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 Przejazd przez tory WKD w Kaniach

Wybudują 150 mieszkań komunalnych
ANNA 
SOŁTYSIAK

GRODZISK MAZOWIECKI
Władze Grodziska 
Mazowieckiego 
postawiły sobie jasny cel. 
W czasie trwającej 
kadencji w gminie ma 
powstać 150 mieszkań 
komunalnych. Wszystko 
wskazuje na to, że 
obietnicę uda się spełnić, 
ale nie bez problemów. 

B rak mieszkań komunal-
nych to bolączka wielu 
polskich miast. Z tym 

problemem zmagają się rów-
nież gminy z naszego regionu. 
Wśród nich jest m.in. Grodzisk 
Mazowiecki. Grodziscy włoda-
rze w życie wdrożyli plan, dzięki 
któremu sytuacja ma się popra-
wić. Chodzi tu o budowę czterech 
budynków komunalnych, w któ-

Grodzisk szuka rozwiązania problemów lokalowych
rych łącznie znajdzie się około
150-200 mieszkań. 

Pierwsze dwa domy, które po-
wstają przy ul. Traugutta miały 
być gotowe w czerwcu bieżą-
cego roku. Przyszli mieszkań-
cy na nowe lokum będą musieli 
poczekać nieco dłużnej. Dlacze-
go? Władze rozwiązały umowę 
z wykonawcą prac budowlanych.  
– Do pewnego momentu fi rma 
budowała zgodnie z harmono-
gramem i założeniami. Gdzieś 
od dwóch miesięcy zauważyli-
śmy, że pojawiły się problemy 
ze zdolnością fi nansową. Pod-
czas wizyty inspektorów na bu-
dowie robotnicy mówili, że nie 
mają pustaków, żeby murować. 
Właściciel został wezwany do 
wyjaśnień i poinformował, że 
ma przejściowe problemy. Na-
stępnie to zjawisko zaczęło się 
powtarzać – mówi Grzegorz Be-
nedykciński, burmistrz Grodzi-
ska Mazowieckiego. 

Wkrótce do grodziskiego 
magistratu zaczęli zgłaszać się 
podwykonawcy. Chodziło o to, 
że fi rma nie płaciła im za zreali-
zowane prace. Ostatecznie oka-
zało się, że nie uda jej się zakoń-
czyć budowy w wyznaczonym 
terminie. Gmina rozwiązała więc 
umowę. – W związku z tym, że 
zagrażała nam utrata dotacji, to 
w takiej sytuacji nie było innego 
wyjścia. Mowa tu o kwocie oko-
ło 2,4 mln zł. Sprawa najprawdo-
podobniej zakończy się w sądzie 
– dodaje grodziski włodarz. 

Teraz gmina szuka nowego 
wykonawcy. Przetarg już został 
rozpisany. Jeśli uda się znaleźć 
nowego wykonawcę w pierwszym 
podejściu, to budowa zakończy 
się pod koniec września. A co je-
śli tak się nie stanie? – W umo-
wie dotacyjnej jest informacja, że 
inwestycja zakończy się najpóź-
niej na początku października. 
Jeśli nie znajdziemy wykonawcy 
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Udany start 
programu 500+

REGION

Podsumowujemy pierwszy 
tydzień działania rządowego 
programu 500+, czyli wypłaty 
świadczeń na drugie i kolejne 
dziecko. Z wyzwaniem, jakim jest 
jego obsługa, lokalne samorządy 
poradziły sobie dobrze.  2

wystąpimy o przedłużenie tego 
terminu. Na rynku budowlanym 
jest wiele fi rm. więc liczymy na to, 
że wykonawcę uda się znaleźć od 
razu – zaznacza Benedykciński. 

To nie koniec planów. Nieba-
wem ma ruszyć budowa kolejne-
go budynku komunalnego. 

REKLAMA

Ruszyła budowa 
centrum rozrywki

GRODZISK MAZOWIECKI

Po cichu i bez zbędnych fanfar na 
terenie Adwenture World Warsaw 
pojawiły się tablice informujące 
o rozpoczęciu budowy. Czy to 
oznacza, że wyczekiwany od lat park 
rozrywki faktycznie powstanie?  6

Znów gorąco 
wokół linii 400 kV

REGION

Blokada dróg, w tym wjazdu 
na autostradę A2 i trasy 
katowickiej to kolejna odsłona 
protestu mieszkańców przeciw 
budowie linii wysokiego napięcia 
w podgrodziskich miejscowościach. 
Kolejne spotkanie Grupy Roboczej 
nie ostudziło nastrojów.  7
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Nowy budynek również ma po-
wstać przy ul. Traugutta. Na tym 
terenie znajduje się niewielka 
kamieniczka. Obecnie miesz-
ka w niej osiem rodzin. Pier-
wotnie lokatorzy mieli zostać 
przeniesieni do budynków po-
wstających tuż obok. Następnie 
planowano rozbiórkę kamienicz-
ki i rozpoczęcie budowy bloku 
z 44 mieszkaniami. – Tu mu-
sieliśmy zmienić plany. Budowa 
może ruszyć bez rozbiórki istnie-
jących zabudowań. Ludzie bę-
dą normalnie mieszkać, a obok 
będą trwały prace. Po oddaniu 
do użytku wspomnianych wcze-
śniej budynków przeniesiemy do 
nich lokatorów z Traugutta 24. 
Następnie ruszymy z rozbiórką. 
Opóźnienie pierwszej inwesty-
cji, nie ma wpływu na realizację 

Grodzisk szuka rozwiązania problemów lokalowych

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Wybudują 150 mieszkań komunalnych

że dostaniemy pomoc w wyso-
kości 2 mln zł. Zgodnie z wcze-
śniejszymi planami chcemy we 
wrześniu wystąpić o dofi nanso-
wanie budowy bloku w Natolinie 
i ruszyć z przetargiem – podkreś-
la Benedykciński. Sama budowa 
ma ruszyć wiosną 2017 r. i za-
kończyć się rok później.

Jeśli wszystkie inwestycje uda 
się zrealizować to w gminie przybę-
dzie blisko 150 mieszkań komunal-
nych. – W tej kadencji oddamy 150 
mieszkań i zlikwidujemy problem 
slumsów. Spełnimy tym samym 
złożone obietnice – zaznacza bur-
mistrz Grodziska Mazowieckiego.

To jednak nie koniec planów. 
Gmina rozważa remont kilku ka-
mienic w centrum miasta m.in. 
przy placu Zygmunta. Chodzi 
o budynki w lepszym stanie tech-
nicznym. – Na takie prace można 
otrzymać 50 proc. dotacji – doda-
je grodziski włodarz. 
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tego zadania – mówi nam Grze-
gorz Benedykciński.

Kolejny dom komunalny ma 
powstać w Natolinie. Gmina 
ma już dokumentację technicz-
ną oraz pozwolenie na budowę. 
Tu, podobnie jak w przypadku 
domu przy Traugutta 24, władze 

Udany start programu 500+

W Piastowie droga elektro-
niczna jest równie popularna 
co składanie wniosków w for-
mie papierowej. – Wpłynęło 
około 25 proc spodziewanych 
przez nas wniosków. W sumie 
to około 700 zgłoszeń, po mniej 
więcej połowie są to zgłoszenia 
osobiste i internetowe – poinfor-
mował burmistrz Szuplewski. 

Podobna sytuacja jest w Gro-
dzisku Mazowieckim. – Zain-
teresowanie jest bardzo duże. 
W środę na zakończenie dnia 
mieliśmy 852 wnioski papie-
rowe i ponad 500 elektronicz-
nych. Przyjmowanie idzie bardzo 
sprawnie, mamy 17 punktów 
w których można składać doku-
menty  – mówi Rafał Szczepa-
niak, dyrektor Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Grodzisku.

Przypomnijmy, że do otrzymy-
wania co miesiąc 500 zł na dru-
gie i kolejne dzieci uprawnieni są 
wszyscy rodzice, bez względu na 
to, ile zarabiają. Kryterium do-
chodowym obwarowane jest za to 
przyznanie wparcia na pierwszą 
pociechę. Otrzymają je te rodzi-
ny, których dochód nie przekra-
cza 800 zł na osobę lub – jeśli 
dziecko jest niepełnosprawne 
– 1200 zł. Czas na dopełnie-
nie formalności jest aż do koń-
ca czerwca, bez utraty prawa do 
uzyskania świadczenia za kwie-
cień, maj i czerwiec właśnie.  

EWELINA
LATOSEK

REGION
Rządowy program 
dofi nansowania na 
drugie i kolejne dziecko 
ruszył 1 kwietnia. Jak 
z napływem pierwszych 
wniosków poradziły 
sobie samorządy? 
Podsumowanie 
pierwszego tygodnia 
wypada bardzo dobrze. 

5 00+ plus to inicjatywa 
rządowa, ale ważną ro-
lę w jej realizacji mają 

lokalne władze. Do nich nale-
ży bowiem obsługa przedsię-
wzięcia, czyli weryfi kacja osób 
uprawnionych do otrzymywa-
nia wsparcia i wypłata świad-
czeń (choć pieniądze na ten cel 
pochodzą z budżetu państwa). 

Samorządy do rozpoczęcia 
programu przygotowywały się 
od kilku tygodni. W większo-
ści gmin zadanie to spadło na 
ośrodki pomocy społecznej, ja-
ko te jednostki, które specjali-
zują się w wypłacie różnego 
rodzaju zasiłków. 

Pierwszy tydzień funkcjo-
nowania 500+ podsumowali 
w czwartek, 7 kwietnia, wojewo-
da mazowiecki Zdzisław Sipiera, 
starosta powiatu pruszkowskiego 
Maksym Gołoś, prezydent Prusz-
kowa Jan Starzyński i burmistrz 
Piastowa Grzegorz Szuplewski. 
Do Miejskiego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Pruszkowie 
wszyscy przyjechali specjal-
nym „busem 500”. – Program 
wystartował w spokojny spo-
sób, jest kontynuowany, wnio-
ski są zbierane. Dzisiaj rano 
(w czwartek, 7 kwietnia – przyp. 
red.) pan burmistrz Szuplewski 
wypłacił już pierwsze świadcze-
nia. To prawdopodobnie jeden 
z pierwszych przypadków w Pol-
sce – zaznaczył wojewoda Sipie-
ra. – Bardzo pozytywnie oceniam 

działania samorządowców. Jak 
zwykle sprawdzili się w boju 
– dodał. O korzyściach dla rodzin 
zastępczych wspomniał staro-
sta Gołoś. – Takie rodziny rów-
nież otrzymają wsparcie, żadne 

EW
EL

IN
A
 L

AT
O

SE
K

dziecko nie zostanie pominię-
te. Program jest komplekso-
wy i wdrażany z powodzeniem 
– stwierdził starosta Gołoś.

Nie sprawdziła się obawa, że 
pierwszego dnia funkcjonowa-
nia programu w punktach pobo-
ru wniosków ustawią się długie 
kolejki. Co ciekawe, w Pruszko-
wie większość osób objętych pro-
gramem wybrała elektroniczny 
sposób złożenia dokumentów. 
Na 1395 wniosków od mieszkań-
ców, aż 912 napłynęło za pośred-
nictwem internetu.  

Nie sprawdziła 
się obawa, że 
pierwszego dnia 
funkcjonowania 
programu 
w punktach poboru 
wniosków ustawią 
się długie kolejki

Grodziska liczą na sporą dota-
cję zewnętrzną.  – Zwrócili-
śmy się o środki fi nansowe na 
dofi nansowanie budynku przy 
ul. Traugutta i spodziewamy się, 

44 mieszkania 
znajdą się 
w budynku przy 
ul. Traugutta

CYTAT TYGODNIA

Wiadomości2 GAZETA WPR

– Nie ma sensu się tym ekscytować. Gdyby prace nie ruszyły pozwolenie na budowę straciłoby ważność. 
Choć to jest dobry znak. Wierzymy w to, że w końcu uda się je zacząć. Park rozrywki to coś, co powinno
powstać w Grodzisku.     Grzegorz Benedykciński, burmistrz Grodziska Mazowieckiego o starcie budowy Adventure World Warsaw.

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
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REKLAMA

Umowa na budowę szkoły podpisana
PRUSZKÓW
Dobra informacja 
dla mieszkańców 
pruszkowskiej dzielnicy 
Bąki. 5 kwietnia podpisano 
umowę na budowę 
szkoły podstawowej, 
która ma powstać 
na ul. Jarzynowej. 

Miasto dopełniło już wszystkich 
formalności. – Podpisałem umo-
wę z fi rmą SKANSKA S.A. Od-
dział Budownictwa Ogólnego 
w Warszawie na budowę szkoły 
podstawowej w dzielnicy Bąki. 
Jest to dla mnie historyczne wy-
darzenie - kolejna, bardzo duża 
inwestycja oświatowa, odkąd zo-
stałem prezydentem Pruszkowa 
– poinformował na facebook'u 
Jan Starzyński.

Skanska S.A. za realizację zadania 
zainkasuje prawie 35 mln zł. Dziel-
nica Bąki zyska przedszkole i żłobek, 
które powstaną w jednym budynku. 
Placówki pomieszczą 250 dzieci, 
a powierzchnia zabudowy wynie-
sie 2,6 tys. mkw. Wokół budynku 
pojawią się place zabaw, parkingi, 
zieleńce oraz elementy małej ar-
chitektury. Z kolei szkoła podsta-
wowa zajmie niemal 3,5 tys. mkw. 
Planowana jest budowa dwóch 
boisk sportowych, a także bieżni 
i miejsca do skoków w dal.  (JM)  

ANNA 
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PRUSZKÓW
Trwa budowa nowej 
siedziby Liceum 
Ogólnokształcącego 
im. Tomasza Zana 
w Pruszkowie. Władze 
starostwa powiatowego 
w Pruszkowie 
postanowiły umieścić 
w murach budynku 
kapsułę czasu. Znajdzie 
się w niej m.in. bieżący 
numer Gazety WPR.

S zkoła powstała w 1921 r. 
i początkowo mieściła się 
w niewielkim domu czyn-

szowym przy ul. Narodowej 23. 
Dziewięć lat później (1930 r.) 
przeniosła się do nowej siedziby 
przy ówczesnej ul. Klonowej 4 i tu 
mieści się do dziś. Jedyna zmiana 
to adres, ponieważ obecny adres to 
ul. Daszyńskiego 6. W trakcie 95 
lat działalności mury szkoły opu-
ściło wielu uczniów, a liceum wy-
robiło sobie bardzo dobrą renomę 
wśród młodzieży. Wojciech Mły-
narski, Alicja Majewska, Leonid 
Teliga, Wojciech Żurkowski, An-
drzej Stelmachowski, abp. Hen-
ryk Hoser oraz Krzysztof Rymuza 
– to tylko niektóre postaci znaj-
dujące się na niezwykle długiej li-
ście absolwentów pruszkowskiego 
liceum im. Tomasza Zana.  

„Kapsuła Czasu” trafi  w mury Zana

Obiekt powstaje u biegu ulic 
Kościuszki i Obrońców Pokoju. 
Zgodnie z przyjętym harmono-
gramem budynek będzie gotowy 
pod koniec stycznia przyszłego 
roku. Choć od startu budowy 
minęło zaledwie siedem mie-
sięcy, to postęp jest już bardzo 
widoczny. – Wykonano 100 proc.
robót przygotowawczych oraz ro-
bót związanych z fundamentami. 
W fazę końcową wchodzą robo-
ty związane z izolacjami ścian 
i piwnic. Wykonywane są ścia-
ny parteru, rozpoczęto przygo-
towania do betonowania stropu 
pomiędzy poziomem „0” a „+1” 
– mówi nam Andrzej Bittel, na-
czelnik Wydziału Infrastruk-
tury i Ochrony Środowiska. 

Gdy nowy budynek dydak-
tyczny będzie gotowy ruszy 
kolejny etap prac. – Drugi etap 
nastąpi po uzyskaniu pozwole-
nia na użytkowanie budynku 
edukacyjnego i przeprowadze-
niu szkoły. Polegał on będzie 
na rozebraniu starego budyn-
ku i budowie obiektu sporto-
wego. Cała inwestycja ma być 
zakończona do 15 listopada 
2017 r. – zaznacza Maksym 
Gołoś, starosta pruszkowski. 

Ważne wydarzenie w historii 
Zana nastąpi 19 kwietnia. Wte-
dy bowiem w mury szkoły zo-
stanie umieszczona zostanie 
kapsuła czasu. Znajdzie się w niej 
bieżący numer Gazety WPR. 

w „Zanie”. Pomysłów nie brako-
wało. Niektóre budziły fale nie-
zadowolenia, zwłaszcza ten, któ-
ry zakładał przeniesienie szkoły 
do innej placówki oświatowej na 
terenie miasta. Po licznych pro-
testach uczniów, absolwentów, 
pedagogów i mieszkańców po-
rzucono tę wizję. 

Jedynym możliwym rozwią-
zaniem była więc budowa no-
wego gmachu szkoły. Warunek 
był jednak jeden. „Nowy” Zan 
musi powstać w tym samym 
miejscu. I tak też się dzieje. We 
wrześniu ubiegłego roku rozpo-
częły się prace budowlane. Inwe-
stycję podzielono na dwa etapy. 
W pierwszym  zostanie wybu-
dowane skrzydło dydaktyczne. 

Problem jednak w tym, że ucz-
niowie od lat uczą się w niezbyt 
komfortowych warunkach. Choć 
budynek LO jest już swego rodza-
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ju symbolem, to nie sprzyja on 
kształceniu talentów. Przez 
wiele lat zastanawiano się jak 
polepszyć warunki do nauki 

19 kwietnia 
nastąpi 
wmurowanie 
„Kapsuły Czasu”

Prawie milion w budżecie 
obywatelskim  
PRUSZKÓW
Niebawem mieszkańcy 
Pruszkowa będą 
mogli rozpocząć 
prace nad budżetem 
partycypacyjnym 
na 2017 rok. Do 
rozdysponowania jest 
prawie 1 mln zł. 

Do 1 kwietnia prezydent Jan 
Starzyński miał ogłosić wy-
sokość budżetu obywatelskie-
go na 2017 rok. Pruszkowski 
włodarz wydał zarządzenie 
określające wysokość kapita-
łu przeznaczonego na realiza-
cję zadania. Jest to 950 tys. zł.

Jak zostaną rozdyspono-
wane te środki? Niebawem 
poznamy podział budżetu 
obywatelskiego na 7 obszarów 
miasta. Następnie mieszkań-
cy będą mogli zgłaszać swoje 
propozycje projektów. Urząd 
na pomysły będzie czekał od 
8 kwietnia do 25 czerwca. Na-
stępnie 22 sierpnia zostanie 
ogłoszona lista projektów, nad 

które będzie można głosować 
we wrześniu. Mieszkańcy będą 
mogli wybrać te, które ich zda-
niem są najlepsze. Dzięki temu 
zwiększy się ich udział w pla-
nowaniu wydatków miasta.

Należy podkreślić, że ist-
nieje próg wiekowy przy skła-
daniu wniosków do budżetu 
obywatelskiego. Konieczne 
jest ukończenie 14. roku życia. 
Budżet obywatelski to zarów-
no szansa dla mieszkańców, 
jak i władz miasta. Praca nad 
jego projektem może przy-
czynić się do pogłębienia re-
lacji, a także zaangażowania 
w sprawy Pruszkowa. Dodat-
kowo mieszkańcy będą mogli 
dowiedzieć się więcej o sytu-
acji fi nansowej miasta oraz po-
wstawaniu budżetu.

O budżecie obywatelskim 
mówiło się już dłuższy czas. 
W końcu w grudniu ubiegłego 
roku pruszkowscy radni przy-
jęli uchwałę o przeprowadzeniu 
konsultacji społecznych w zakre-
sie budżetu na 2017 rok.  (JM) 
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FOTOMIGAWKA

 Nowy nabytek Warszawskiej Kolei Dojazdowej pojawił się na-
szym regionie.Pociąg 39WE przyjechał na testy do siedziby spółki 
w Grodzisku Mazowieckim.  (Red.) 
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950 tys. zł 
to kwota jaką miasto Pruszków przeznaczy na realizację budżetu obywatelskiego w 2017 r. Pieniądze będą rozdzielone 
pomiędzy siedem obszarów miasta. Ich granice poznamy niebawem. Mieszkańcy swoje pomysły mogą zgłaszać od 
8 kwietnia do 25 czerwca. Pod koniec sierpnia zostanie ogłoszona lista złożonych propozycji. Pruszkowianie sami 
zadecydują, które pomysły będą wcielone w życie. Wybór zostanie dokonany w drodze głosowania. 
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Ważny moment na placu budowy liceum ogólnokształcącego 
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PRUSZKÓW
W poprzednim numerze „Gazety 
WPR” informowaliśmy o planach 
zburzenia budynku dworca PKP 
w Pruszkowie. Uspokajamy, był to 
primaaprilisowy żart. Zabytkowy 
obiekt nie zostanie zrównany z zie-
mią, za to przejdzie gruntowny re-
mont, do którego PKP S.A już się 

przygotowuje. Naszym czytelnikom 
gratulujemy czujności i natychmia-
stowej reakcji na artykuł. Część osób 
od początku podejrzewała, że infor-
macja ma związek z 1 kwietnia. Część 
dzwoniła do naszej redakcji, aby wy-
razić oburzenie rzekomymi plana-
mi kolejarzy i oddychała z dużą ulgą, 

Primaaprilisowy żart. 
Wyjaśniamy

słysząc że to nasz okolicznościo-
wy żart. – Przy takiej argumentacji 
rozbierzmy Wawel lub Zamek Kró-
lewski. Czy w Polsce nie ma pięknie 
odnowionych dworców kolejowych? 
Niech ci „kolejarze” stukną się w gło-
wę i otrzeźwieją – to jeden z wielu ko-
mentarzy, jakie otrzymaliśmy. (Red.) 

Wiadomości Piątek, 8 Kwietnia 2016

ANNA 
SOŁTYSIAK

GRODZISK MAZOWIECKI
Po cichu i bez zbędnych 
fanfar na terenie 
Adwenture World 
Warsaw pojawiły się 
tablice informujące 
o rozpoczęciu budowy. 
Czy to oznacza, 
że wyczekiwany 
od lat park rozrywki 
faktycznie powstanie?

Pierwsze informacje o tym, 
że pod Grodziskiem Ma-
zowieckim ma powstać 

gigantyczny park rozrywki, po-
jawiły się w 2010 r. Inwestycja 
pod szyldem „Adwenture World 
Warsaw” miała składać się z pię-
ciu wysp tematycznych, na któ-
rych planowano rozmieścić 25 
wyjątkowych atrakcji. Goście 
znaleźliby tam kolejki górskie, 
zjeżdżalnie wodne, baseny, in-
teraktywne fontanny i wiele in-
nych. Uzupełnieniem kompleksu 
miały być: baza hotelowa z 800 
pokojami, całoroczny aquapark 
oraz strefa rozrywkowo-handlo-
wa. Budowa miała zakończyć się 
w 2015 r., ale park testowo miał 
zostać udostępniony dla gości 
jeszcze w 2014 r. 

Wszystko to miało być. Od 
tamtej pory minęło już sześć lat. 
W międzyczasie odbyło się uro-
czyste i niezwykle szumne rozpo-
częcie budowy. Oprócz wystawnej 
fety i symbolicznego wbicia łopat 
na terenie parku nic się nie dzia-
ło. Inwestor, spółka AWW pod 

Ruszyła budowa parku rozrywki
Pierwsze prace na terenie Adventure World Warsaw ruszyły w marcu

zwróciliśmy się do wykonawcy. 
– Jeśli chodzi o Adwenture 
World Warsaw to nie udzielamy 
informacji na ten temat – usły-
szeliśmy w słuchawce. 

Nieco więcej zdradził nam bur-
mistrz Grodziska Mazowieckiego 
Grzegorz Benedykciński. Grodzi-
ski włodarz studzi jednak emo-
cje. – Myślę, że nie ma sensu się 
tym ekscytować. Gdyby prace 
nie ruszyły pozwolenie na bu-
dowę straciłoby ważność. Inwe-
stor zapewne nie chciał ponownie 
przechodzić całej procedury i dla-
tego coś się zaczęło dziać na tym 
terenie – przyznaje Grzegorz Be-
nedykciński, burmistrz Grodziska 
Mazowieckiego. – To jest dobry 
znak. Inwestor wciąż szuka źródeł 
fi nansowania. Wierzymy w to, że 
w końcu uda się je znaleźć. Park 
rozrywki to coś, co powinno po-
wstać w Grodzisku – dodaje. 

ubiegłego roku. – Chodzi o roz-
bicie inwestycji na kilka części, 
co ułatwi zarządzanie. Trudno 
wykonać tak ogromny projekt, 
a podział będzie ułatwieniem. 
Dlatego chcemy dokonać roz-
bicia na 4-5 projektów – dodał. 

Tymczasem zupełnie niepo-
strzeżenie i bez szumnych in-
formacji prasowych w połowie 
marca na terenie AWW coś za-
częło się dziać. Wbito tabliczki 
„Teren budowy. Wstęp wzbro-
niony”. Pojawiły się również ta-
blice informacyjne wymagane 
przy każdej inwestycji. Z nich 
dowiadujemy się, że roboty ru-
szyły 12 marca, a na terenie bu-
dowy pracuje bagatela... 5 osób. 
Wykonawcą prac jest spółka 
CMT z Warszawy. Z pytania-
mi o to, co obecnie dzieje się na 
terenie AWW i jakie roboty są 
planowane na najbliższy okres 

wodzą Petera Muldera jeszcze 
pod koniec ubiegłego roku tłuma-
czył: – Mogę potwierdzić, że po 
burzliwym okresie rozpoczyna-
my działania restrukturyzacyjne, 
które są niezbędne do wsparcia 
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projektu. Adventure World War-
saw to jeden z najbardziej ekscy-
tujących projektów, który będzie 
realizowany w Europie – wyja-
śniał Peter Mulder w listopadzie 

5 robotników 
pracuje przy 
budowie 
parku AWW

Wiadukty nad S2 
zamknięte od pół roku 
REGION
Kierowcy z Raszyna 
i Michałowic mają spory 
kłopot. – Już od ponad 
pół roku zamknięte są 
wiadukty nad trasą S2 
i nic się tam nie dzieje 
– mówi Artur.  Chodzi 
o przeprawy w rejonie 
węzła Opacz.

Wybudowane kilka lat temu 
przez Generalną Dyrekcję Dróg 
Krajowych i Autostrad trasy 
szybkiego ruchu usprawniły 
dojazd do stolicy. Jednocześnie 
podzieliły mniejsze miejscowo-
ści i utrudniły poruszanie się po 
nich. Rozwiązaniem miały być 
wiadukty, które GDDKiA wy-
budowała nad „eskami”. Kło-
pot w tym, że w rejonie węzła 
Opacz drogowcy zamknęli dwie 
takie przeprawy. 

Już od ponad pół roku są 
zamknięte wiadukty nad tra-
są S2 w ciągu ulicy Słowikow-
skiego i Rebusowej w Raszynie 
i ul. Czystej w Michałowicach. 
Wygląda na to, że GDDKiA za-
mknęło je z nieokreślonych po-
wodów, ponieważ żadne prace 
na tych obiektach nie są prowa-
dzone. Raz na jakiś czas służby 
zarządzające sprawdzają czy ba-
riery, które ustawili, jeszcze stoją 
i blokują wjazd – poinformował 
nas Artur. – Kierowcy oczywi-
ście widząc co się dzieje, a raczej 
że nic się nie dzieje, przesuwa-
ją te bariery i przejeżdżają ty-
mi wiaduktami. W tym rejonie 

pozostał tylko jeden czynny wia-
dukt nad trasą S2 w ciągu ulicy 
Nowozachodniej w Michało-
wicach. Obecnie jest tamtędy 
poprowadzony objazd remon-
towanej ulicy Ryżowej – dodaje. 

Postanowiliśmy sprawdzić 
co dzieje się z wiaduktami. 
W wielu przypadkach GDD-
KiA przeprawy wybudowane 
w śladzie dróg gminnych lub 
powiatowych przekazuje za-
rządcom dróg. Nie tym razem. 
– Nie otrzymaliśmy propozy-
cji przejęcia wiaduktów. Prze-
prawy znajdują się nad trasą 
S2 i to GDDKiA za nie odpo-
wiada – poinformował nas 
Krzysztof Grabka, wójt gmi-
ny Michałowice. 

Z pytaniami o przyczyny za-
mknięcia przepraw zwrócili-
śmy się więc do drogowców. 
– Wiadukty są zamknięte, gdyż 
niezbędne jest wykonanie do-
datkowych robót odwodnie-
niowych. Zakładamy, że prace 
zakończą się w kwietniu tego 
roku Pozostały także do wy-
konania prace związane z wy-
mianą elementów zniszczonych 
przez wandali w windach. Zo-
staną one przeprowadzone po 
wykonaniu wspomnianych 
wcześniej robót odwodnienio-
wych – powiedział nam Łukasz 
Jóźwiak z GDDKiA. – Kierow-
cy będą mogli korzystać z prze-
praw po wykonaniu wszystkich 
prac, w tym naprawy wind oraz 
po przeprowadzeniu niezbęd-
nych odbiorów – dodał.  (AS) 
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PRUSZKÓW
Pruszkowski magistrat 
rozstrzygnął przetargi 
na przebudowę 
dwóch ważnych 
ulic: Działkowej 
i Przejazdowej. Pierwszą 
z nich zajmie się fi rma 
P. P. U. H. Efekt za 
niemal 1 mln zł, zaś 
drugą przedsiębiorstwo 
Strabag inkasując 
blisko 3,8 mln zł. 

Obydwie drogi to jedne z ważniej-
szych szlaków komunikacyjnych 
w mieście. Ich nawierzchnie swoje 
lata świetności mają już dawno za 
sobą, położony na nich asfalt jest 
nierówny i pełen ubytków. Dział-
kowa łączy ze sobą drogę woje-
wódzką nr 719 z ul. Solidarności. 
To w jej ciągu ma powstać tunel 
pod torowiskiem PKP, o czym mó-
wi się od dobrych kilku lat. Z ko-
lei Przejazdowa razem z ulicami 
Przyszłości, P. P. Legii Akademic-
kiej i Żbikowską tworzą „małą ob-
wodnicę” Pruszkowa.

Przygotowania do inwesty-
cji idą pełną parą. – Zarówno 
na jedną, jak i na drugą ulicę 
wybraliśmy już wykonawców. 
Teraz będą oni musieli za-
proponować sposób objazdu, 
opracować projekt czasowej 
organizacji ruchu, także cze-
kamy na propozycje – informu-
je Elżbieta Korach, naczelnik 
wydziału inwestycji.

Przeprowadzenie przebudo-
wy tych dróg będzie wiązało się 
z utrudnieniami. A jak duże one 
będą, tego dowiemy się, gdy zo-
staną zatwierdzone czasowe or-
ganizacje ruchu. Kiedy to nastąpi? 
– Jeśli chodzi o Przejazdową spra-
wa jest bardziej skomplikowana. 
Ze względu na ciężkie pojazdy, któ-
re muszą dojechać z autostrady A2 
do części przemysłowej, projekt 

Są wykonawcy Działkowej i Przejazdowej 
organizacji ruchu będzie trud-
niejszy do przygotowania. Myślę, 
że pod koniec kwietnia rozstrzy-
gniemy jaki objazd będzie miało 
skrzyżowanie Promyka z Przejaz-
dową, tam gdzie powstanie rondo. 
Natomiast wykonawca Działkowej 
będzie potrzebował około dwóch 
tygodni od czasu wprowadzenia 
– wyjaśnia Korach.

Co zmieni się na tych szlakach 
komunikacyjnych? Zdecydowa-
nie bardziej zaawansowane prace 
będą prowadzone na ul. Przejaz-
dowej (której remont współfi -
nansuje powiat pruszkowski). 
Oprócz przebudowy nawierzch-
ni ulicy na odcinku od Promyka 
do Południowej, na skrzyżowaniu 
z ul. Promyka pojawi się rondo. 
Natomiast prace inwestycyjne 
na ul. Działkowej obejmą od-
cinek pomiędzy ul. Przyszło-
ści a Dębową.

Według dokumentacji Prze-
jazdowa będzie gotowa w cią-
gu siedmiu miesięcy od pod-
pisania umowy, a Działkowa 
w trzy miesiące.  (SD)
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Pierwsze prace na terenie Adventure World Warsaw ruszyły w marcu

blaty , stoły, korzenie, dekoracje,  
stoliki z drewna egzotycznego z Indonezji

ENT TOMASZ POLAKOWSKI
UL. SPORTOWA 18A 05-090 RASZYN  

TEL. 502 056 690

REKLAMA
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SĘKOCIN
Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób Upośledzonych 
Umysłowo lub Fizycznie 
Dobra Wola obchodziło 
swoje dziesiąte urodziny. 
W sobotę, 2 kwietnia, 
dzieci, wolontariusze 
i ludzie dobrego serca 
spotkali się w Sękocinie, 
aby posadzić drzewa 
i wspólnie świętować.  

Sadzenie drzew to ogromna fraj-
da dla niepełnosprawnych dzie-
ci. Chętnie angażują się w akcję 
i czerpią z tego ogromną radość. 
Nie są jednak same. Mogą liczyć 
na wsparcie przyjaciół, których 
nie zabrakło w Sękocinie. – Nie 
spodziewałem się takiej frekwen-
cji. Było bardzo dużo ludzi. Spo-
tkaliśmy się ok. 9.30 na parkingu 
przy Instytucie Badawczym Le-
śnictwa w Sękocinie Starym. Tam 
każdy mógł zostawić samochód. 
Drzewa sadziliśmy w głębokim 
lesie, gdzie trzeba było iść ki-
lometr. Posadziliśmy prawie 
3 tysiące buków – opisuje Jacek 
Zalewski, prezes Stowarzyszenia 
Dobra Wola.

W akcję zaangażowały się osoby 
w różnym wieku. Drzewa sadzili 

dzieci, młodzież, a także starsi. Po-
jawili się również wychowankowie 
jednego z Młodzieżowych Ośrod-
ków Wychowawczych. – Ważne, 
że chcą uczestniczyć w takich 
akcjach. Dzięki temu widzimy to 
dobro, które w nich tkwi. Uczest-
niczyli w naszej akcji kolejny 
raz, co bardzo cieszy – wyjaśnia 
prezes stowarzyszenia. 

Jak świętowano dziesiąte uro-
dziny Stowarzyszenia Dobrej 
Woli? – O 11 zrobiliśmy przerwę
w sadzeniu drzew. Na stół wje-
chały duże torty. Trochę się oba-
wiałem, że ich dla wszystkich 
nie starczy, ale każdy mógł zjeść 
choć kawałek. Były też inne atrak-
cje. Koło pszczelarzy przygo-
towało miody do degustacji na 

specjalnych wafl ach. Prowadzo-
na była również zbiórka elektro-
śmieci – tłumaczy Zalewski.

Nie zabrakło również przed-
stawicieli gminy Raszyn oraz po-
wiatów pruszkowskiego i piase-
czyńskiego. Wszyscy byli goto-
wi do działania. – Pan Jacek to 
człowiek orkiestra. Ma ogromną 
pasję, wspaniałe pomysły, które 
realizuje. Udało mu się w tej ak-
cji połączyć dwa powiaty. Moż-
na powiedzieć, że jesteśmy takim 
lekkim mecenasem inicjatywy. 
Takie akcje należy propagować 
i wspierać. Chylę czoła przed pa-
nem Jackiem, który robi wspa-
niałe rzeczy – mówi Mirosław 
Chmielewski, członek zarządu 
powiatu pruszkowskiego.  (JM)

Urodzinowe sadzenie drzew 
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GRODZISK MAZOWIECKI
Policjanci zatrzymali sprawcę 
fałszywego alarmu bombowego 
w Sądzie Rejonowym w Grodzisku 
Mazowieckim. Przez Roberta P. z bu-
dynku ewakuowano wszystkich, a in-
stytucja została sparaliżowana na 
1,5 godziny. Przypomnijmy, 23 marca 
po godz. 11.00 jeden z pracowników 

sądu otrzymał wiadomość, że 
w budynku znajduje się ładunek wy-
buchowy. Jak się później okazało 
alarm ten był fałszywy. Policji uda-
ło się namierzyć sprawcę. – Okazał 
się nim 40-letni Robert P., który na-
tychmiast został zatrzymany i osa-
dzony w policyjnej celi. Podczas 

Sprawca fałszywego alarmu 
bombowego ujęty

przesłuchania przyznał się do winy 
i poddał dobrowolnie karze. 
Decyzją prokuratury został objęty 
policyjnym dozorem – informuje 
asp. Sławomir Janowiec z Komendy 
Powiatowej Policji w Grodzisku 
Mazowieckim. Mężczyźnie grozi 
nawet osiem lat więzienia. (SD) 

REGION
Dziewięć gmin 
łączy swoje siły, 
aby zawalczyć 
o fundusze na budowę 
ścieżek rowerowych, 
które można 
otrzymać w ramach 
Zintegrowanych 
Inwestycji 
Terytorialnych. 

Partnerstwo dziewięciu gmin: 
Podkowy Leśnej, Grodziska 
Mazowieckiego, Milanówka, 
Żyrardowa, Jaktorowa, Brwi-
nowa, Pruszkowa, Michało-
wic i Piastowa ma być trafnym 
środkiem do pozyskania do-
fi nansowania w ramach ZIT. 
Tydzień temu włodarze tych 
gmin spotkali się, aby za-
wiązać partnerstwo w ce-
lu zrealizowania koncepcji 
opracowania projektu sieci 
dróg rowerowych.

Skąd pomysł na partner-
stwo gmin? – W ramach 
konkursu o dofinansowa-
nie projektów mogą ubiegać 
się jednostki samorządu te-
rytorialnego funkcjonują-
ce w ramach Porozumienia 
gmin Warszawskiego Obsza-
ru Funkcjonalnego (WOF) 
o współpracy w zakresie re-
alizacji Zintegrowanych In-
westycji Terytorialnych 
(ZIT), stąd pomysł na part-
nerstwo gmin. W ramach do-
tacji wspierane będą projekty 
dotyczące budowy, przebu-
dowy lub wytyczenia wy-
dzielonych dróg dla rowerów, 
w tym oznakowanie przejaz-
dów, pasów dla rowerów i wy-
znaczenie śluz rowerowych 
oraz przejazdy rowerowe 
przez skrzyżowania – infor-
muje na swoim blogu Artur 
Tusiński, burmistrz Podko-
wy Leśnej.

Uzyskanie dofi nansowania 
jest uzależnione od kilku wa-
runków m.in. wykazanie, że 
drogi będą pełnić funkcję 
korytarzy transportowych 
i nie zostały zaprojektowa-
ne tylko jako infrastruktura 
turystyczno-rekreacyjna. – 
Chcemy zrealizować spójny 
ciąg dróg rowerowych, który 
miałby prowadzić od Piasto-
wa do Żyrardowa. Porozumie-
nie jest w trakcie tworzenia. 
Na pewno znacząco zwięk-
szy to nasze szanse – mówi 
Andrzej Kurzela, wiceprezy-
dent Pruszkowa.  (SD)

Łączą się aby 
walczyć o drogi 
rowerowe

U
RZ

Ą
D
 G

M
IN

Y 
BR

W
IN

Ó
W

Podszywał się pod funkcjonariusza CBA
PRUSZKÓW
Pruszkowscy policjanci 
zatrzymali na gorącym 
uczynku mężczyznę, 
który podszywając się 
pod funkcjonariusza 
Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego, 
próbował wyłudzić 
pieniądze od 
starszej osoby. 

87-letni mieszkaniec Pruszko-
wa otrzymał telefon. Zadzwo-
nił do niego mężczyzna, który 
przestawił się jako funkcjona-
riusz CBA i poinformował go 
o konieczności zlikwidowania 
lokaty w banku. Przekonywał, 
że prowadzone jest śledztwo 
w sprawie wykradania pienię-
dzy z kont przez pracowników 
placówek bankowych.

Starszy mężczyzna był 
przekonany, że bierze udział 
w policyjnej akcji, zatem po-
szedł do banku i wykonał 
polecenia fałszywego funkcjo-
nariusza. Od straty gotówki ura-
towała go przypadkowa osoba. 
– Po wypłacie 50 tys. zł miał 
je przekazać „policjantowi”, 
który prowadził z nim rozmo-
wę telefoniczną. Idący ulicą 

przypadkowy przechodzień 
usłyszał jak starszy mężczyzna 
przed przekazaniem pieniędzy 
prosi „policjanta” o okazanie 
legitymacji służbowej, jednak 
wielokrotnie spotkał się z od-
mową – informuje asp. Karo-
lina Kańka, rzecznik prasowy 
Komendy Powiatowej Policji 
w Pruszkowie.

Sprawa została natychmiast 
zgłoszona do pruszkowskiej ko-
mendy. Funkcjonariusze z wy-
działu kryminalnego udali się na 
miejsce i jeszcze przed przeka-
zaniem pieniędzy zatrzymali 
oszusta. Fałszywy funkcjona-
riusz CBA to 22-letni mieszka-
niec Warszawy. Sąd zdecydował 
o tymczasowym areszcie na 
okres trzech miesięcy dla podej-
rzanego. Za takie oszustwo gro-
zi nawet do ośmiu lat więzienia.

Policjanci apelują aby nie ufać 
osobom, które kontaktując się 
telefonicznie udają policjanta 
lub kogoś z rodziny. Schemat 
działania oszustów jest zawsze 
ten sam. Osoba pokrzywdzo-
na jest przekonana, że rozma-
wia z funkcjonariuszem bądź 
krewnym. Z kolei głos ze słu-
chawki namawia do przekaza-
nia pieniędzy.  (SD)

EWELINA
LATOSEK

REGION
Blokada dróg, w tym 
wjazdu na autostradę 
A2 i trasy katowickiej 
to nowa odsłona 
protestu mieszkańców 
przeciw budowie linii 
wysokiego napięcia 
w podgrodziskich 
miejscowościach. 
Kolejne spotkanie 
Grupy Roboczej nie 
ostudziło nastrojów.

Mieszkańcy sprzeciwiają 
się powstaniu ponad 
70-metrowych słu-

pów wysokiego napięcia, które 
miałyby stanąć m.in. w Jaktoro-
wie i Żabiej Woli. Z takim prze-
biegiem linii 400 kV walczą od 
ponad roku. Jak przyznają orga-
nizatorzy środowego protestu, 
blokada dróg to wyraz despe-
racji, bo mimo wielu rozmów 
z inwestorem, czyli spółką Pol-
skie Sieci Elektroenergetycz-
ne, ich głos jest ignorowany. 
– Decydujemy się na ostatecz-
ny krok, czyli wyjście na uli-
cę. Nie skończy się na jednym 
proteście. Tak się nie traktu-
je mieszkańców. Będziemy do 
końca walczyć o nasze ziemie 

Znów gorąco wokół linii 400 kV

uzgodnienia rekomendacji wa-
riantu kompromisowego lub też 
do chwili, gdy Grupa Robocza 
uzna, że osiągnięcie kompromi-
su nie jest możliwe – czytamy 
w nim. Dlaczego zdecydowa-
no się na takie rozwiązanie? – 
Taki punkt został przyjęty na 
pierwszym posiedzeniu przez 
wszystkie strony. Wspólny ko-
munikat całej Grupy będzie 
opublikowany po zakończeniu 
prac – mówi Jarosław Kowalski 
z Agencji Promocji Inwestycji, 
która na zlecenie PSE obsługu-
je przedsięwzięcie.

O postępie prac oficjalnie 
wiadomo, że podczas poprzed-
niego spotkania Grupa rozpo-
częła ustalanie kryteriów oceny 

kryterium jakie powinno wy-
znaczać bieg linii – zaznacza-
ją członkowie Otwartej Bramy. 

Środowa blokada była bezpo-
średnią odpowiedzią na drugie 
posiedzenie Grupy Roboczej, 
które odbyło się tego samego 
dnia w Warszawie. Przypomnij-
my, Grupa została powołana do 
życia przez PSE po fiasku Fo-
rum Dialogu przy sejmiku wo-
jewództwa mazowieckiego. Jej 
zadaniem jest kontynuowanie 
rozmów i wypracowanie kom-
promisu. Jak przebiegło spo-
tkanie? Tego żadna ze stron nie 
ujawnia, bowiem w regulaminie 
Grupy zapisano zakaz udziela-
nia informacji mediom. – Cisza 
medialna będzie trwała aż do 
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– mówi Anna Kurzela- Szy-
bilska, prezes Stowarzyszenia 
Nasza Gmina Jaktorów, któ-
re współorganizowało protest.

Taka forma sprzeciwu nie po-
dobała się nie tylko kierowcom, 
którzy w środę stanęli w długich 
korkach na trasie katowickiej, 
DW nr 50 w Guzowie i autostra-
dzie A2 w Tłustem. Do prote-
stu nie przyłączyło się m.in. 
Stowarzyszenie Otwarta Bra-
ma z Żabiej Woli. – Stowarzy-
szenie nie brało udziału i nie 
organizowało żadnej z manife-
stacji blokujących drogi – czy-
tamy w oświadczeniu. – Nadal 
stoimy na stanowisku iż wypra-
cowanie trasy, która nie dotknie 
ludzi i ich domostw to nadrzędne 

proponowanych tras linii. Jest 
ich pięć, w tym ten najbardziej 
kontrowersyjny i najmocniej 
oprotestowany przez mieszkań-
ców podgrodziskich miejscowo-
ści. Chodzi o przebieg zbliżony 
do tego, który zapisano w planie 
zagospodarowania przestrzen-
nego województwa. Pozostałe 
propozycje to modyfi kacja wspo-
mnianej trasy z uwzględnieniem 
odsunięcia od terenów miesz-
kalnych, tzw. historyczna wer-
sja z wykorzystaniem linii 220 
kV Kozienice-Mory-Piasecz-
no-Ołtarzew, przebieg wzdłuż 
autostrady A2 i drogi krajowej 
nr 50 oraz DK 50 i istniejącej 
linii wysokiego napięcia Rogo-
wiec Ołtarzew. 
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Protestujący blokowali drogi, kierowcy stanęli w dużych korkach
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PODKOWA LEŚNA
W najbliższy weekend, 9 i 10 kwiet-
nia, Podkowa Leśna będzie obcho-
dziła Święto Miasta. Uroczystości 
rozpoczną się w sobotę o 11.00 zło-
żeniem kwiatów pod Figurą Matki 
Bożej. Następnie w Pałacyku Kasy-
no podczas sesji Rady Miasta Wło-
dek Pawlik otrzyma akt nadania 

tytułu Honorowego Obywatelstwa 
Miasta Ogrodu. Od 12.30 w Pałacy-
ku Kasyno sportowa gra miejska. 
Z kolei w Parku Przyjaźni Polsko-
-Węgierskiej odbędzie się piknik. 
O oprawę muzyczną zadba zespół 
Vistula River Brass Band. Pojawi się 
również japoński teatr. Planowany 

Dwudniowe świętowanie 
w Podkowie Leśnej

jest także kiermasz rzemiosła ar-
tystycznego oraz roślin. Najmłod-
si będą mogli bawić się do woli 
w „Strefi e Dzieci”. Nie zabraknie 
urodzinowego tortu.  Z kolei w nie-
dzielę o 17.00 w Pałacyku Kasyno 
zaplanowano wernisaż twórczości 
malarskiej Jacka Lilpopa. (JM) 

Wiadomości Piątek, 8 Kwietnia 2016

EWELINA
LATOSEK

REGION
Wracamy do sprawy 
kontrowersyjnej wycinki 
drzew na linii WKD. 
Przewoźnik uzyskał 
pozwolenie na usunięcie 
trzech okazów w rejonie 
stacji Warszawa Raków.

P rzypomnijmy, nakaz wy-
cinki drzew rosnących 
w odległości 15 m. od osi 

torów Warszawskiej Kolei Do-
jazdowej wydał Urząd Transpor-
tu Kolejowego. Jego wykonanie 
w praktyce oznaczałoby wy-
karczowanie całej roślinności 
w bezpośrednim sąsiedztwie 
szlaku kolejki. Jak wielką szkodę 
wyrządziłoby to w krajobrazie 
np. Podkowy Leśnej, nietrudno 
sobie wyobrazić. Szczególnie, że 
pod topór miałyby trafi ć także 
zdrowe drzewa, które nie stano-
wią bezpośredniego zagrożenia 
dla bezpieczeństwa ruchu kole-
jowego. Problem w tym, że od 
rozporządzenia na mocy którego 
działa UTK nie ma odstępstw, 
a linia WKD traktowana jest tak 
samo jak największe szlaki ko-
lejowe w kraju. Ministerstwo 
Infrastruktury i Budownictwa 
przystąpiło już do zmiany tych 
przepisów, jednak na ostatecz-
ny efekt trzeba poczekać. A to 
oznacza, że w mocy pozostaje 
nakaz wycinki najpóźniej do 1 
marca 2018 r. 

Kolejne drzewa przy WKD trafi ą pod topór

WKD może na jakiś czas wstrzy-
mać się z przeprowadzeniem prac, 
ale nie musi. Musi za to uzyskać 
zgodę samorządów na wycinkę 
na ich terenie. Przewoźnik dostał 
ją właśnie od dzielnicy Warsza-
wa Włochy. Chodzi o trzy drzewa 
w rejonie stacji Warszawa Raków. 
Jak zapewnia spółka, to odpowiedź 
na wniosek złożony jeszcze w ze-
szłym roku. – Od dnia 1 paździer-
nika 2015 r., czyli od dnia złożenia 
ostatniego z wniosków sytuacja nie 
uległa zmianie, nie składano kolej-
nych – mówi Krzysztof Kulesza, 
rzecznik prasowy WKD.  

Ile drzew już wycięto na całej 
linii? – Dotychczas na podstawie 
decyzji uzyskanych w roku ubie-
głym usunięto 2 drzewa zlokali-
zowane na terenie siedziby spółki 
w Grodzisku Mazowieckim oraz 
8 drzew w rejonie przystanku 
osobowego Warszawa Raków 
– informuje Kulesza. 

Do tej pory wnioskowano o po-
zwolenie na usunięcie 170 drzew. 
Niewykluczone, że do wycinki 
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Ważą się losy pruszkowskiego toru kolarskiego
PRUSZKÓW 
Sąd Okręgowy orzekł, 
że Polski Związek 
Kolarski musi zapłacić 
wykonawcy toru BGŻ 
BNP Paribas 5 mln zł 
wraz z odsetkami. Mowa 
tu o kwocie blisko 
8 mln zł. Związek nie 
ma takich pieniędzy...

Tor kolarski w Pruszkowie to 
jeden z najnowocześniejszych 
obiektów tego typu w Europie. 
Welodrom powstał w 2007 r., 
a jego budowa pochłonęła po-
nad 90 mln zł. Niestety, nad 
obiektem znajdującym się 
w rękach Polskiego Związku 
Kolarskiego od samego po-
czątku kłębią się ciemne chmu-
ry. Tor jest zadłużony, a spór 
między PZKol-em a wyko-
nawcą obiektu Mostostalem 
Puławy ciągnie się w sądzie. 
O co konkretnie poszło? Fir-
ma z Puław nie tylko odpowia-
dała za budowę welodromu, ale 
na mocy umowy uzupełniają-
cej wykonała roboty dostoso-
wujące obiekt do wymogów 
Międzynarodowej Federacji 
Kolarskiej. Pierwotnie prace 
dodatkowe miały kosztować, 
bagatela 5,3 mln zł, dziś ten 
dług urósł do 8 mln zł. PZKol 
nie ma pieniędzy, by uregulo-
wać te należności. Już samo 
utrzymanie toru w Pruszko-
wie jest dla niego nie lada wy-
czynem, rocznie to koszt około 
1,5 mln zł. Funduszy brakuje 

nawet na drobne bieżące re-
monty. Obiekt na siebie nie za-
rabia, a organizacja masowych 
imprez, które podreperowały-
by budżet związku, praktycznie 
nie wchodzi w grę. Wszystko 
przez rozwiązania techniczne – 
tor się nie składa, a ze śródtorza 
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Puławy przez wiele lat ciągnął 
się w sądzie. Kolarze liczyli na 
rozstrzygnięcie tej sprawy na 
ich korzyść. Tak się stało, ale 
tylko połowicznie. W ostatnim 
czasie sąd okręgowy wydał wy-
rok, który stwierdza, że umowa 
uzupełniająca zawarta między 
PZKol-em a Mostostalem Pu-
ławy jest nieważna. Mimo to 
sąd uznał, że związek musi za-
płacić fi rmie z Puław zaległe 
pieniądze, czyli wspomniane 
5 mln zł wraz z odsetkami. 

O komentarz do wyroku
poprosiliśmy przedstawicieli 
związku kolarskiego. Ci nie byli 
jednak zbyt wylewni. – Wyrok 
został już ogłoszony. Dopóki 
nie dostaniemy pisemnego 
uzasadnienia nie chcemy ko-
mentować tej sprawy. Mogę 
jedynie powiedzieć, że na pew-
no będziemy się od niego od-
woływać – poinformował nas 
Arkadiusz Bęcek, sekretarz 
generalny Polskiego Związ-
ku Kolarskiego.  (AS) 

Powstaną nowe murale 
GRODZISK MAZOWIECKI
Wytypowano trzy 
budynki, których wygląd 
zewnętrzny zostanie 
zmodernizowany. 
Na szarych ścianach 
pojawią się kolorowe 
murale. 

Grodziski magistrat kontynu-
uje zapoczątkowany kilka lat te-
mu projekt kolorowania miasta. 
Płótnem dla murali zostają sta-
re, często zniszczone i z pewno-
ścią nieciekawe ściany różnych 
budynków. Obiekty wybiera-
ne są pod względem ich dużej
powierzchni i widoczności.

Postanowiliśmy sprawdzić 
czy w tym roku w Grodzisku 
Mazowieckim pojawią no-
we murale. Jak udało się nam 
ustalić, wytypowano już trzy 
budynki, którymi zajmą się ar-
tyści. – Ostatnio padły dwie 
propozycje ze strony radnych, 
aby pomalować dwa transfor-
matory znajdujące się na osie-
dlach Teligi i Bairda. Trzeci 
z murali powstanie w grodzi-
skich Łąkach na ścianie bu-
dynku, który mieści się na rogu 
ulic Ułańskiej i Granicznej 
– wyjaśnia Monika Kwiczak, 
z urzędu miasta w Grodzisku 

Mazowieckim. Póki co nie wia-
domo jakie dokładnie grafi ki 
ozdobią szare ściany.

Dotychczas w Grodzisku 
Mazowieckim powstało dzie-
więć takich malowideł. Pierw-
szy z murali wykonano na 
garażach przy skrzyżowaniu 
ul. 3 Maja i Teligi. Widnieje na 
nich ogromny napis „Kocham 
Grodzisk Mazowiecki” oraz 
łódka na tle bezmiaru morza. 
Całość nawiązuje do samot-
nego rejsu byłego mieszkańca 
miasta Leonida Teligi. Kolejne 
murale namalowano przy sie-
dzibie WKD, nieopodal dworca 
PKP, na garażach przy ul. Armii 
Krajowej i Wólczyńskiej oraz bu-
dynkach przy ul. Radońskiej, 
Szczerkowskiego i Sadowej.

Ostatnie malowidło powsta-
ło w ubiegłym roku we wrze-
śniu na transformatorze przy 
ul. Bałtyckiej (patrz zdjęcie). 
Obraz przedstawia zwierzęta 
żyjące w wodzie.  (SD)  

Kamienica zostanie wyremontowana
PRUSZKÓW
Niewykluczone, że 
za około miesiąc lub 
dwa rozpoczną się prace 
budowlane związane 
z remontem budynku 
przy ul. Chopina 12. 

Remont kamienicy miał rozpo-
cząć się w ubiegłym roku. Nie-
stety przeciągnęły się w czasie 
procedury związane z uzyska-
niem kredytu na modernizację. 
Jak udało nam się dowiedzieć, 
prace remontowe mogą wystar-
tować już w połowie kwietnia, 
bowiem wspólnota mieszka-
niowa jest na ostatniej prostej 
do zrealizowania wszyst-
kich formalności.

– Chopina 12 jest wspólnotą 
mieszkaniową, a nie budynkiem 
komunalnym. W tej chwili je-
steśmy na etapie przygotowa-
nia umowy z bankiem. Mamy 
już wybranego wykonawcę, ale 
nie zatwierdzonego, ponieważ 
dotychczas nie spisano z nim 
umowy. A wszystko przez prze-
dłużające się procedury w uzy-
skaniu kredytu. Liczę na to, że 
prace rozpoczniemy nawet w po-
łowie kwietnia – wyjaśnia Zbi-
gniew Piotrzkowski, prezes TBS 
„Zieleń Miejska”.

Przed wykonawcą czeka nie 
lada wyzwanie, ponieważ bę-
dzie musiał wykonać szereg 
prac. Całość podzielono na 
dwie części: budowlaną i sani-
tarną. W ramach tej pierwszej 
zaplanowano m.in. wymianę 
tynków zewnętrznych na re-
nowacyjne, malowanie klatki 
schodowej, wymianę obróbek 
gzymsów pośrednich i parape-
tów okiennych, podwyższenie 
balustrad balkonowych do 1,1 m., 
remont prześwitu bramowego 
i posadzki, wykonanie izolacji 
fundamentów oraz wymianę 
okienek piwnicznych.

Natomiast w drugiej części bu-
dynek zostanie wyposażony w in-
stalację centralnego ogrzewania 
i ciepłej wody. Ponadto zostanie 
zamontowany węzeł cieplny i wy-
konany remont pomieszczenia 
na jego potrzeby. Koszt inwesty-
cji to ponad 300 tys.  (SD)  
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zakwalifi kowane zostaną następ-
ne. – Spółka prowadzi na bieżą-
co sukcesywny monitoring stanu 
biologicznego oraz inwentaryza-
cję drzewostanu. Na tej podsta-
wie dokonuje analizy wszystkich 
lokalizacji, w których mogą wy-
stępować potencjalne zagrożenia 
– wyjaśnia rzecznik WKD. Na 
podstawie tych analiz kolejarze 
wytypują drzewa, które stwarza-
ją niebezpieczeństwo, a następ-
nie wystąpią o wydanie zgody na 
ich usunięcie.

Na pytanie o to, czy możliwe jest 
wstrzymanie prac ze względu na 
spodziewaną zmianę rozporządze-
nia, przewoźnik nie udziela jed-
noznacznej odpowiedzi. Kulesza: 
– Inwentaryzacja będzie prowa-
dzona sukcesywnie w celu usta-
lenia zakresu potencjalnych prac 
zarówno w kontekście rozporzą-
dzenia w obowiązującym brzmie-
niu, jak również po jego zmianie, 
biorąc pod uwagę kwestie związa-
ne z bezpieczeństwem realizowa-
nych przewozów. 

Grodzisk Maz. 08.04.2016 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko, sporzą-
dzonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 
wsi Czarny Las w rejonie ul. Cedrowej w gminie Grodzisk Mazowiecki

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 2, w związku z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowi-
sko (t. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 353), w związku z uchwałą Nr 807/2014 Rady Miejskiej 
w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Czarny 
Las w rejonie ul. Cedrowej w gminie Grodzisk Mazowiecki zawiadamiam o drugim 
wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzo-
nej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi 
Czarny Las w rejonie ul. Cedrowej w gminie Grodzisk Mazowiecki.
Wyłożenie odbędzie się w dniach od  18 kwietnia 2016r. do 12 maja 2016 r. 
Dokumentacja sprawy będzie wyłożona w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku 
Mazowieckim pokój nr 9, ul. T. Kościuszki 32A w godzinach od 10.00 do 16.00. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25 kwietnia 
2016r. o godzinie 17.00 w Grodzisku Mazowieckim w siedzibie Urzędu Miejskiego po-
kój nr 101. 
Prognoza oraz projekt planu udostępnione będą również na stronie internetowej gminy 
bip.grodzisk.pl – Planowanie przestrzenne – Rok 2016.

Uwagi i wnioski w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie 
do przepisu art. 39 ust. 1 pkt 3 oraz art. 54 ust. 3 cytowanej ustawy należy wnosić w nie-
przekraczalnym terminie do dnia 27 maja 2016 r.

Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy. Zgodnie z art. 41 cyto-
wanej ustawy uwagi wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miejskiego w Gro-
dzisku Mazowieckim lub pocztą na adres: 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Kościuszki 
32A, ustnie do protokołu w Wydziale Planowania Przestrzennego pok. nr 9 lub za pomo-
cą środków komunikacji elektronicznej na adres: urzad@grodzisk.pl.

Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy organem właściwym do rozpatrzenia 
uwag i wniosków złożonych do prognozy jest Burmistrz Grodziska Mazowieckiego.

Burmistrz  Grodziska Mazowieckiego

OGŁOSZENIE

nie ma dróg ewakuacyjnych. 
W tej sytuacji zaległe płatno-
ści w kwocie 8 mln zł to dla ko-
larzy „gwóźdź do trumny”.

Ratunkiem dla PZKol-u 
miała być sprawa sądowa. Spór 
na linii związek – Mostostal 

8 mln zł to dług 
jaki PZKol 
ma wobec 
Mostostalu 
Puławy



9GAZETA WPRWPR24.pl PromocjaPiątek, 8 Kwietnia 2016

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

We wtorek 6 kwietnia 2016 r. został podpisany akt erekcyjny i wmurowany kamień węgielny pod budowę hali sportowej 
przy Zespole Szkół nr 1 w Brwinowie. Prace już trwają. Budowa ma zakończyć się na wiosnę 2017 roku. 

Burmistrz Arkadiusz Kosiński, 
witając wszystkich gości mówił 
o budowie, która idzie zgodnie 

z harmonogramem. Podkreślił, jak bar-
dzo ważna jest to inwestycja dla rozwoju 
sportu w gminie Brwinów i dla szkoły, 
która do tej pory dysponowała małą salą 
gimnastyczną. Dziękował też Pawłowi 
Karpińskiemu – wiceprezesowi fi rmy 
KARTEL S.A. z Jędrzejowa, która jest 
wykonawcą tej inwestycji i kierowniko-
wi budowy Rafałowi Zygmuntowi za 
sprawne prowadzenie prac. Jest to ko-
lejna w ostatnim czasie inwestycja ku-
baturowa w gminie Brwinów i kolejna 
realizowana przez tego wykonawcę. 

Na uroczystość przybyli m.in. sta-
rosta pruszkowski Maksym Gołoś, 
inspektor nadzoru budowlanego Ma-
rzena Kaleta, dyrektor PGE Dystrybu-
cja S.A. Rejon Energetyczny Pruszków 
Wojciech Wojtkowski, sołtysi i radni 
z przewodniczącym Sławomirem Ra-
kowieckim na czele, a także kierownicy 
jednostek organizacyjnych, dyrektorzy 
szkół, przewodniczące rady rodziców
i samorządu uczniowskiego. 

Starosta Maksym Gołoś pogratulował 
tej inwestycji burmistrzowi, radnym, dy-
rekcji, uczniom oraz rodzicom. Podkre-
ślił, że takie obiekty są bardzo potrzebne 
dla rozwoju sportu i wzrostu aktywności 
wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Za-
znaczył, że jest to jedna z ważniejszych 
inwestycji sportowych i może być inspi-
racją dla innych gmin w powiecie. List od 
przewodniczącej rady powiatu prusz-
kowskiego Marii Makowskiej odczyta-
ła radna Urszula Wojciechowska. Swoje 
zadowolenie wyraziła też dyrektor Ze-
społu Szkół nr 1 Anna Kurman oraz prze-
wodniczące samorządu uczniowskiego 
z gimnazjum – Michalina Pruska oraz 
szkoły podstawowej – Aleksandra Ty-
mińska. Wiceprezes firmy KARTEL 
S.A. Paweł Karpiński gratulował no-
woczesnego projektu hali i obiecał, że 
prace zostaną zakończone przed ter-
minem. Poświęcenia kamienia węgiel-
nego pod budowę gimnazjum dokonał 
ks. Arkadiusz Śledzik, wikariusz parafi i 
pw. św. Floriana w Brwinowie.

Hala sportowa będzie nowoczesnym 
budynkiem w standardzie pasywnym, 

co obniży koszty późniejszego utrzyma-
nia. Budynek ma posiadać trzy kondy-
gnacje o łącznej powierzchni 1914 m2. 
Znajdzie się w nim m.in. arena sporto-
wa (z możliwością podziału na trzy czę-
ści), zaplecze szatniowo-sanitarne, hol, 
pokój trenerów, siłownia, pomieszcze-
nia techniczne i magazyny. Widownia 
będzie wyposażona w 224 miejsca sie-
dzące. Łączna powierzchnia areny o wy-
miarach 44,75 m x 22,50 m i wysokości 

Wmurowanie kamienia węgielnego 
pod budowę hali sportowej

7,05 m umożliwi rozgrywanie spotkań 
na poziomie krajowym. Hala sportowa 
będzie połączona ze szkołą, a obecny 
budynek gimnazjum zostanie przy tej 
okazji przebudowany. Powstanie win-
da dla osób niepełnosprawnych, a dach 
zostanie przebudowany tak, żeby nie by-
ło problemów z nagrzewaniem się po-
mieszczeń w ciepłe dni.

Całkowity koszt inwestycji to ponad 
9 mln zł. Gmina Brwinów otrzymała na 

ten cel dofi nansowanie ze środków Fun-
duszu Rozwoju Kultury Fizycznej dla 
Województwa Mazowieckiego w wyso-
kości 2 mln zł. Gmina nie ustaje w po-
zyskiwaniu środków na tą inwestycję. 
Obecnie trwają starania o środki z pro-
gramu LEMUR (Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej). Jeżeli dotacja zostałaby przyznana 
to ok. 1/3 inwestycji udałoby się sfi nan-
sować ze środków zewnętrznych (PR).

REKLAMA
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REGION
Reprezentacja Polski do lat 17 zawi-
tała do Pruszkowa, aby na stadio-
nie Znicza rozegrać mecz ze swoimi 
rówieśnikami z Irlandii w ramach 
eliminacji do mistrzostw Europy. 
Spotkanie wzbudziło zainteresowa-
nie, a na samym boisku nie brakowa-
ło walki. W regulaminowym czasie 

gry nie padła żadna bramka. Do wy-
łonienia zwycięzcy potrzebne były 
rzuty karne. Irlandczycy mieli proble-
my z celnością i przestrzelili dwie je-
denastki. Biało-czerwoni wygrali 4:3, 
jednak na mistrzostwa Europy nie po-
jadą. Polacy w swojej grupie wywal-
czyli 4 punkty, co dało im 2. miejsce. 

Triumf reprezentacji Polski 
w Pruszkowie 

W związku z tym musieli liczyć na 
potknięcie Austrii, jednak ta wygrała 
z Francją i pojedzie do Azerbejdżanu. 
Spotkanie miało wyjątkowy cha-
rakter dla Adama Chrzanowskiego. 
17-letni obrońca jeszcze niedawno 
bronił barw Znicza Pruszków, teraz 
gra już w Lechii Gdańsk. (JM) 

Wiadomości Piątek, 8 Kwietnia 2016

JAKUB 
MAŁKIŃSKI

NADARZYN
Zaangażowanie, ambicja 
i ciężka praca okazały 
się receptą na sukces. 
Sekcja MMA/sporty 
walki w Nadarzynie była 
budowana niemalże od 
zera. Teraz święci triumfy 
i snuje kolejne plany. 
Jakie? O tym w rozmowie 
z trzykrotnym zdobywcą 
Pucharu Świata 
w taekwondo Piotrem 
Kurkusem, trenerem 
sekcji MMA/sporty walki 
w klubie GLKS Nadarzyn. 

Kiedy Nadarzyn będzie 
polską stolicą MMA?
– Chciałbym, żeby nastąpiło to 
już niedługo, ale jest to mozol-
na praca. Nie oszukujmy się – są 
lepsi i mocniejsi. W tej chwili są 
wyróżniają się Olsztyn, Poznań, 
Gdynia. Będę szczęśliwy, gdy bę-
dziemy zaliczani do pierwszej „10” 
w kraju. Polskie MMA jest coraz 
mocniejsze i ma markę w Europie 
oraz na świecie. Najlepiej świad-
czy o tym liczba zawodników jaką 
posiadamy w najlepszej organiza-
cji na świecie, czyli UFC. 

Dawniej jechaliście 
na zawody i pytano 
was, gdzie jest 
Nadarzyn. Chyba powoli 
się to zmienia?
– Pamiętam jak na zawody jeździ-
liśmy moim samochodem i nagi-
naliśmy przepisy, co do ilości osób 
mogących pomieścić się w aucie. 
Na początku często pytano nas, 
gdzie jest ten Nadarzyn. Zawsze 
z przekąsem mówiłem, że w Pol-
sce. Teraz to się zmieniło. Powta-
rzałem moim podopiecznym, że 
z czasem rywale będą czuli re-
spekt i obawiali się rywaliza-
cji z zawodnikami z Nadarzyna. 
Sprawdziło się. Teraz, ktoś kto pa-
trzy w drabinkę i widzi, że spotka 

Budzą strach wśród rywali 

się z zawodnikiem z Nadarzyna 
ma świadomość, że nie będzie to 
łatwa walka.

Cały czas się 
rozwijacie. Pojawili 
się nowi specjaliści. 
Na jakie płaszczyzny 
kładziecie nacisk?
– Musimy się rozwijać. Od kilku 
lat mamy sprecyzowane, że zaję-
cia odbywają się ze specjalistami. 
Wymusił to rozwój. Do pewnego 
czasu byłem trenerem od wszyst-
kiego. Przywoziłem wszelkie no-
winki z warszawskiego klubu 
Copacabana, gdzie uczyłem się 
podstaw MMA u Łukasza „Jura-
sa” Jurkowskiego podpierając się 
zapasami u Michała Stanisław-
skiego. Dodatkowo uczyłem się 
brazylijskiego jiu-jitsu u Piotra 
„Ashtona” Wojtkowskiego. To 
wszystko przywoziłem na sa-
lę i starałem się przekazywać 
swoim zawodnikom. W pew-
nym momencie moi chłopcy za-
częli ewoluować i doszedłem do 
wniosku, że nie mogę hamować 
ich rozwoju. Nie jestem już mło-
dzieniaszkiem i nie dam rady robić 
trzech treningów dziennie. Stwier-
dziłem, że są potrzebni specjaliści 
od każdej dziedziny. W tej chwili 
trenerami od BJJ/submissions są 
trzykrotny mistrz Europy Kamil 
Umiński oraz znakomity zawod-
nik Adam Grabowski. Zapasami 
w naszej sekcji zajmują się meda-
liści mistrzostw Polski Szymon 

REKLAMA

Piątkowski i Mateusz Zduński. 
Natomiast boks robi u nas Karol 
Landowski, znakomity trener war-
szawskiej Legii. Cały czas współ-
pracujemy z elitą. Rekordzistą pod 
względem seminariów w naszym 
klubie jest Janek Błachowicz, któ-
ry występuje w UFC. Pojawił się 
u nas pięć razy. Drugi na liście jest 
Łukasz „Juras” Jurkowski, któ-
ry był w Nadarzynie cztery razy. 
Zaprezentowali się u nas także: 
Igor Kołacin, Wojtek Orłowski 
czy Antoni Chmielewski.

Ilu zawodników 
liczy sekcja MMA GLKS 
Nadarzyn?
– Musimy wprowadzić pewnie 
rozgraniczenie. Osób, które tre-
nują jest ok. 35. Z kolei zawodni-
ków i zawodniczek, którzy startują 
w różnych turniejach jest ok. 14. 
Bardzo cieszę się, że w naszej sek-
cji są również panie. 

MMA jest coraz popular-
niejsze, ale są także 
inne sporty walki. Czy 
planujecie uruchomienie 
kolejnych sekcji?
– Od niedawna nasza sekcja MMA 
Sporty Walki jest członkiem Pol-
skiego Związku Zapaśniczego 
i Polskiego Związku Jiu-Jitsu. Od 
września chcemy ruszyć z sekcją 
zapasów w stylu wolnym dla dzieci 
i młodzieży. Być może pojawi się 
również jiu-jitsu, jednak ta opcja 
jest obecnie w sferze planów. 
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INFORMATOR KULTURALNY

Kalendarz imprez kulturalnych w naszym regonie jest coraz bogatszy. 
Gdzie wybrać się na koncert, gdzie na przedstawienie?

GRODZISK MAZOWIECKI

Pantomima 
Ireneusza Krosnego
Najpopularniejszy polski mim 
przedstawi swój najnowszy 
program „Mowa ciała”. 
Bilety: 35 i 45 zł. 
Start: poniedziałek, 11 kwietnia, 
godz. 19.30. Miejsce: Centrum Kultury 
w Grodzisku Mazowieckim, 
ul. Spółdzielcza 9. 

NADARZYN

Z akordeonem
przez świat 
Koncert Rafała Grząka dla 
najmłodszych. W programie 
muzyka polska, rosyjska, 
niemiecka i francuska.  
Start: niedziela, 10 kwietnia, 
godz. 16.00. Miejsce: Nadarzyński 
Ośrodek Kultury, Nadarzyn, 
pl. Poniatowskiego 42. 

PRUSZKÓW

Wojna i wojowie
Pokazy walk, ścieżka młodego 
wojownika, ciekawe opowieści 
o czasach Mieszka I i państwa 
pierwszych Piastów to propozycja 
pruszkowskiego Muzeum 
Starożytnego Hutnictwa 
Mazowieckiego na spędzenie 
soboty. Wstęp wolny.
Start: sobota, 9 kwietnia, 
godz. 11.00-15.00. 
Miejsce: MSHM w Pruszkowie, 
plac Jana Pawła II 2.

Recital na cztery ręce
Krzysztof Książek i Agnieszka 
Zahaczewska zaprezentują 
kompozycje Chopina, Paderew-
skiego, Ravela i Czajkowskiego. 
Bilety: 20 zł.
Start: sobota, 9 kwietnia, godz. 19.00. 
Miejsce: MSHM w Pruszkowie, 
plac Jana Pawła II 2.

Czocher odwiedzi Pruszków 
Pruszkowski ośrodek kultury 
odwiedzi wyjątkowy gość. 
Znany z telewizyjnych występów 
futrzak Czocher zaprezentuje 
najmłodszym spektakl 
„Gdzie jest moja bajka”. Bilety: 5 zł. 
Start: niedziela, 10 kwietnia, 
godz. 12.30. Miejsce: Miejski Ośrodek 
Kultury „Kamyk” w Pruszkowie, 
ul. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej 5.

RASZYN

Koncert Boogie Boys
Gratka dla miłośników bluesa. 
Grupa w swoim dorobku ma 
kilka albumów studyjnych oraz 
liczne nagrody. Bilety: 25 zł. 
Start: sobota, 9 kwietnia, godz. 18.00.
Miejsce: Centrum Kultury Raszyn, 
al. Krakowska 29A, Raszyn.

Więcej w dziale Kultura 
na www.wpr24.pl

OGŁOSZENIE

MIEJSCE
NA TWOJĄ 
REKLAMĘ

22 758 77 88

SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR 23 I GIMNAZJUM 
SPOŁECZNE W PRUSZKOWIE – FIRMA GODNA ZAUFANIA 
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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

 ► DORADCA  OPIEKUN KLIENTA 
poszukiwany do Biura w Pruszkowie. 
Masz dość pracy w korporacji? A może 
zbyt niska emerytura? My doceniamy 
zapał, doświadczenie, chęci! 
Wysokie prowizje! Zadzwoń i się 
przekonaj! 602245498..

Doradca Provident. Dołącz do nas 
i zacznij zarabiać. Zadzwoń 
lub wyślij sms o treści „Doradca” 
nr 600 400 338. 

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

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

 ► Na ręczną myjnię samochodową 
501 132 522 

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

 ► Serwisant - Mechanik Maszyn 
Pakujących Sokołów 
k/Janek - 502-259-383 
e-mail: service@coffee-service.eu 

Sieć sklepów API Market zatrudni na 
stanowisko Sprzedawca na terenie 
Brwinowa biuro@apimarket.pl 
tel.22 787 92 14 wew.11 

 ► Sklep “BONNA” w Piastowie zatrudni 
sprzedawcę telefon 797-295-499 

 ► Zatrudnię fryzjera/fryzjerkę 
tel. 502 036 239 

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

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

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

 ► Zatrudnię technika farmacji 
na staż , Grodzisk Mazowiecki 
tel. 695-920-000 

Nieruchomości – sprzedam

 ► Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe 
Brwinów 185 000 zł, 690 483 273 

Nieruchomości – inne

 ► Zamienię mieszkanie komunalne 
w Piastowie ogrzewane węglem 
na dowolne Piastów, Pruszków z 
ogrzewaniem miejskim lub gazowym. 
tel. 502 825 502 

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

Automoto – kupię

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

Usługi

 ► Anteny profesjonalnie 
796 154 214 

 ► Anteny nowocześnie solidnie montaż 
serwis 603 375 875 

 ► DOCIEPLANIE BUDYNKÓW 
TEL:795 96 96 96 

 ► 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 

Dam pracę

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

 ► Upadłość konsumencka 
porady 690085079 

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

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

 ► WYMIANA OPON, 
795 569 659 

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

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

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

AKCJA WIOSNA  
NAJWIĘKSZY WYBÓR CEBUL

(TULIPANY, KROKUSY,  
HIACYNTY, NARCYZE I INNE 
ORAZ NAWOZY JESIENNE)

SKLEP OGRODNICZY  
W PRUSZKOWIE, ul. Pogodna 7

www.hurtownia-ogrodnicza.pl

 797 705 105
-  

wystarczy
dowód osobisty

-  
gotówka
w jeden dzień

Pożyczka
 ekspresowa

P o ż y c z k i   e k s p r e s o w e

Nawet
do 6000zł

Sprawdź nas!
Koszt połączenia wg taryfy operatora.

797 705 110
Agencja Pracy Adecco Poland Sp. z o.o.  
nr. rejestru 364 dla swoich Klientów  
poszukuje kandydatów do pracy.
Posiadamy różne oferty pracy 
tymczasowej oraz stałej.

Al. Wojska Polskiego 16 a lok. 44  
05-800 Pruszków, tel. 22 738 88 20  
www.adecco.pl

SZUKASZ PRACY? 
Nie czekaj!  

Zgłoś się do nas. 

Grodzisk Maz. 08.04.2016 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części wsi Czarny Las w rejonie ul. Cedrowej w gminie Grodzisk 
Mazowiecki

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) w związku 
z uchwałą Nr 807/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 września 
2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części wsi Czarny Las w rejonie ul. Cedrowej w gminie Grodzisk 
Mazowiecki zawiadamiam o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Czarny Las w rejonie 
ul. Cedrowej w gminie Grodzisk Mazowiecki wraz z prognozą oddziaływania na środo-
wisko, sporządzoną do ww. planu.

Sporządzony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje ob-
szar, którego granice przebiegają:
Od północy – zaczynając od punktu stanowiącego północno-zachodni narożnik działki 
ew. nr 32/1 z obrębu Czarny Las następnie po północnej granicy obrębu Czarny Las do 
punktu stanowiącego północno-wschodni narożnik dz. ew. nr 33/2.
Od wschodu – zaczynając od punktu stanowiącego północno-wschodni narożnik dz. ew. 
nr 33/2 dalej po wschodniej granicy obrębu Czarny Las do punktu stanowiącego północ-
no-zachodni wierzchołek dz. ew. nr 53/1 z obrębu Czarny Las.
Od południa – zaczynając od punktu stanowiącego północno-zachodni wierzchołek dz. ew. 
nr 53/1 do południowo-wschodniego wierzchołka dz. ew. nr 41/12 z obrębu Czarny Las, 
dalej południowymi granicami działek ew. nr 41/12 i 41/1 z obrębu Czarny Las do punktu 
stanowiącego południowo-zachodni narożnik dz. ew. nr 41/1 z obrębu Czarny Las.
Od zachodu – zaczynając od punktu stanowiącego południowo-zachodni narożnik dz. ew. 
nr 41/1 dalej po wschodniej granicy dz. ew. nr 1 z obrębu Czarny Las do punktu stanowią-
cego północno-zachodni narożnik działki ew. nr 32/1.

Wyłożenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną  
do w/w planu odbędzie się w dniach od  18 kwietnia 2016r. do  12 maja 2016r. 
Dokumentacja sprawy będzie wyłożona  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku  
Mazowieckim pokój nr 9, ul. T. Kościuszki 32A w godzinach od 10.00 do 16.00. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie  planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 
25 kwietnia 2016r. o godzinie 17.00 w Grodzisku Mazowieckim w siedzibie Urzędu 
Miejskiego pokój nr 101. 
Projekt planu oraz prognoza udostępnione będą również na stronie internetowej gminy 
bip.grodzisk.pl – Planowanie przestrzenne – Rok 2016.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu 
miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu należy składać do Burmistrza 
Grodziska Mazowieckiego, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organi-
zacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia  27 maja 2016r.
Uwagi mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miejskie-
go w Grodzisku Mazowieckim lub pocztą na adres: 05-825 Grodzisk Mazowiecki  
ul. Kościuszki 32A, ustnie do protokołu w Wydziale Planowania Przestrzennego pok. nr 9 
lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: urzad@grodzisk.pl.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu planu jest 
Burmistrz Grodziska Mazowieckiego.

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Michałowice

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r. poz. 199 ze zmianami), art. 39  
ust. 1 pkt. 2, w związku z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z 3 października 
2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo-
łeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publiczne-
go wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gmi-
ny Michałowice obszaru „Nowa Wieś” sporządzonego na podstawie uchwały  
nr XX/192/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 października 2012r.  
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego.
Wyłożenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do 
niego sporządzoną odbędzie się w dniach od 18 kwietnia 2016 r. do 19 maja 
2016 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) w Urzędzie Gminy Michałowice  
w Regułach przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 (w pokoju nr 209 na  
II piętrze) w godzinach 1000 – 1500.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejsco-
wego zostanie przeprowadzona w dniu 16 maja 2016 r. (poniedziałek) w sali 
konferencyjnej (pok. nr 216 na II piętrze) - początek o godz. 1600. Projekt planu 
oraz prognoza udostępnione zostaną również w trakcie wyłożenia na stronie in-
ternetowej Gminy Michałowice www.michalowice.pl.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 powołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie 
planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektów planów należy 
składać do Wójta Gminy Michałowice z podaniem nazwy obszaru planu, swo-
jego imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz ozna-
czenia nieruchomości, której uwaga dotyczy - w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 3 czerwca 2016 r.
Uwagi i wnioski w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko – sto-
sownie do przepisu art. 39 ust. 1 pkt. 3, 4 i 5 oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnieniu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowi-
ska oraz ocenach oddziaływania na środowisko – należy wnosić na zasadach okre-
ślonych w art. 18 ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
w nieprzekraczalnym terminie do 3 czerwca 2016 r. Wniosek powinien zawierać 
imię, nazwisko i adres wnioskodawcy. Zgodnie z art. 41 ustawy o udostępnieniu in-
formacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz ocenach oddziaływania na środowisko uwagi lub wnioski złożone po terminie 
pozostaną bez rozpatrzenia. 
Uwagi do planów oraz wnioski i uwagi w ramach strategicznych ocen oddzia-
ływania na środowisko można składać w formie pisemnej w Biurze Podawczym 
Urzędu Gminy (na parterze), pocztą na adres 05-816 Michałowice – Reguły, 
ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 lub za pomocą środków komunikacji elek-
tronicznej na adres poczty elektronicznej sekretariat@michalowice.pl. Organem 
właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektów planów 
jest Wójt Gminy Michałowice. 

Wójt Gminy Michałowice
mgr inż. Krzysztof Grabka

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Michałowice ogłasza, że zgodnie z art. 35 ust. 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) w siedzibie Urzędu Gminy 
w Michałowicach (05-816 Michałowice, Reguły, ul. Aleja 
Powstańców Warszawy 1) został wywieszony na okres od dnia 
7 kwietnia 2016 r. do dnia 27 kwietnia 2016 r. wykaz nr 4/2016 
nieruchomości przeznaczonych przez Gminę Michałowice do 
oddania w dzierżawę i w najem. 

 OGŁOSZENIE  BURMISTRZA  GMINY  BRWINÓW
 
o przerwaniu wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany 
„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wsi 
Moszna i Moszna Parcele – Etap I” wraz  z  prognozą  oddziaływania  
na  środowisko oraz o ponownym jego wyłożeniu do publicznego 
wglądu wraz  z  prognozą  oddziaływania  na  środowisko.

Zawiadamiam o przerwaniu, odbywającego się od dnia 14 marca 2016 r., wyłożenia 
do publicznego wglądu projektu zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu wsi Moszna i Moszna Parcele – Etap I” ze względu na 
ujawnione błędy techniczne w materiale udostępnionym do publicznego wglądu 
w procedurze wyłożenia ww. planu.
Jednocześnie na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 w związku z art. 17 pkt 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
(t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Brwinowie 
nr LII.559.2014 z dnia 9 maja 2014 r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu 
do publicznego wglądu projektu zmiany „Miejscowego planu zagospodarowa- 
nia przestrzennego terenu wsi Moszna i Moszna Parcele – ETAP  I” obejmującego 
obszar określony na załączniku graficznym stanowiącym załącznik do ww. uchwały  
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 18 kwietnia do  
17 maja 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, w pokoju 
nr 206, w godzinach pracy Urzędu. 
Ogłaszam jednocześnie, że w dniu 25 kwietnia 2016 r. w sali na Stadionie Miejskim  
w Brwinowie przy ulicy Turystycznej 4, o godz. 1600 odbędzie się dyskusja 
publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie ww. planu.
Zgodnie z art. 18 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, wyłożonym do 
publicznego wglądu, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu należy wnieść 
na piśmie do Burmistrza Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, 05-840 Brwinów, z 
podaniem imienia i nazwiska lub jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz 
oznaczeniem nieruchomości, której uwagi dotyczą, w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 31 maja 2016 r. 
Jednocześnie, działając na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 46 pkt 1 
i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  
o środowisku i jego  ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  
o ocenach oddziaływania na  środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.353), ww. projekt 
planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko poddaje się, z udziałem 
społeczeństwa, postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko, w okresie i miejscu wyłożenia do publicznego wglądu.
Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt 3-5, art. 40 i art. 41 ustawy o udostępnianiu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz ocenach oddziaływania na środowisko, zainteresowani mogą wnosić uwagi  
i wnioski w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2016 r. Uwagi i wnioski 
w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu w pokoju nr 206 
w Urzędzie Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12 lub za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym 
podpisem elektronicznym na adres: urbanistyka@brwinow.pl. Przedłożone uwagi  
i wnioski w ww. sprawie podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Gminy Brwinów.

Burmistrz Gminy Brwinów 
Arkadiusz Kosiński
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