejonie 
Stawów Goliana. Dzięki nie-
mu pod drogą może przepły-
wać rzeka Rokicianka. Stan 
techniczny przepustu nie jest 
najlepszy i wymaga remontu.

Mazowiecki Zarzad Dróg 
Wojewódzkich pod koniec lu-
tego ogłosił przetarg na realiza-
cję tej inwestycji. Otwarcie ofert 
nastąpiło 10 marca. Kiedy zosta-
nie wybrany wykonawca i ruszą 
prace? – Myślę, że jeśli wszyst-
ko pójdzie zgodnie z planem to 
miesiąc po rozstrzygnięciu prze-
targu roboty mogłyby ruszyć, 
czyli w maju – zaznacza Burdon.

Jak zwykle bywa przy takich 
remontach, szykują się utrud-
nienia. – Planowane jest tam 
wprowadzenie ruchu waha-
dłowego. Tak jest w specyfi ka-
cji i taką propozycję złożymy, 
chyba, że wykonawca zada-
nia widziałby inne rozwiąza-
nie. Jednak najpewniej będzie 
to ruch wahadłowy – podkre-
śla Monika Burdon.

Z pewnością nie ucieszy to 
kierowców. Ul. Sienkiewicza 
jest jedną z najbardziej zatło-
czonych w mieście. Według 
dokumentacji inwestycja ma 
zostać zrealizowana w czasie 
nie dłuższym niż 120 dni od da-
ty podpisania umowy.  (SD)

Naprawa przepustu 
w ul. Sienkiewicza

W internacie znajdzie się 
120 miejsc noclegowych

PRUSZKÓW
Na terenie Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących 
i Sportowych przy 
ul. Gomulińskiego 
w Pruszkowie 
powstanie internat. 
Znajdzie się w nim 120 
miejsc noclegowych.

Pruszkowskie starostwo ogło-
siło przetarg na wykonanie do-
kumentacji technicznej wraz 
z uzyskaniem pozwolenia na 
budowę internatu. Będzie to 
nowoczesny obiekt z pełnym 
wyposażeniem. Jego budo-
wę zapowiadano już w ubie-
głym roku.

Projektant przy tworzeniu 
dokumentacji technicznej bę-
dzie musiał wziąć pod uwagę 
pewne wytyczne. Jakie? 120 
miejsc noclegowych w poko-
jach dwuosobowych z łazien-
kami. Na każdej kondygnacji 
znajdą się też pomieszczenia 
dla opiekunów przybyłych 
grup. Goście będą mieli do dys-
pozycji m.in. miejsce spotkań 
– świetlicę na około 30 osób 
na każdym piętrze, aneks so-
cjalny z lodówką, czajnikiem, 
mikrofalówką i dwupalnikową 
płytą kuchenną, pralnię z su-
szarnią na buty i sprzęt spor-
towy czy stołówkę na ok.100 

osób. Co ciekawe, powstanie 
jednoosobowa izolatka.

Nie zabraknie gabinetów: 
sportowo-lekarskiego oraz 
zabiegowego z niezależnym 
wejściem. W planach jest też 
przychodnia rehabilitacyjna 
o powierzchni 100 mkw., któ-
ra będzie przeznaczona do 
wydzierżawienia. Tradycyj-
nie powstaną pomieszczenia 
techniczno-gospodarcze, ad-
ministracyjne oraz całodobo-
wa portiernia.

Dokumentacja ma być wyko-
nana w dwóch etapach. Najpierw 
zwycięski wykonawca w ciągu 
45 dni od podpisania umowy 
dostarczy starostwu koncepcję, 
a następnie w terminie 180 dni 
wykona kompletną dokumen-
tację techniczną. W budżecie 
pruszkowskiego starostwa na 
realizację tego zadania zapla-
nowano 350 tys. zł.  (SD)

Goście będą mieli 
do dyspozycji m.in.
miejsce spotkań 
– świetlicę na 
każdym piętrze
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Przewoźnik wyśle składy EN97 do napraw eksploatacyjnych
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GRODZISK MAZOWIECKI
Znana piosenkarka Natalia Kukul-
ska w kwietniu pojawi się w Gro-
dzisku. Jak czytamy na stronie 
artystki będzie to koncert elektro-
-akustyczny. Pamiętacie piosen-
kę „Puszek-okruszek”? Pochodzi 
on z debiutanckiej płyty „Natalia” 
wydanej w 1984 r. Tak rozpoczęła 

się poważna kariera muzyczna Na-
talii Kukulskiej, córki Anny Jantar 
i Jarosława Kukulskiego. Aż trudno 
uwierzyć, że Natalia skończyła 40 
lat! W Grodzisku Mazowieckim wy-
stępowała wcale nie tak dawno, bo 
w styczniu (wraz ze Zbigniewem Wo-
deckim dała koncert charytatywny). 

Natalia Kukulska wystąpi 
w Centrum Kultury

Natomiast w repertuarze kwietnio-
wego koncertu piosenkarki znajdą 
się najnowsze piosenki jak i jej znane 
przeboje. Start:17 kwietnia, godz. 18. 
Miejsce: sala widowiskowa Centrum 
Kultury przy ul. Spółdzielczej 9. Bile-
ty w cenie 60 zł do nabycia w kasach 
Centrum Kultury. (SD)

Wiadomości Piątek, 11 Marca 2016

ANNA 
SOŁTYSIAK

BRWINÓW
Mamy dobrą wiadomość 
dla mieszkańców 
Brwinowa. W ramach 
modernizacji linii kolejowej 
447 powstanie tunel 
pod torami w ciągu ulicy 
Sportowej. Przeprawa 
ułatwi poruszanie się 
pieszym i rowerzystom.

K olejarze ledwo zakoń-
czyli remont linii War-
szawa – Łódź, a już 

przygotowują się do kolejnego 
przedsięwzięcia. Chodzi o mo-
dernizację linii 447 Warszawa 
Włochy – Grodzisk Mazowiec-
ki. W ramach tej drugiej inwe-
stycji linię podmiejską czeka 
szereg zmian. Jedną z nich jest 
planowana budowa tunelu pod 
torowiskiem na terenie Brwino-
wa. Konkretnie chodzi o przej-
ście w ciągu ulicy Sportowej.

Tunelem pod torami na drugą stronę miasta
W ciągu ul. Sportowej w Brwinowie powstanie przeprawa dla pieszych i rowerzystów 

Tunel w ciągu ulicy Sportowej 
umożliwi pieszym i rowerzystom 
łatwą komunikacje między dwoma 
stronami miasta. Z jednej strony 
ułatwi dojście do szkoły czy gale-
rii handlowej, z drugiej umożliwi 
szybkie dotarcie do urzędu i parku. 

– Piesi będą mieli do swojej dys-
pozycji zejście schodami. Zamiast 
wind zostaną wybudowane pochyl-
nie, które pozwolą niepełnospraw-
nym zjechać do tunelu i z niego 
wyjechać. Z pochylni korzystać 
będą mogli również rowerzyści – 
zaznacza burmistrz Kosiński. – Po-
chylnie będą zadaszone. To uchroni 
przejście zimą przed oblodzeniem 
czy śniegiem – zaznacza.

Kolejarze wybudują przejście 
pod torami, ale za jego utrzyma-
nie odpowiedzialna będzie gmina. 
Przeprawa zostanie oświetlona 
i objęta monitoringiem. Oświe-
tlenie pojawi się również przy doj-
ściu do tunelu. 

Powodów do zadowolenia jest 
jednak więcej, szczególnie w przy-
padku rowerzystów. Gmina Brwi-
nów planuje bowiem budowę 
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ścieżki rowerowej od strony ulic 
Przejazd i Mszczonowskiej aż do 
skrzyżowania z ul. Piłsudskiego. 
– To nie koniec inwestycji w tra-
sy rowerowe. Chcemy wybudo-
wać jeszcze ścieżkę, która połączy 
Brwinów z Milanówkiem. Docelo-
wo tunel w ciągu ulicy Sportowej 
stanie się rowerowym węzłem ko-
munikacyjnym – podkreśla brwi-
nowski włodarz.  

Brwinowa. – Realizacja tej inwe-
stycji przewidziana jest na przełom 
2017 i 2018 roku. W tym samym 
czasie kolejarze będą prowadzić 
inwestycje związane z  budową 
tunelu w Pruszkowie i przystan-
ku osobowego w Parzniewie oraz 
będą przeprowadzać moderniza-
cję dworca w Brwinowie – dodaje.

Tunel pod torami 
w ciągu ul. Sportowej 
powstanie na 
przełomie 2017 
i 2018 roku

W ciągu ul. Sportowej w Brwinowie powstanie przeprawa dla pieszych i rowerzystów 

Zabierz głos w sprawie remontu linii kolejowej 447
PRUSZKÓW
Choć remont linii 
kolejowej nr 447 na 
odcinku Grodzisk 
Mazowiecki-Warszawa 
Włochy jeszcze nie ruszył 
to dla wielu ta wizja 
już jest koszmarem. 
Jak będzie wyglądał 
transport podczas 
modernizacji linii? 
Mieszkańcy Pruszkowa 
mają okazję wyrazić 
swoją opinię. 

Modernizacja odcinka Grodzisk 
Mazowiecki-Warszawa Włochy 
może spowodować prawdziwy pa-
raliż komunikacyjny. Kolejarze 
zwrócili się więc do samorządów 
o opinię na temat planowanego re-
montu. Władze Pruszkowa chcą, 
aby w tej sprawie głos zabrali 

mieszkańcy. Każdy może wyra-
zić swoje zdanie w ankiecie. 

Pierwsza opcja to częścio-
we zamknięcie linii na odcinku 
Pruszków-Warszawa Włochy. 
Pociągi kursowałyby jednym 
torem, a remont trwałby ok. 
33 miesiące. Drugie rozwią-
zanie to całkowite zamknięcie 
linii na 22 miesiące. Zamiast 

swojego zdania mieszkańcy 
Pruszkowa mają czas do 20 marca.
Ankieta dostępna jest na stronie 
interankiety.pl/interankieta/
c5abb8947e0c838b764757
b001c576db.

W ramach modernizacji ko-
lejarze planuja wyremontować 
ponad 22 kilometry torów, czte-
ry mosty, trzy wiadukty, przebudo-
wać perony i stacje. W Parzniewie 
ma powstać przystanek, a w ciągu 

ul. Działkowej w Pruszkowie wy-
budowany zostanie tunel.

Głos w sprawie wariantów wy-
razili już mieszkańcy Grodziska 
Mazowieckiego. Badanie trwa-
ło od 19 lutego do 6 marca. Gro-
dziszczanie woleliby, aby linia 
kolejowa została całkowicie za-
mknięta. Za takim rozwiązaniem 
głosowały 793 osoby. Natomiast 
za częściowym zamknięciem li-
nii były 254 odoby.  (JM) 

RASZYN
Do tej pory jedynie linia 
711 była dogodnym 
połączeniem 
Raszyna i Nadarzyna. 
Niewykluczone, 
że jeszcze w marcu trasę 
„wzbogaci” autobus 703.

Przebudowa odcinka trasy S8 
wymusiła latem ubiegłego roku 
zmiany tras linii 703, 711 i 733. 
Po zakończeniu prac autobu-
sy miały jechać wcześniejszymi 
szlakami, jednak tak się nie stało. 
Tylko linia 711 staje na wszystkich 

przystankach w Jankach i Raszy-
nie.

Mieszkańcy Janek i Wolicy 
podkreślali, że zostali komuni-
kacyjnie skrzywdzeni. Linia 703 
przejeżdżała przez Raszyn i Jan-
ki, ale zatrzymywała się tylko przy 
centrum handlowym. Do dyspo-
zycji mieszkańców pozostaje wy-
łącznie autobus 711, jednak nie 
kursuje zbyt często.

Sprawie przyjrzeli się włoda-
rze Nadarzyna i Raszyna. – Za-
warliśmy porozumienie z gminą 
Nadarzyn dotyczące zatrzymy-
wania się autobusów linii 703 

w Raszynie i Jankach. Tak, jak 
było to przed zmianami wyni-
kającymi z prowadzonych prac 
przy budowie trasy S8. Chcieliby-
śmy, żeby zmiany obowiązywały 

od 15 marca, jednak teraz głos 
należy do Zarządu Transportu 
Miejskiego w Warszawie. Przede 
wszystkim chodzi o dostosowanie 
rozkładów jazdy – wyjaśnia An-
drzej Zaręba, wójt gminy Raszyn.

Gminy osiągnęły porozumie-
nie, co do poruszania się autobusu 
na ich terenie. Kolejnym zada-
niem jest dostosowanie rozkładu 
jazdy, jednak to leży już w gestii 
ZTM-u. Jak będzie wyglądało 
finansowanie linii 703? Każda 
z gmin na jej utrzymanie wyłoży 
po 20 proc. całej sumy. Pozostałą 
część pokryje ZTM.  (JM) 

Lepsze połączenia autobusowe jeszcze w marcu?
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pociągów pasażerowie korzy-
staliby z zastępczej komunika-
cji autobusowej. Na wyrażenie 

Na wyrażenie 
zdania mieszkańcy 
Pruszkowa mają 
czas do 20 marca

Reklama
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nu wspomnianej ulicy przecho-
dzili przez torowisko „na dziko”. 
Po modernizacji linii Warszawa 
– Łódź brwinowianie zostali po-
zbawieni tej dla nich istotnej, choć 
oczywiście nielegalnej przepra-
wy. Władze gminy postanowiły 
rozwiązać problem. Dzięki poro-
zumieniu z kolejarzami w ciągu 
ulic Sportowej i Przejazd powsta-
nie tunel pod torami kolejowymi. 
Gmina przygotuje dokumentację, 
a kolejarze na jej podstawie wy-
budują podziemne przejście dla 
pieszych i rowerzystów. 

– Pod koniec lutego projekt 
przekazaliśmy do konsultacji 
kolejarzom. Obecnie projektan-
ci nanoszą poprawki zgłoszone 
przez PKP PLK. Dokumentacja 
będzie gotowa pod koniec mar-
ca. Natomiast do maja mamy 
czas na wykonanie dokumen-
tacji wykonawczej i kosztoryso-
wej. Wtedy kolejarze będą mogli 
ogłaszać przetarg – informuje nas 
Arkadiusz Kosiński, burmistrz 
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PODKOWA LEŚNA
Przez całe życie aktywnie dzia-
łał. Prof. Michał Anioł Bogusławski 
zmarł w wieku 84 lat. Był laure-
atem wielu nagród, autorem telewi-
zyjnych programów artystycznych, 
fi lmów dokumentalnych. Powołał 
również (przy pomocy wolontariu-
szy) Podkowiańską Wideokronikę. 

Pozwoliło to na stworzenie materia-
łów dokumentujących wydarzenia 
kulturalno-społeczne w Podkowie 
Leśnej. W latach 2007-2012 prof. Bo-
gusławski prowadził Podkowiańską 
Wideokronikę we współpracy ze sto-
warzyszeniem Związek Podkowian 
oraz Centrum Kultury i Inicjatyw 

Zmarł prof. Michał Bogusławski,
zasłużony dla Podkowy

Obywatelskich. Warto podkreślić, 
że w 2012 roku profesor otrzymał 
odznaczenie Zasłużony dla Podkowy 
Leśnej. W niedzielę, 13 marca, o godz. 
17 w Pałacyku Kasyno w Podkowie 
odbędzie się pokaz fi lmu „Michał 
i Jego Mała Ojczyzna” dedykowany 
postaci prof. Bogusławskiego. (JM)

FOTOMIGAWKA

 4 marca wczesnym rankiem w Pruszkowie zderzyły się auta 
osobowe. – Pojazd marki Skoda poruszał się al. Armii Krajowej od 
strony Pęcic w kierunku Pruszkowa. Ford wyjeżdżający z ul. Andrzeja 
w al. Armii Krajowej nie zachował ostrożności na skrzyżowaniu 
z pulsacyjną sygnalizacją świetlną i wymusił pierwszeństwo 
na Skodzie – wyjaśniała asp. Karolina Kańka, rzecznik prasowy 
pruszkowskiej policji. – Na miejscu pojawiła się też straż pożarna 
gdyż z jednego z pojazdów nastąpił wyciek – dodała. W wyniku 
zdarzenia nikt nie ucierpiał.  (SD) 
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Startuje IV liga, będzie gorąco
REGION
Piłkarska runda wiosenna 
w niskich ligach startuje 
w nadchodzący weekend. 
Emocji na lokalnych 
boiskach nie zabraknie. 
Kto z kim w IV lidze?

Ciekawa sytuacja w północnej 
grupie mazowieckiej. Dorobek 
punktowy ośmiu zespołów z czu-
ba tabeli jest wyrównany. Lider 
MKS Przasnysz po rundzie je-
siennej ma 36 pkt., a ósma Bzu-
ra Chodaków – 28. Na wysokim 
trzecim miejscu znajduje się Oża-
rowianka Ożarów Mazowiecki, 
która po 16 kolejkach do lidera 
traci tylko dwa punkty.

Przy dużym szczęściu piłkarze 
z Ożarowa po weekendowym spo-
tkaniu mogliby zasiąść na fotelu 
lidera. Ożarowianka zmierzy się 
bowiem z drużyną Mazur Gosty-
nin. Rywale znajdują się obecnie 
na 16. pozycji. Jesienią zawod-
nicy Ożarowianki wygrywali 
2:0. Kibice liczą, że i tym razem 
piłkarze z Ożarowa będą górą. 

Wspomnianym dużym szczę-
ściem” byłyby porażki dwóch dru-
żyn z czoła tabeli. Drugi Huragan 
Wołomin musiałby ulec lub zre-
misować z Ostrovią Ostrów Mazo-
wiecki (7 pozycja w tabeli), a lider 
MKS Przasnysz przegrać z Wi-
słą II Płock (6 pozycja). Patrząc 
na wyniki z rundy wiosennej taki 
scenariusz jest mało prawdopo-
dobny. Oba spotkania zakończyły 
się wynikiem 3:0 na korzyść MKS 
Przasnysz i Huraganu Wołomin.

W grupie południowej repre-
zentantów z naszego regionu jest 

którzy na wyjeździe zmierzą się 
z liderem KS Konstancin. Jesie-
nią lepszy okazał się Konstancin 
(2:1). Trudne zadanie – starcie 
z drugą w tabeli Victorią Sulejó-
wek – staje też przed zawodnika-
mi KS Raszyn. Jesienią było 3:1 
dla Sulejówka.

Mszczonowianka Mszczonów 
o punkty będzie walczyć z sąsia-
dem z tabeli, Mazurem Karczew 
(4. pozycja). Na początku sezo-
nu to właśnie drużyna z Karcze-
wa świętowała zwycięstwo nad 
Mszczonowem (3:0). Spacer-
kiem raczej nie będzie też spo-
tkanie Błonianki Błonie i Olimpii 
Warszawa (13. pozycja). Błonian-
ka jesienią okazała się słabsza 
od Olimpii, przegrała 0:3.

UKS Łady w najbliższy week-
end zmierzy się z Hutnikiem 
Warszawa. Jesienią Łady wy-
grały walkowerem. Trudny mecz
czeka Żyrardowiankę, która po-
dejmie piątą w tabeli drużynę
Orzeł Wierzbica. Jesienny mecz 
zakończył się bezbramkowym 
remisem.  (AS) 
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LATOSEK

REGION
Czy gminy naszego 
regionu znów mogą 
paść ofi arą inwestycji 
o strategicznym 
znaczeniu dla Mazowsza? 
Po linii 400 kV takim 
przedsięwzięciem jest 
budowa gazociągu 
Rembelszczyzna-
-Mory-Wola Karczewska. 
Lokalne samorządy 
protestują. 

Ce l e m  b u d ow y  g a z o -
wej nitki jest „poprawa 
bezpieczeństwa dostaw 

gazu dla odbiorców zlokalizo-
wanych w rejonie miasta sto-
łecznego Warszawy i na terenie 
województwa mazowieckiego” 
oraz „podłączenie do systemu 
przesyłowego nowych odbior-
ców z sektora energetycznego”. 
Tak inwestycję opisuje GAZ 
SYSTEM S.A, spółka odpowie-
dzialna za jej realizację. 

Chodzi o budowę 29-kilo-
metrowego gazociągu relacji 
Rembelszczyzna-Mory oraz 
91-kilometrowego połączenia 
przesyłowego na odcinku Mo-
ry-Wola Karczewska. Zgodnie 
z założeniami, instalacja ma po-
jawić się m.in. na terenie Prusz-
kowa, Nadarzyna, Brwinowa, 
na granicy Michałowic i Ra-
szyna. – Wykonawcą projektu 
budowlanego i wykonawczego 
wraz z nadzorem autorskim 

Nie milknie spór o gazociąg
Sprawa przebiegu gazociągu Rembelszczyzna-Mory-Wola Karczewska

inwestycji jest wybrana w wy-
niku publicznego postępowa-
nia przetargowego fi rma ILF 
Consulting Engineers Polska 
Sp. z o.o. Do zadań wykonawcy 
projektu należy między innymi 
uzyskanie decyzji o uwarun-
kowaniach środowiskowych, 
o lokalizacji inwestycji oraz 
pozwolenia na budowę. Opra-
cowanie dokumentacji projek-
towej zakończone uzyskaniem 
pozwolenia na budowę plano-
wane jest w 2017 r. – informu-
je GAZ SYSTEM. 

Prace nad wytyczeniem do-
kładnego przebiegu gazociągu 
rozpoczęły się rok temu i od po-
czątku wzbudzają sprzeciw lo-
kalnych samorządów. Głównie 
dlatego, że ich uwagi nie są bra-
ne pod uwagę. – Proponowa-
na przez inwestora na terenie 

naszej gminy trasa projek-
towanego gazociągu nie zo-
stała zaakceptowana przez 
władze miasta, ponieważ po-
zbawia miasto i mieszkańców 

budowlane naruszając proce-
durę inwestowania realizowaną 
na podstawie aktualnie obowią-
zujących miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzen-
nego – informuje pruszkowski 
urząd miejski. 

Podobny głos płynie z Nada-
rzyna. – Wójt oraz mieszkań-
cy gminy nie wyrażają zgody na 
przeprowadzenie linii gazociągu 
na odcinku, w którym biegnie on 
przez południowo-wschodnią 
część wsi Wolica. Proponuje-
my przesunięcie gazociągu nie-
co dalej na południowy wschód, 
na tereny sąsiadujących z Woli-
cą Lasów Państwowych – czy-
tamy w piśmie skierowanym do 
spółki GAZ SYSTEM. 

Wobec nieuwzględnienia 
uwag, władze gminy zdecydowa-
ły się o pomoc poprosić wojewo-
dę mazowieckiego, Zdzisława 
Sipierę. – Od samego początku 
gmina Nadarzyn była przeciwna 
projektowanemu przebiegowi 
gazociągu. W związku z faktem, 
że prace projektowe zmierza-
ją ku zakończeniu, a nasze pro-
testy nie przyniosły jak dotąd 
żadnego efektu, zwracamy się 
z prośbą o niewydawanie pozy-
tywnej decyzji w tej sprawie, 
jeżeli projektowany gazociąg bę-
dzie przebiegał przez południo-
wo-wschodnią część wsi Wolica 
– czytamy w piśmie skierowa-
nym do wojewody. 

Jaka będzie odpowiedź? Jak 
udało nam się ustalić, wojewo-
da zapozna się z prośbą w przy-
szłym tygodniu. 
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więcej. Jak zakończyli rundę je-
sienną? Mszczonowianka Msz-
czonów z 36 punktami znalazła 
się na trzecim miejscu, Błonian-
ka Błonie (24 pkt) uplasowała się 
na 8. pozycji. Znicz II Pruszków 
uzbierał 23 punkty, co daje mu 10. 
miejsce. KS Raszyn znalazł się na 
11. pozycji, tuż przed UKS Łady. 
Oba zespoły mają po 19 punktów. 
W ogonie tabeli, na 16. miejscu 
z 13 punktami, znajdziemy Ży-
rardowiankę Żyrardów.

Przed sporym wyzwaniem sta-
ną piłkarze Znicza II Pruszków, 

Sprawa przebiegu gazociągu Rembelszczyzna-Mory-Wola Karczewska

możliwości realizacji lokalnej 
infrastruktury inżynieryjnej 
i drogowej oraz istotny spo-
sób ogranicza prawa właścicieli 
nieruchomości. Projektowa-
ny przebieg przecina działki 

Władze gminy 
Nadarzyn 
zdecydowały się 
o pomoc poprosić 
wojewodę

eTornister wisi w powietrzu
PIASTÓW
Nadal nie wiadomo 
czy program eTornister 
zostanie wdrożony 
w piastowskim Liceum 
Ogólnokształcącym 
im. Adama Mickiewicza. 
Jedno z wydawnictw 
zrezygnowało
z udziału w tym 
przedsięwzięciu.

Urządzenia miały pojawić 
się w piastowskiej placówce 
na początku roku szkolnego 
2015/2016, ale wszystko odwle-
kało się w czasie. Kiedy pod ko-
niec stycznia poruszaliśmy na 
łamach portalu WPR24.pl ten 
temat sprawa miała wyjaśnić się 
w ciągu kilku dni. Tak się nie 
stało. Jednostką pilotażową jest 
Plus GSM. Przedstawiciele tej 
fi rmy mieli spotkać się z włoda-
rzami Piastowa i podjąć decyzję 
w sprawie wdrożenia progra-
mu eTornister w miejscowej 
placówce oświatowej. Do spo-
tkania doszło nieco później niż 
zakładano, czyli pod koniec 
lutego. Jednak nie zapadły na 
nim wiążące decyzje.

Tablety miały zostać wy-
posażone w oprogramowania 
dwóch wydawnictw: WSiP 
oraz Nowa Era. Drugie z nich, 
niestety od początku zwlekało 
z dostarczeniem elektronicz-
nych podręczników, które mia-
łyby zostać zainstalowane na 
tabletach. Teraz wiadomo, że 
Nowa Era oprogramowania nie 

dostarczy, gdyż zrezygnowała 
z udziału w programie.

Dyrekcja piastowskiej szkoły 
się nie poddaje, obiecała swoim 
podopiecznym wdrożenie no-
woczesnego programu więc nie 
będzie szukać ścieżki powrot-
nej. – Patrzę na to wszystko 
tylko z jednego poziomu. Dzie-
ciom zostały obiecane tablety 
wraz z edukacyjnym oprogra-
mowaniem, dlatego chciałabym 
im to zagwarantować – mówi 
Hanna Babikowska, dyrektor 
Liceum Ogólnokształcącego 
im. Adama Mickiewicza.

Cały program fi nansuje pias-
towski urząd gminy. Jej włoda-
rze mają się spotkać z dyrektor 
szkoły oraz przedstawiciela-
mi fi rmy Plus GSM i wspólnie 
podjąć decyzję o przyszłości 
programu. – Takie ustalenia 
padły na naszej ostatniej deba-
cie. Naprawdę nie potrafi ę zro-
zumieć dlaczego to wszystko 
trwa tak długo – podkreśla 
Hanna Babikowska.

Jednak tablety nie będą do-
skonałe… O ile elektroniczne 
podręczniki spełniałyby swoją 
funkcję w pierwszych klasach, 
o tyle w kolejnych latach ofer-
ta edukacyjna jest nie do końca 
dopracowana. Ponadto urzą-
dzenia nie zastąpiłyby w peł-
ni tradycyjnych podręczników.

Niestety, nie wiadomo czy 
program eTornister zostanie 
wdrożony w piastowskim liceum 
jeszcze w tym roku szkolnym. Do 
sprawy będziemy wracać.  (SD)
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PRUSZKÓW
Chcesz zobaczyć ciekawe konstruk-
cje z bliska? 12-13 marca w prusz-
kowskiej hali BGŻ BNP Paribas Arena 
odbędą się Otwarte Mistrzostwa 
Polski FAI Halowych Modeli Akroba-
cyjnych. Sobota, 12 marca, to dzień 
rejestracji i treningów. Emocje cze-
kają w niedzielę. Zawody rozpoczną 

się o godz. 8.15 od akrobacji F3P-AP. 
O godz. 11. zaplanowano zawody mo-
delarskie „Smyki na Start” dla dzie-
ci i modelarzy z Pruszkowa. Bedą 
też pokazowe loty modeli. General-
nie zawodnicy będą rywalizować 
w pięciu konkurencjach, m.in. akro-
bacji precyzyjnej F3P oraz F3P-AFM 

Mistrzostwa halowych
modeli akrobacyjnych

Flying to music. Pole do zmagań 
otrzymają też mniej doświadczeni 
miłośnicy podniebnych akrobacji 
– zmierzą się w F3P-Klub. Duże wra-
żenie na publiczności może zrobić 
rywalizacja w F5K, czyli wyścigi 
modeli halowych. W planach jest 
też konkurencja F5K Juniorów. (JM)

Piątek, 11 Marca 2016

Mamy biegają i maszerują
PRUSZKÓW
W Pruszkowie 
pojawiła nowa 
inicjatywa. Skierowana 
jest do kobiet, które 
po urodzeniu dziecka 
chcą wrócić do formy. 
– Nie ma obawy, że ktoś 
nie da rady. Wyznaczoną 
trasę pokonujemy 
nie tylko biegiem, 
ale i marszem 
– podkreślają 
organizatorzy.

Zdrowy styl życia stał się mod-
ny. Uprawianie sportów, w tym 
biegania, jest jednym z kluczo-
wych elementów utrzymania 
doskonałej sylwetki i właści-
wego funkcjonowania orga-
nizmu. Jeszcze kilka lat temu 
osoba biegająca w centrum 
miasta wzbudzała zdziwienie 
przechodniów. Ale te czasy na 
szczęście minęły.

W samym Pruszkowie utwo-
rzyło się już wiele grup amato-
rów biegania. Teraz dołączyła 
kolejna – „Mamy-Biegamy”. 
Pruszkowskie mamy postano-
wiły się zebrać i powalczyć o po-
prawę swoich sylwetek. Jak to 
wszystko się zaczęło? – To ak-
cja prowadzona w kilkunastu 
miastach Polski przez mamę 
mieszkającą w Poznaniu, Ane-
tę Frąckowiak. Pomysł na zało-
żenie grupy biegowej zrodził się 
w głowie Anety jakieś pół roku 
po tym, jak urodziła córeczkę. 
Wracała wówczas po dłuższej 
przerwie do biegania, szukała 

miejsca dla siebie i towarzystwa 
– wyjaśnia Marta Moszczyńska, 
jedna z organizatorek.

A potem grupa zaczęła żyć 
własnym życiem. Marta Mosz-
czyńska: – Inicjatywa zaczęła 

mam, biegać można również 
w naszej okolicy.

Grupa mam powstała po to, 
aby mogły się wspierać. Każ-
da ma szansę. – Zapraszamy 
wszystkie panie, które chciały-
by zacząć przygodę z bieganiem. 
Nie ma obawy, że ktoś nie da rady. 
Dystans do pokonania to zaled-
wie 3-4 km, w dodatku nie sa-
mym biegiem, bowiem część tej 
trasy można przebyć marszem. 
Udział oczywiście bezpłatny 
– zaznacza Marta Moszczyń-
ska. – Dobrze jest znaleźć grupę 
motywacyjną, najlepiej mamy, 
które również wracają do ak-
tywności fi zycznej po dłuższej 
przerwie – dodaje.

Spotkania odbywają się w każ-
dą sobotę o godz. 10.30 na tere-
nie Międzyszkolnego Ośrodka 
Sportowego przy ul. Gomuliń-
skiego 4 w Pruszkowie.  (SD) 
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rozszerzać się na inne miasta, ko-
lejne mamy nabierały wiary w to, 
że również one są w stanie zmie-
nić coś w swoim życiu, wprowa-
dzić do niego nieco aktywności 
i odnaleźć swoją pasję. Dzięki 
zaangażowaniu pruszkowskich 

EWELINA
LATOSEK

PODKOWA LEŚNA
Pierwsi uchodźcy 
m.in. z Syrii i Iraku 
mieli trafi ć do 
podkowiańskiego 
ośrodka Dębak 
w marcu, jednak
nic nie wskazuje, 
aby tak się stało. 
Kolejny termin nie 
jest jeszcze znany. 

P lacówka na terenie Pod-
kowy Leśnej to jeden 
z największych ośrodków 

recepcyjnych, jakimi dysponuje 
Urząd ds. Cudzoziemców. Wła-
śnie tu najprawdopodobniej tra-
fi ą osoby, które do naszego kraju 
przyjadą w ramach tzw. relokacji, 
czyli solidarnego przyjmowania 
uchodźców przez kraje człon-
kowskie Unii Europejskiej. Ale, 
podobnie jak termin ich przyby-
cia, nie jest to jeszcze ustalone, 
bo możliwe lokalizacje to także 

Ośrodek Dębak na uchodźców jeszcze poczeka
Wśród osób, które mogą trafi ć do Polski są obywatele Syrii, Erytrei, Jemenu i Iraku

bo to później może się na nas 
odbić. Bezpieczeństwo państwa 
traktowane jest jako priorytet 
– zaznacza rzeczniczka Urzędu 
ds. Cudzoziemców. 

Wśród osób, które mogą tra-
fi ć do Polski są obywatele Syrii, 
Erytrei, Jemenu i Iraku. Poza wy-
mogami bezpieczeństwa muszą 
spełnić jeszcze inne kryteria. 
Ewa Piechota: – Chodzi o osoby 
z grup szczególnie wrażliwych, 
a do nich zaliczają się pełne ro-
dziny, matki z dziećmi, osoby 
wymagające opieki medycznej, 
niepełnosprawne. Nastawiamy 

się przede wszystkim na rodziny. 
To są preferencje, które powin-
ny być uwzględnione, jednak je-
śli nie ma pełnej rodziny, nie ma 
matki z dzieckiem, a jest samotny 
mężczyzna, który będzie spełniał 
jeszcze inne szczególne kryteria, 
to też będzie brany pod uwagę. 

Jak do ewentualnego przyję-
cia nowych osób przygotowa-
ny jest sam ośrodek Dębak? Po 
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kilkumiesięcznej modernizacji 
jest w nim 200 miejsc o dobrym 
standardzie. Placówka ma cha-
rakter półotwarty, czyli można ją 
opuszczać, istnieje też możliwość 
zakwaterowania poza ośrodkiem. 
Uchodźcy otrzymają niezbędne 
wsparcie, w tym naukę podstaw 
języka. Ale to wszystko ciągle po-
zostaje kwestią bliżej nieustalo-
nej przyszłości.  

miejscowości Linin, Biała Pod-
laska i Czerwony Bór.

Co wiemy na pewno? Że cho-
dzi o 100 osób, czyli pierwszą gru-
pę zadeklarowanych przez Polskę 
400 uchodźców, których nasz kraj 
może przyjąć w tym roku. Na jakim 
etapie są przygotowania? – Cały 
czas trwają procedury związane
z bezpieczeństwem i tak długo jak 
one się nie zakończą, nie będzie-
my wiedzieć nic więcej. Nasze służ-
by muszą skończyć pracę – mówi 
Ewa Piechota, rzecznik prasowy 
Urzędu ds. Cudzoziemców. 

Weryfi kacja i sprawdzenie do-
tyczy 65 osób zgłoszonych przez 
Grecję i kilkanaście wytypowa-
nych przez Włochy. To nie ozna-
cza jednak, że po zakończeniu 
procedur po polskiej stronie ta 
grupa automatycznie zostanie 
przeniesiona do naszego kraju. 
Każdy z uchodźców na przybycie 
do Polski musi się jeszcze zgodzić. 
– Te osoby mają czas do ostatniej 
chwili na podjęcie decyzji, mogą 
odmówić. Nie było jeszcze ta-
kiego przypadku, bo działania 

naszych służb trwają i dopiero 
po ich zakończeniu przyjdzie czas 
na pytanie o zgodę lub odmowę 
– wyjaśnia Ewa Piechota. 

Jak długo może to wszystko po-
trwać? – Nie podejmę się mówie-
nia o terminach, bo to nie zależy 
od nas. Służby muszą mieć tyle 
czasu, ile potrzebują na wnikliwe 
i dogłębne działania. W tej spra-
wie nie możemy sobie pozwolić na 
robienie czegoś po tzw. łebkach, 

Po kilkumiesięcznej 
modernizacji 
w ośrodku jest 200 
miejsc o dobrym 
standardzie

– Nie ma obawy, 
że ktoś nie da 
rady – mówią 
organizatorzy

 Placówka na terenie Podkowy Leśnej to jeden z największych ośrodków
recepcyjnych w kraju 

Wśród osób, które mogą trafi ć do Polski są obywatele Syrii, Erytrei, Jemenu i Iraku

Drugie podejście do placu zabaw

BRWINÓW
Gmina Brwinów 
na nowo rozpisała 
przetarg na budowę 
placu zabaw przy 
ul. Grodziskiej. 
Poprzedni unieważniono 
ze względu na 
nieodpowiednie oferty.

Plac zabaw przy ul. Grodziskiej 
był w kiepskim stanie. Jesienią 
ubiegłego roku gmina dokonała 
na nim przeglądu zabawek. Oka-
zało się, że nie nadają się do użyt-
ku. W rezultacie postanowiono 
w tym miejscu wybudować no-
wy plac dla dzieci.

W lutym tego roku ogłoszono 
przetarg. Brwinowski magistrat 
czekał na oferty do 17 lutego, po 
tym terminie miał wybrać wyko-
nawcę prac. Jednak tak się nie 
stało. Dlaczego? W postępo-
waniu wpłynęło dziesięć ofert, 
jednak dziewięć z nich zostało 
odrzuconych z powodu niezgod-
ności ze Specyfi kacją Istotnych 
Warunków Zamówienia. Cho-
dziło o wysokości słupa w siłow-
niach plenerowych, huśtawek 
i zestawów zabawowych, które 

są mniejsze niż wymagano. A co 
z dziesiątą ofertą? Propozycja 
fi rmy „Ziel-Bud” przekracza-
ła możliwości fi nansowe gminy 
Brwinów. Wykonawca chciał 
niemal 410 tys. zł, podczas gdy 
miasto zamierza przeznaczyć 
na tę inwestycję maksymalnie 
360 tys. zł.

Co ciekawe, przesunięcie 
w czasie związane z wyborem 
wykonawcy ma nie spowodo-
wać opóźnień w pracach. We-
dług dokumentów zwycięska 
fi rma będzie musiała wybudo-
wać plac zabaw do końca czerw-
ca tego roku.

A co znajdzie się na nowym 
placu? Dzieci będą mogły sko-
rzystać ze skałki wspinaczkowej, 
drabinek, podestów, huśtawek 
wahadłowych, karuzeli, desko-
rolki na uwięzi, piaskownicy 
owalnej czy zestawu z wyso-
ką zjeżdżalnią. Na siłowni ze-
wnętrznej pojawią się urządzenia 
do ćwiczeń, m.in. twister, waha-
dło, narciarz i wioślarz. Zamiast 
piaszczystej nawierzchni placu 
zabaw zamontowana zostanie 
poliuretanowa. Alejki będą wy-
konane z kostki brukowej.  (SD)

BRWINÓW
Kaplica Marylskich 
wymaga renowacji. Ale 
prace konserwatorskie 
wiążą się ze sporymi 
kosztami. Brwinowscy 
radni podjęli uchwałę 
o przyznaniu na ten 
cel dotacji.

Kaplica Marylskich trafi ła do 
Brwinowa w II połowie XIX 
wieku. Prawdopodobnie zo-
stała zbudowana na przełomie 
XVIII i XIX w. Początkowo 
znajdowała się w Książenicach, 
gdzie wykorzystywana była ja-
ko kaplica dworska rodziny 
Marylskich. Z czasem przenie-
siono ją na cmentarz parafi alny 
w Brwinowie. Stanęła na gro-
bie Piotra Marylskiego, ofi ce-
ra Wojska Polskiego z okresu 
insurekcji kościuszkowskiej.

Konieczne jest przeprowa-
dzenie kolejnych prac konser-
watorskich przy zabytkowej 
Kaplicy Marylskich. W tym 
roku planowana jest rekon-
strukcja podłogi, izolacja fron-
tu budynku oraz konserwacja 
ścian. Podczas marcowej sesji 
brwinowscy radni zdecydowali 
się przyznać dotację na reno-
wację kaplicy. Wyniesie ona 
niespełna 89,5 tys. zł.  (JM)

Renowacja kaplicy
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GRODZISK MAZOWIECKI
Tuż za zjazdem z autostrady A2 
w stronę Błonia, w miejscowo-
ści Tłuste wywróciła się ciężarów-
ka. Na jezdnię wysypało się 30 ton 
ziemniaków. Kierowcy nic się nie 
stało. Wypadek miał miejsce 8 mar-
ca. – Na wysokości węzła autostra-
dowego w Grodzisku Mazowieckim 

doszło do niecodziennego zdarze-
nia. Z auta ciężarowego wysypały 
się ziemniaki i blokują drogę – napi-
sał czytelnik Łukasz na kontakt@
wpr24.pl. – Do zdarzenia doszło po 
godz. 2. Kierujący pojazdem cięża-
rowym nie dostosował prędkości 
do panujących warunków i na łuku 

Na jezdnię wysypało się 
30 ton ziemniaków

drogi wojewódzkiej nr 579 wyniosło 
jego auto, które przewróciło się 
na bok. Na jezdnię wysypało się 
30 ton kartofl i. Pojazd podnoszony 
był przy pomocy ciężkiego sprzętu. 
Kierowcę ukarano mandatem
– mówił asp. Sławomir Janowiec 
z grodziskiej komendy policji. (SD) 

Piątek, 11 Marca 2016

WKD pod większym napięciem

REGION
O zmianie napięcia 
zasilania sieci trakcyjnej 
na linii Warszawskiej 
Kolei Dojazdowej mówi 
się od lat. Teraz, gdy do 
końca sierpnia tabor 
przewoźnika ma zostać 
doposażony w nowe 
„wukadki” od Newagu, 
temat powraca. 

Obecnie wszystkie kolejki jeż-
dżą zasilane napięciem 600V, 
czyli takim, jakie wykorzystują 
np. stołeczne tramwaje. Już kil-
ka lat temu WKD zapowiadała 
przejście na napięcie 3kV. Jed-
nak na przeszkodzie stał tabor 
przewoźnika. Oprócz składów 
EN97 i EN95, które potrafi ą do-
stosować się do zarówno jednego 
jak i drugiego napięcia, po torach 
WKD jeżdżą ponad 40-letnie 
EN94. Aby starsze składy mo-
gły kursować przy zasilaniu 3kV 
potrzebna byłaby ich moderni-
zacja. A jest ona nieopłacalna, 
bowiem wkrótce tabor zostanie 
rozszerzony o nowoczesne po-
ciągi 39WE.

Wielu czytelników pyta: Sko-
ro nowe kolejki przystosowane 
są do innego napięcia, a ich do-
stawa planowana jest do końca 
sierpnia, to kiedy nastąpi rewo-
lucja w zasilaniu? O wyjaśnienia 
zwróciliśmy się do przewoźni-
ka. – Jeżeli pierwszy z pojazdów 
zostanie dostarczony zgodnie 
z aktualnymi założeniami przed 
końcem kwietnia i przejdzie 
odbiory wewnętrzne, to zmia-
na napięcia zasilania w sieci 
trakcyjnej zostanie przepro-
wadzona podczas pierwszego 
długiego majowego weekendu, 
tj. w okresie zamykającym się 
pomiędzy 30.04.2016 (sobota) 
a 03.05.2016 (wtorek) – mó-
wi Krzysztof Kulesza, rzecz-
nik prasowy Warszawskiej 
Kolei Dojazdowej.

Zmiana napięcia ma swoje 
niewątpliwe plusy. Na torach 
WKD będzie mogła pojawić się 
większa ilość pociągów, zatem 
przebudowany system zasilania 
elektroenergetycznego podnie-
sie sprawność funkcjonowania 
całej linii. W jaki sposób? – Bę-
dzie to zapewnione m.in. po-
przez zmniejszenie strat przy 
przesyle mocy na poszczegól-
ne odcinki zasilania, które do-
celowo będą znacznie dłuższe 

niż obecnie i umożliwią jedno-
czesne zasilenie większej liczby 
pojazdów o wyższych parame-
trach trakcyjnych. Aktualne 
ograniczenia w eksploatacji 
systemu zasilania napięciem 
o wartości 600V ograniczyły 
do minimum możliwość skie-
rowania do ruchu dodatkowego 
taboru. Spadki napięć na krót-
kich odcinkach zasilania po-
wodują, że na jednym odcinku 
może znajdować się tylko jeden 
pociąg, chodzi tutaj o tabor no-
wej generacji, tj. serii EN95 lub 
EN97 wykorzystujący jedynie 
60 proc. własnej mocy – pod-
kreśla Kulesza.

Nowe pojazdy 39WE po-
zwolą na sukcesywne zwięk-
szanie liczby połączeń. Dzięki 
dodatkowym kursom zostanie 
rozładowany tłok w godzinach 
szczytu. Ponadto pociągi będą 
jeżdzić z większą prędkością. 
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 Wkrótce tabor Warszawskiej Kolei Dojazdowej 
będzie rozszerzony o pociągi 39WE

Krzysztof Kulesza: – Maksy-
malna prędkość eksploatacyjna 
z jaką będą poruszać się pojazdy 
w ruchu pasażerskim wyniesie 
80 km/h (o 10 km/h szybciej, 
niż obecna maksymalna pręd-
kość pojazdów serii EN94). 
Dzięki skierowaniu do ruchu 
wyłącznie pojazdów charaktery-
zujących się wyższymi parame-
trami prędkości eksploatacyjnej 
oraz przyśpieszenia w połącze-
niu ze wspomnianym powyżej 
skróceniem czasu wymiany pa-
sażerów na stacjach i przystan-
kach możliwe będzie rozważenie 
skrócenia czasu podróży na po-
szczególnych odcinkach.

Dostawa nowego taboru 
oraz zmiana napięcia zasila-
nia sieci trakcyjnej spowodu-
ją, że z torów znikną pojazdy 
EN94, choć są darzone sen-
tymentem przez wielu pasa-
żerów WKD.  (SD)

Niewykluczone, 
że zmiana 
napięcia będzie 
przeprowadzona 
podczas pierwszego 
długiego majowego 
weekendu 

ANNA 
SOŁTYSIAK

GRODZISK MAZOWIECKI
W połowie ubiegłego 
roku władze Grodziska 
poinformowały, że chcą 
zmienić przemysłową 
część miasta. Jednym 
z elementów tego projektu 
ma być budowa Centrum 
Aktywizacji i Integracji 
Społecznej przy 
ul. Sportowej. Co dzieje
 się z tą inwestycją?

W spomniane centrum 
ma być kolejnym 
punktem, w którym 

grodziszczanie będą mogli ak-
tywnie spędzać wolny czas. Bu-
dynek planowany jest przy ulicy 
Sportowej. Co się w nim znaj-
dzie? Hala widowiskowo-spor-
towa, „Mały Kopernik” – wieża 
widokowa z obserwatorium 
astronomicznym, ścianka wspi-
naczkowa, skatepark. Zimą tuż 
obok centrum ma funkcjonować 
lodowisko. Dodatkowo hala ma 
zostać połączona z kompleksem 
Szkoły Podstawowej nr 6. 

Grodziska gmina w ubie-
głym roku ogłosiła konkurs na 
przygotowanie koncepcji Cen-
trum Aktywizacji i Integracji 
Społecznej. Zgłosiło się sześć 
fi rm. Za najlepszą uznano pro-
pozycję Pracowni Projektowej 
Paweł Tiepłow z Warszawy. Jed-
nak po prezentacji koncepcji te-
mat centrum nieco przycichł. 

Centrum otworzy podwoje w 2018 r.?
Plany budowy Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej przy ul. Sportowej  

Mieszkańcy zastanawiają się 
więc, czy wspomniana inwe-
stycja będzie realizowana. Od-
powiedź jest pozytywna.

Trwają prace nad przygoto-
waniem dokumentacji projek-
towo-kosztorysowej. A kiedy 
dokumenty będą gotowe? To 
pytanie zadaliśmy Grzegorzowi 
Benedykcińskiemu, burmistrzowi 
Grodziska Mazowieckiego. – Nie-
bawem, bo 29 maja, powinniśmy 
mieć pozwolenie na budowę hali. 
Przygotowujemy już wniosek do 
Ministerstwa Sportu i Turystyki 
o dofi nansowanie tej inwestycji – 
twierdzi burmistrz. – Szacowa-
ne koszty budowy centrum to 
35 do 40 mln zł. Jesteśmy pra-
wie pewni, że pieniądze z mini-
sterstwa do nas trafi ą, a wysokość 

dofi nansowania to nawet 50 proc. 
tej kwoty. Jeśli nie zdobędziemy 
tych pieniędzy to i tak będziemy 
realizować inwestycję – zaznacza. 

wystartuje w 2016 roku. Czy ten 
termin jest nadal realny? – Jak 
najbardziej. Na przełomie czerw-
ca i lipca chcemy ogłosić przetarg, 
w którym znajdziemy wykonaw-
cę prac budowlanych – podkreśla 
burmistrz Grzegorz Benedykciń-
ski. – Budowa będzie trwać przez 
cały 2017 rok. Chcielibyśmy
ukończyć inwestycję w 2018 r. 
Idealnie byłoby otworzyć centrum 
w święto miasta, czyli 22 lipca 
2018 roku – dodaje.

Oprócz hali widowiskowo-
-sportowej przy ulicy Sportowej 
powstanie „Mały Kopernik”. Na-
zwa nieprzypadkowa: ma on być 
odpowiednikiem warszawskiego 
Centrum Nauki Kopernik. – Chce-
my stworzyć dzieciom miejsce do 
nauki przedmiotów ścisłych przez 
eksperymenty i zabawę. Takie 
miejsce jest zwyczajnie w Grodzi-
sku potrzebne – podkreśla Grze-
gorz Benedykciński. 

W skład „Małego Kopernika” 
wejdą: przestrzeń rekreacyjno-
-edukacyjna na zewnątrz, ścian-
ka wspinaczkowa z naniesionymi 
warstwami geologicznymi w kon-
tekście epok prehistorycznych, 
ekspozycja tematyczna z fi zyki 
i chemii, sala z wirtualnym ob-
serwatorium oraz obserwato-
rium astronomiczne w wieży, 
sale do warsztatów naukowych. 
Uzupełnieniem całości może być 
sprzęt multimedialny do projek-
cji i wykładów. W centrum nie 
zabraknie sali zabaw dla naj-
młodszych, kuchni ze stołów-
ką, szatni i toalet. 
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W ubiegłym roku włodarze 
Grodziska Mazowieckiego pod-
kreślali, że budowa Centrum In-
tegracji i Aktywizacji Społecznej 

PRUSZKÓW
Działania w ramach 
akcji „Nie prowadzę 
po alkoholu” ruszyły 
rankiem 7 marca. Przez 
całą dobę policjanci 
skontrolowali ponad 
800 kierowców. 

– Wykonaliśmy 857 badań, za-
trzymaliśmy sześciu nietrzeź-
wych kierowców – podaje asp. 
Karolina Kańka, rzecznik pra-
sowy Komendy Powiatowej 
Policji w Pruszkowie. Funkcjo-
nariusze z ruchu drogowego za-
trzymali czterech nietrzeźwych 
kierujących, w tym dwóch ro-
werzystów. Kolejne dwie oso-
by wpadły w ręce policyjnego 
patrolu. Jeden z zatrzymanych 
kierowców miał aż 2,72 promi-
la. Przewoził autem kilka osób. 
– Dodatkowo nie miał upraw-
nień do kierowania pojazdem. 
Już wcześniej był karany za 
jazdę pod wpływem alkoho-
lu – mówi asp. Kańka. Przy 
każdej okazji policja apeluje, 
aby nie wsiadać za kierownicę 
po spożyciu alkoholu.  (JM)

Nietrzeźwi 
kierowcy...

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

Plany budowy Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej przy ul. Sportowej  

na tyle szacowane 
są koszty budowy 
Centrum Aktywizacji 
i Integracji Społecznej 

35 – 40 mln zł 
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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

Wacław Kowalski zagrał 
w ponad 100 fi lmach 
i sztukach teatralnych, ale 
największą popularność 
zdobył dzięki roli Pawlaka 
w kultowym fi lmie „Sami 
swoi”. Z okazji setnej rocznicy 
jego urodzin gmina Brwinów 
obchodzi rok 2016 jako 
Rok Wacława Kowalskiego. 
Imprezy i wydarzenia z tym 
związane trwać będą 
od maja do października.
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W acław Kowalski sprowadził 
się do Brwinowa na począt-
ku lat 50. Mieszkał tutaj aż 

do śmierci i dziś spoczywa na tutejszym 
cmentarzu. Niezapomniane są jego ro-
le: był jednym z najpopularniejszych 
polskich aktorów. Zadebiutował nie-
wielką rolą w fi lmie „Zakazane piosen-
ki”, ale sławę i uznanie przyniosła mu 
rola Kazimierza Pawlaka w fi lmowym 
cyklu „Sami swoi”, „Nie ma mocnych” 
oraz „Kochaj albo rzuć”. Przez wiele lat 
występował na scenach teatrów w War-
szawie – w Klasycznym, Polskim i Na 

Woli. Jedną z ostatnich ról był dozorca 
Popiołek w serialu „Dom”. W 1988 r.
aktor otrzymał „Wiktora” dla najpo-
pularniejszej postaci TVP.

Inauguracja Roku Wacława Kowal-
skiego planowana jest 2 maja w Par-
ku Miejskim w Brwinowie. Wówczas 
zostanie też udostępniony dla zwie-
dzających pałac zakupiony przez gmi-
nę pod koniec 2015 r., który można 
będzie zobaczyć przed rewitalizacją. 

Aż do października spodziewać się 
można koncertów, spotkań, wystaw, 
publikacji, projekcji filmowych oraz 
ciekawych wydarzeń w przestrze-
ni publicznej.  

Zachęcamy do podzielenia się 
swoimi wspomnieniami związa-
nymi z postacią Wacława Kowal-
skiego. Kontakt: Biuro Promocji, 
ul. Grodziska 12, pok. 202, mail: 
promocja@brwinow.pl. (PR)

Gmina Brwinów planuje 
sprzedaż w drodze 
przetargu działek 
położonych w Brwinowie 
przy ul. Żwirowej oraz 
w Kaniach przy ul. Szkolnej 
z przeznaczeniem pod 
zabudowę mieszkaniową 
i działalność usługową. 
Wkrótce zostanie 
ogłoszony kolejny przetarg 
na sprzedaż działek 
położonych 
przy ul. Bratniej.

Działka o pow. 3981 m2  przy ulicy 
Żwirowej 7 położona jest w atrak-
cyjnym miejscu, na terenie zurba-
nizowanym, w otoczeniu willowej 
zabudowy jednorodzinnej. Znaj-
dują się na niej fragmenty przed-
wojennego budynku, który posiada 
ciekawą formę architektoniczną. 
Zachowana dokumentacja pozwa-
la na odbudowę willi w pierwotnym 
kształcie, jeśli taka będzie wola in-
westora. Cena wywoławcza działki 
wynosi 770 000 zł. 

Działka o pow. 3594 m2 znajdu-
jąca się w Kanich przy ul. Szkolnej, 
zgodnie z miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego, 
przeznaczona jest pod usługi nie-
uciążliwe. Znajduje się między drogą 
wojewódzką nr 719 (trasa Warsza-
wa-Grodzisk Maz.), a ulicą Szkol-
ną. Cena wywoławcza działki wynosi 
900 000 zł. 

Przetargi odbędą się 31 marca 
2016 r. w sali konferencyjnej Urzę-
du Gminy Brwinów przy ul. Grodzi-
skiej 12. Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłacenie do 25 marca 
2016 r. wadium w wysokości 10% ce-
ny wywoławczej danej działki.

Jeszcze w tym półroczu zostanie 
ogłoszony kolejny przetarg na sprze-
daż działek położonych przy ulicy 
Bratniej w Brwinowie przeznaczo-
nych pod zabudowę mieszkaniową 
oraz usługi publiczne. Ich powierzch-
nia waha się od ok. 900 do 1500 m2. 
Obecnie nie są one jeszcze urządzo-
ne. Teren jest płaski, porośnięty tra-
wami i pojedynczymi drzewami.

Gmina Brwinów wystawiła też na 
sprzedaż działkę w Parzniewie o pow. 
0,9697 ha  przeznaczoną pod bu-
downictwo wielorodzinne. Przetarg 
odbędzie się 26 kwietnia 2016 r.

Więcej informacji udziela Refe-
rat Gospodarki Nieruchomościami, 
ul. Grodziska 12, pokój 204, II piętro, 
tel. 22 738 26 13, 22 738 26 53. (PR)

Rok Wacława Kowalskiego 
w gminie Brwinów

Nieruchomości na sprzedaż

Reklama
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PRUSZKÓW
Znicz Pruszków nieudanie rozpo-
czął rundę wiosenną. Zespół Dariu-
sza Banasika przegrał na wyjeździe 
ze Stalą Mielec 1:3. Stal szybko 
wyszła na prowadzenie. Nowak 
w 12. minucie przymierzył i strza-
łem z dystansu pokonał golkipe-
ra gości. W 33. minucie bramkarz 

gospodarzy zatrzymał uderzenie 
Banaszewskiego, a dwie minuty 
później Prokić ze Stali podwyższył 
wynik meczu. Nadzieję Zniczowi 
dał Tomasz Chałas. W 88. minucie 
najlepiej zachował się w zamiesza-
niu podbramkowym. Chwilę później 
wynik spotkania ustalił Prokić. 

Piłkarze Znicza przegrali 
ze Stalą Mielec

Stal Mielec – Znicz Pruszków 3:1 
(2:0), Nowak 12', Prkoić 35', 90' 
– Chałas 88'. Skład Znicza: Misztal 
– Kucharski (46' Chałas), Jędrych, 
Mysiak, Włodarczyk – Rackiewicz, 
Niewulis (78' Bartoszewicz), Machal-
ski, Banaszewski (88' Górka), Kacz-
marek – Kubicki (71' Kopciński). (JM) 

Grodzisk Mazowiecki 11 marzec 2016 r.

OGŁOSZENIE 
BURMISTRZA GRODZISKA 

MAZOWIECKIEGO 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Książenice  

i Urszulin po północnej stronie ulicy Olszowej  
w Gminie Grodzisk Mazowiecki

Na podstawie art.17 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 
199 z późn. zm.), ogłaszam o podjęciu przez Radę Miejską w Gro-
dzisku Mazowieckim Uchwały Nr 317/2016 z dnia 24 lutego 2016 roku  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla części wsi Książenice i Urszulin po 
północnej stronie ulicy Olszowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki. 
Granice obszaru do objęcia miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego przebiegają:

1) od północy – zaczynając od punktu A stanowiącego północny naroż-
nik  działki ew. nr 175/17 w obrębie Książenice, następnie w kierunku 
wschodnim po północnych granicach działek ew. nr 175/17 i 176 do 
punktu B stanowiącego południowo -zachodni  narożnik działki ew. nr 
6/14 w obrębie Urszulin, dalej po  południowej granicy tej działki do 
punktu C stanowiącego punkt przecięcia tej granicy i granicy konturu 
klasyfikacyjnego klasy RIV a i dalej wzdłuż tego konturu przez punkt 
D do punktu E stanowiącego przecięcie linii konturu klasy RIV a z za-
chodnią granicą drogowej działki ew. nr 7, następnie w kierunku pół-
nocnym wzdłuż zachodniej granicy drogowej działki ew. nr 7 do punktu 
F stanowiącego punkt przecięcia północnej linii rozgraniczającej działki 
drogowej nr ew. 8 i dalej w kierunku wschodnim po północnej granicy 
działki drogowej nr ew. 8 do punktu G wyznaczonego na tej granicy  
w odległości 440 m od północno wschodniego wierzchołka działki  
ew. nr 6/14, następnie ponownie w kierunku północnym, przez punkty  
H, I, J  do punktu K wzdłuż granicy konturu klasyfikacyjnego R IVa  
i dalej od punktu K przez punkt L do punktu Ł, wzdłuż granicy konturu 
klasyfikacyjnego W-Ps IV, następnie od punktu Ł, stanowiącego prze-
cięcie z południową granicą ul. Jabłoniowej na działce drogowej nr ew. 4,  
do punktu M wzdłuż tej granicy ul. Jabłoniowej,
2) od wschodu – zaczynając od punktu M, w kierunku południowym,  
wzdłuż wschodniej granicy administracyjnej obrębu Urszulin stano-
wiącego wschodnią granicę  gminy Grodzisk Mazowiecki do punktu N  
i dalej w kierunku południowym wzdłuż wschodniej granicy obrębu 
Książenice stanowiącego wschodnią granicę  gminy Grodzisk Mazo-
wiecki z przejściem przez działkę ew. nr 201/3 do punktu O wyznaczo-
nego na południowej granicy ul. Olszowej na działce ew. nr 201/3,
3) od południa – od punktu O po południowej granicy ulicy Olszowej 
na działkach ew. nr 201/3, 201/2, 201/1, do punktu P na przecięciu  
z przedłużeniem zachodniej granicy działki ew. nr 175/17,
4) od zachodu – od punktu P z przejściem przez działkę ew. nr 201/1 po 
zachodniej granicy działki ew. nr 175/17, do punktu A.

Wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego należy składać do 
4 kwietnia 2016 r. na adres Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim, 
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. T. Kościuszki 32a.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Grodzisk Mazowiecki 11 marzec 2016 r.

OGŁOSZENIE 
BURMISTRZA GRODZISKA 

MAZOWIECKIEGO
w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, 

w tym do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko,  
dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 

wsi Książenice i Urszulin po północnej stronie ulicy Olszowej  
w Gminie Grodzisk Mazowiecki

Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., 
poz. 1235 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr 317/2016 z dnia 24 lutego 2016 roku  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla części wsi Książenice i Urszulin po północnej stronie ulicy  
Olszowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki.
Zawiadamia się, że gmina Grodzisk Mazowiecki wszczęła postępowanie w sprawie 
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym do spo-
rządzenia prognozy oddziaływania na środowisko, dla potrzeb miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Książenice i Urszulin po północnej 
stronie ulicy Olszowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki.
Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzen-
nego Urzędu Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki w pokoju nr 9 i można zapo-
znać się z nią w godzinach pracy Urzędu.
Granice obszaru do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
przebiegają:
1) od północy – zaczynając od punktu A stanowiącego północny narożnik  działki 
ew. nr 175/17 w obrębie Książenice, następnie w kierunku wschodnim po północ-
nych granicach działek ew. nr 175/17 i 176 do punktu B stanowiącego południowo 
-zachodni  narożnik działki ew. nr 6/14 w obrębie Urszulin, dalej po  południowej 
granicy tej działki do punktu C stanowiącego punkt przecięcia tej granicy i granicy 
konturu klasyfikacyjnego klasy RIV a i dalej wzdłuż tego konturu przez punkt D 
do punktu E stanowiącego przecięcie linii konturu klasy RIV a z zachodnią granicą 
drogowej działki ew. nr 7, następnie w kierunku północnym wzdłuż zachodniej gra-
nicy drogowej działki ew. nr 7 do punktu F stanowiącego punkt przecięcia północnej 
linii rozgraniczającej działki drogowej nr ew. 8 i dalej w kierunku wschodnim po 
północnej granicy działki drogowej nr ew. 8 do punktu G wyznaczonego na tej gra-
nicy w odległości 440 m od północno wschodniego wierzchołka działki ew. nr 6/14, 
następnie ponownie w kierunku północnym, przez punkty  H, I, J  do punktu K 
wzdłuż granicy konturu klasyfikacyjnego R IVa i dalej od punktu K przez punkt L do 
punktu Ł, wzdłuż granicy konturu klasyfikacyjnego W-Ps IV, następnie od punktu Ł, 
stanowiącego przecięcie z południową granicą ul. Jabłoniowej na działce drogowej nr 
ew. 4, do punktu M wzdłuż tej granicy ul. Jabłoniowej,
2) od wschodu – zaczynając od punktu M, w kierunku południowym,  wzdłuż 
wschodniej granicy administracyjnej obrębu Urszulin stanowiącego wschodnią gra-
nicę  gminy Grodzisk Mazowiecki do punktu N i dalej w kierunku południowym 
wzdłuż wschodniej granicy obrębu Książenice stanowiącego wschodnią granicę  
gminy Grodzisk Mazowiecki z przejściem przez działkę ew. nr 201/3 do punktu O 
wyznaczonego na południowej granicy ul. Olszowej na działce ew. nr 201/3,
3) od południa – od punktu O po południowej granicy ulicy Olszowej na działkach 
ew. nr 201/3, 201/2, 201/1, do punktu P na przecięciu z przedłużeniem zachodniej 
granicy działki ew. nr 175/17,
4) od zachodu – od punktu P z przejściem przez działkę ew. nr 201/1 po zachodniej 
granicy działki ew. nr 175/17, do punktu A.
Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 3 i 4 i art. 40 ustawy, zainteresowani w terminie do dnia  
4 kwietnia 2016 r. mogą składać wnioski do opracowywanego dokumentu. Wnio-
ski na piśmie należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i gminy Grodzisk 
Mazowiecki, pocztą na adres 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. T. Kościuszki 
32a, ustnie do protokołu w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta 
i Gminy Grodzisk Mazowiecki lub za pomocą środków komunikacji elektronicz-
nej (bez konieczności opatrywania podpisem elektronicznym) na adres e-mail:  
pawel.dabrowski@grodzisk.pl. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko lub na-
zwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz ozna-
czenia nieruchomości, której wniosek dotyczy.
Zgodnie z art. 41 ustawy  wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. 
Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy organem właściwym do rozpa-
trzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Grodziska Mazowieckiego.

 Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

OGŁOSZeNIa

Okradali miejską kasę?
PODKOWA LEŚNA
Do grodziskiej 
prokuratury rejonowej 
wpłynęło zawiadomienie 
o podejrzeniu 
przestępstwa. Byłe 
już pracownice Urzędu 
Miasta w Podkowie 
Leśnej według 
nieofi cjalnych doniesień 
miały dopuścić się 
przywłaszczenia 
z miejskiej kasy
ponad 100 tys. zł.

Zawiadomienie o podejrzeniu 
przestępstwa dotyczy ubiegłych 
lat. Z pytaniem w tej sprawie 
zwróciliśmy się do burmi-
strza miasta-ogrodu. Nie uda-
ło nam się zdobyć zbyt wielu 
informacji. – Mogę potwier-
dzić, że przypuszczenia doty-
czą przywłaszczenia pieniędzy 
miejskich przez byłych pra-
cowników. Póki co, wolałbym 
się powstrzymać z wszelkimi 
komentarzami do wyjaśnienia 
sprawy przez prokuraturę. Mi-
mo, że my mamy pewność, to 
chcę oddać to całe dochodze-
nie, wyjaśnianie i późniejsze 

informowanie Prokuraturze 
Rejonowej w Grodzisku Mazo-
wieckim – mówi Artur Tusiń-
ski, burmistrz Podkowy Leśnej.

A co na to grodziska proku-
ratura? – W tej chwili nie mo-
gę wypowiadać się w tej sprawie 
ponieważ zgłoszenie, które do 
nas wpłynęło od Urzędu Miasta 
w Podkowie Leśnej, jest bardzo 
lakoniczne. Dopiero zaczynamy 
prowadzenie czynności proce-
sowych, dlatego trudno jest mi 
udzielić jakichkolwiek szcze-
gółowych informacji, poza tym, 
że takie zgłoszenie rzeczywi-
ście wpłynęło – powiedziała 
Aneta Orzechowska, zastępca 
prokuratora rejonowego w Gro-
dzisku Mazowieckim.

Do sprawy wrócimy gdy poja-
wią się nowe informacje.  (SD) 

Na miejscu dawnej mykwy nie będzie budynku
SEWERYN 
DĘBIŃSKI

PRUSZKÓW 
Pojawiły się informacje, 
że na placu po dawnej 
bożnicy w Pruszkowie 
pojawią się nowe 
zabudowania, przez 
co zniknąłby ostatni 
materialny ślad po 
świętym miejscu 
Żydów. Włodarze miasta 
dementują te doniesienia.

O becnie teren na którym 
niegdyś znajdowały się 
mykwa, bożnica i inne 

budynki jest pustym placem po-
łożonym pomiędzy al. Wojska 
Polskiego i ul. Bolesława Prusa. 

Było to święte i bardzo ważne 
miejsce dla Żydów. Po II wojnie 
światowej pozostało po nim nie-
wiele, właściwie tylko kawałek 
posadzki z ceramicznych płytek.

Internet obiegły informacje, że 
w tym świętym miejscu powstaną 
zabudowania. Jako pierwszy, te-
mat podjął portal „sztelt.org.pl”. 
W ubiegłym tygodniu kolejny 

portal, „pruszkówmówi.pl”, opu-
blikował na swojej stronie artykuł, 
z którego wynika, że miasto zamie-
rza przeznaczyć wspomniany ob-
szar na budynki wielorodzinne 
z lokalami usługowymi i sklepami.

Czy zatem historyczne miejsce 
zostanie zniszczone? O wyjaś-
nienie w tej sprawie zwróciliś-
my się do władz miasta. – Nigdy 

nie planowaliśmy takich przed-
sięwzięć na terenie dawnej syna-
gogi. Dokładnie widać to na prze-
strzennym planie zagospoda-
rowania, który dostępny jest na 
naszej stronie internetowej. Bę-
dzie to miejsce publiczne, które 
zostanie upamiętnione w odpo-
wiedni sposób. Umieścimy tam 
pamiątkową tablicę bądź pom-
nik – mówi Andrzej Kurzela, 
wiceprezydent Pruszkowa.

Z dokumentów można się do-
wiedzieć, że w wyznaczonym 
miejscu mógłby powstać pasaż 
pieszy, odkryty lub zadaszony. Za-
głębiając się w rysunki dostrze-
gamy, że pasaż nie obejmuje po-
sadzki mykwy, czyli ewentualne 
zabudowania mogą powstać tyl-
ko na jej obrzeżach. 

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O I PRZETARGU 
USTNYM NIEOGRANICZONYM

na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych  
w miejscowości Szczęsne Gmina Grodzisk Mazowiecki

Lp. Oznaczenie  
nieruchomości

Pow.  
w ha

Cena  
wywoławcza 

w zł.
Wadium  

w zł.

Zabudowa jednorodzinna wolnostojąca

1. 112/8 1003 93.000 9.300

2. 112/9 1000 93.000 9.300

3. 112/15 1001 93.000 9.300

4. 112/20 1001 93.000 9.300

5. 112/21 1000 93.000 9.300

Zabudowa jednorodzinna w układzie bliźniaczym

6. 112/16 750 71.000 7.100

7. 112/17 750 71.000 7.100

8. 112/24 752 71.000 7.100

9. 112/25 753 71.000 7.100

Przetarg odbędzie się w dniu 12.04.2016 r. o godz. 11.00  
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Maz.  

przy ul. Kościuszki 32 A w Sali Konferencyjnej (I piętro).
Przedmiotem przetargu są nieruchomości opisane wyżej, niezabu-
dowane, uregulowane w KW WA1G/00056216/2. Zgodnie z decy-
zjami o warunkach zabudowy przeznaczone pod zabudowę jednoro-
dzinną wolnostojącą i bliźniaczą.

Wadium należy wpłacić w pieniądzu do kasy lub na konto Urzędu 
Miejskiego w Grodzisku Maz. nr  88 1240 6348 1111 0010 4058 8554 
Bank Pekao S.A. ul. Grzybowska 53/57 Warszawa do dnia 07.04.2016 r. 
Cena nieruchomości gruntowych osiągnięta w przetargu zostanie 
powiększona o podatek VAT – 23% i płatna jest jednorazowo przed 
zawarciem umowy sprzedaży. Ogłoszenie o przetargu podaje się 
do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Grodzisku Maz. ul. T. Kościuszki 32a oraz opublikowa-
nie na stronie internetowej www.grodzisk.pl oraz www.bip.grodzisk.
pl Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Grodzisku Maz.,  
ul. Kościuszki 32a, sala obsługi mieszkańców – stanowisko nr 1, 
tel. 22 755 55 34 wew. 220.

Na miejscu dawnej mykwy nie będzie budynku
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Zamów:  22 758 77 88  reklama@wprmedia.pl  Pruszków, ul. Niecała 10/2

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

 ► Montażystę okien i drzwi 
z doświadczeniem CV na mail 
tadeuszk@o2.pl; 508 266 707 

 ► Podwykonawca usług fi rmy K-ex, 
poszukuję pracownika 
na stanowisko Kuriera.

 ► Dostawa i odbiór przesyłek 
na terenie Pruszkowa. 
pawel.giler@gmail.com 
695127999 

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

 ► Pracowników Ochrony na  sklep 
w Jankach stawka od 9 zł. 
697 660 949, 605 472 996  

 ► 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 na stałe mężczyznę 
do pielęgnacji ogrodu w Milanówku. 
502 330 831 

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

Nieruchomości – sprzedam

 ► Dacza blisko Warszawy 535 487 338

 ► Sprzedam działki budowlane 
o powierzchni od 1300 do 1900 m2 
w Milanówku. Tel. 602 59 79 91 

Nieruchomości – do wynajęcia

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

Automoto – kupię

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

Sprzedam

 ► Sprzedam używany wózek – Chicco 
I Move w kolorze szarym (gondola, 
spacerówka, nosidełko ) – możliwość 
obejrzenia w Pruszkowie 
cena 1000,00 zł, 504 204 700 

 ► Sprzedam 
– używaną pralkę samsung, 
ładowoność 6kg, stan bardzo dobry, 
cena 400 zł 
– używaną komodę Black Red White, 
kolor wenge, 150 szer. x 90 wys., 
widać ślady użytkowania, cena 100 zł
– używaną szafkę RTV, Black Red 
White, kolor wenge, 100 zł
– używany stół , Black Red White, 
brązowy, 173 x 92, 
dostawka 41 cm – cena 400 zł

 ► Pruszków, proszę o telefon po 18.00, 
509 683 032 

Usługi

 ► Anteny nowocześnie solidnie montaż 
serwis 603 375 875 

Dam pracę

 ► Brukarstwo meritumbruk@o2.pl , 
696 437 501 

 ► Drzewa, krzewy, pielęgnacja, 
modelowanie, karczowanie, 
wycinka; opryski ochronne 
(w tym róż)

 ► 512 380 109, 22 758 16 65;
agro-bio-ogrodnik@wp.pl  

 ► Domofony, videodomofony 
603 375 875 

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

 ► Frezowanie pni. 
661-880-661 

 ► Hydraulik, 535 872 455 

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

 ► Mycie okien, 511 259 852 

 ► Pranie tapicerki samochodowej, 
511 259 852 

 ► Protezy zębowe 480 zł, 
508 357 334

 ► Usługi hydrauliczne, pełen zakres, 
tel.513623237 

ul. Pogodna 7
22 728 90 50
Pruszków

www.hurtownia-ogrodnicza.com

NAJWIĘKSZY  
I NAJLEPSZY

SKLEP
OGRODNICZY

 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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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

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

Obwieszczenie
starOsty PruszkOwskiegO 
o wszczęciu postępowania w sprawie  

wydania decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031) 
zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne 
na wniosek Burmistrza Gminy Brwinów w sprawie wydania 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej  
rozbudowy drogi gminnej ulicy bez nazwy we wsi Domaniew 
w gminie Brwinów wraz z budową kanalizacji deszczowej, 
przebudową części drenaży w pasie drogowym i rozbiórką 
drenaży.

Inwestycja obejmuje następujące działki: 
Linie rozgraniczające teren inwestycji – stałe zajęcie: 
132/19, 132/25 – obręb Domaniew. 

Linie rozgraniczające teren inwestycji – zajęcie na czas 
budowy:
132/24,132/23, 132/18, 132/21 – obręb Domaniew.

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

Burmistrz Gminy Brwinów informuje, 
że w siedzibie Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Gro-
dziskiej 12 od dnia 11.03.2016 r został wywieszony 
wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzier-
żawienia, stanowiących własność Gminy Brwinów: 
działka nr ew. 271 położona w miejscowości Żółwin 
oraz działka nr ew. 233 położona w Brwinowie obr. 8. 

Burmistrz Gminy Brwinów informuje, 
że w siedzibie Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12 od 
dnia 11.03.2016 r. został wywieszony wykaz nieruchomości prze-
znaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Brwinów: 
- działka nr ew. 57/1 położona przy ul. T.W. Wilsona w Brwi-
nowie, obręb 19
- działka  nr ew. 35/2 położona przy ul. Grodziskiej w Brwino-
wie, obręb 12
- działka  nr ew. 34/2 położona przy ul. Kolejowej w Brwinowie, 
obręb 12



• 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

Dni otwarte 
12-13 marca

16 GAZETA WPR WPR24.plPiątek, 11 Marca 2016Reklama


