
Wariant wzdłuż autostrady A2 i drogi krajowej nr 50 jest prawdopodobny

Przełom w sprawie przebiegu 400 kV?
 Ewelina Latosek 

R E G I O N
Zgodnie z przewidywaniami 
na ostatnim posiedzeniu 
Grupy Roboczej ogłoszono 
najbardziej optymalny 
przebieg spornej linii 
wysokiego napięcia, 
inwestycji przeciw której od 
półtora roku protestowali 
mieszkańcy Jaktorowa, 
Żabiej Woli i Grodziska. 

Z a najmniej szkodliwy 
społecznie uznany zo-
stał przebieg linii 400 kV
wzdłuż autostrady A2 

i drogi krajowej nr 50. To nitka
biegnąca z Ożarowa Mazowiec-
kiego przez północną część gminy 
Grodzisk Mazowiecki i Bara-
nów do Wiskitek, a następnie 
wzdłuż DK 50 przez Radziejowi-
ce, pogranicze między Mszczo-
nowem i Żabią Wolą i dalej przez 
Pniewy, Grójec, Warkę aż do Ko-
zienic, gdzie powstaje nowy blok 
tamtejszej elektrowni. 

Wybór optymalnego prze-
biegu nie jest równoznaczny 
z podjęciem ostatecznej decy-
zji o realizacji inwestycji w takim 
kształcie. Można jednak mówić 
o przełomie, gdyż wskazany 
wariant będzie bardzo trudno 
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Przydział lokali
budzi emocje

Znamy już repertuar
Pruszkowskiego 
Kina Letniego!  2

R E G I O NP R U S Z K Ó W K U L T U R A

Do naszej redakcji zgłaszają 
się mieszkańcy z uwagami 
do sposobu przydziału lokali 
w dwóch nowych budynkach 
komunalnych przy ulicy 
Studziennej. Co na to władze 
Pruszkowa?  4

Reklama

podważyć. Wyłoniono go bo-
wiem w toku prac Grupy Ro-
boczej z udziałem inwestora, 
czyli spółki Polskie Sieci Elek-
troenergetyczne oraz strony spo-
łecznej, przedstawicieli gmin, 
stowarzyszeń i mieszkańców. 
Wspólnie uzgodniono listę kry-
teriów, a na ich podstawie tzw. 
analizę wielokryterialną z oceną 
poszczególnych wariantów przy-
gotował zespół pod kierunkiem 
prof. Andrzeja Kraszewskiego 
z Politechniki Warszawskiej. 

Jak ten werdykt przyjęto w na-
szym regionie? – Tu nikt nie może 
być zadowolony. Nie ma wygra-
nych, jest tylko mniejsza liczba 

poszkodowanych – mówi Joanna
Skrzywanek-Narojczyk, wice-
prezes Stowarzyszenia Otwarta 
Brama z Żabiej Woli. – W pewien 
sposób przegrani jesteśmy wszy-
scy, bo ta inwestycja była tak póź-
no wprowadzana w plan, że nie 
znajdzie się przestrzeni, gdzie nie 
będzie ofi ar – dodaje. 

Mimo to Żabia Wola i Jakto-
rów mogą nieco odetchnąć, bo 
maleje prawdododobieństwo, że 
znajdą się na trasie planowanej 
inwestycji. Niestety nie można te-
go powiedzieć o północnej czę-
ści gminy Grodzisk Mazowiecki. 

Nadarzyn mnie 
przyciąga  6  

To był odruch. 
Kobiecie należało 
pomóc  3  

Willa Adelada, 
czyli Biały Pałac  8   



To, ile ktoś czeka na mieszkanie komunalne nie jest najważniejszym kry-
terium przy przydzielaniu lokali. Każda sprawa jest rozpatrywana osobno.
Jeśli ktoś ma zadłużenie, którego nawet nie próbuje spłacić to mieszkania 
nie dostaje. Andrzej Kurzela, wiceprezydent Pruszkowa o przydziałach lokali komunalnych
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Projekty są, czas na głosowanie
M I L A N Ó W E K

Mieszkańcy Milanówka 
mieli czas, aby 
zgłaszać propozycje 
do budżetu 
obywatelskiego. 
Teraz magistrat 
przedstawił 
listę projektów, na 
które można głosować.

W ramach budżetu 
obywatelskiego 
do rozdyspono-
wania jest 300 

tys. zł. Cała wymieniona kwota 
nie może zostać przeznaczona 

na realizację jednego zadania. 
Do 15 kwietnia mieszkańcy Mila-
nówka mieli możliwość składa-
nia swoich projektów. Po analizie 
złożonych propozycji magis-
trat wyłonił dziewięć, które zo-
stały poddane pod głosowanie.

Najdroższe projekty sięgają 
150 tys. zł. Propozycje te zakła-
dają: wykonanie murali na trans-
formatorach i pustych murach 
miasta, budowę parkingu dla sa-
mochodów oraz stanowisk do 
pozostawiania rowerów na sta-
dionie przy ul. Turczynek, a także 
rewitalizację Parku im. Micha-
ła Lasockiego. Koszt realizacji 

pozostałych propozycji jest zróż-
nicowany i wynosi od 10 do 93 tys. 
zł. Wśród nich są m.in. budowa 

oznakowania przejścia dla pie-
szych na ul. Słowackiego.

Mieszkańcy mogą głosować do 
29 maja, za pomocą formularza 
online lub w urzędzie miasta 
i w siedzibie straży miejskiej. 
Warto pamiętać o dwóch pod-
stawowych warunkach. W głoso-
waniu mogą wziąć udział osoby, 
które ukończyły 16 lat. Każ-
dy uczestnik może oddać tylko 
jeden głos.

W poprzednim roku ze środków 
zgromadzonych w ramach budże-
tu obywatelskiego w Milanówku 
powstał m.in. plac zabaw przy Ze-
spole Szkół Gminnych nr 1. [JM]

Przełom w sprawie 
przebiegu 400 kV?

Decyzję o wskazaniu trasy wzdłuż 
autostrady A2 i drogi krajowej 
nr 50 dobrze przyjęto w Jaktoro-
wie. – Nie umiemy opisać swojej 
radości! Zakończył się rok ciężkiej 
pracy i walki przeciwko umiesz-
czeniu tej linii na terenie naszej 
gminy! W tej chwili chcielibyśmy 
podziękować wszystkim, którzy 
przez ten czas wspierali nasze 
działania. Mieszkańcom Jakto-
rowa i gmin sąsiednich, którzy 
brali udział w protestach i tak 
jak członkowie naszego stowa-
rzyszenia do końca wierzyli, że 
nasza walka ma sens i należy ją 
kontynuować – czytamy w komu-
nikacie Stowarzyszenia Trudno-
ści Usuwany Razem z Jaktorowa.  

Zupełnie inne nastroje panu-
ją w Grodzisku Mazowieckim, bo 
słupy 400 kV mogą pojawić się 
w północnej części gminy. – Nie 
akceptujemy tego, bo zbyt wielu 
naszych mieszkańców byłoby do-
tkniętych albo bezpośrednim od-
działywaniem linii, albo poprzez 
znaczną utratę wartości gruntów, 
które są ich własnością od poko-
leń – mówi Piotr Galiński, wice-
burmistrz Grodziska. – Robimy 
co w naszej mocy, aby przeanali-
zować wszystkie aspekty przebie-
gu tej linii i wszystkie możliwości, 
aby przeciwdziałać ewentualnym 
złym efektom i budowie – dodaje. 

Wynik prac Grupy Roboczej 
jeszcze większy sprzeciw budzi 
w Żyrardowie i Wiskitkach, któ-
re kilka tygodni temu uaktywni-
ły się w dyskusji o przebiegu linii 
Kozienice-Ołtarzew. – Wspól-
ne i niezmienne stanowisko 

prezydenta miasta Żyrardowa, 
burmistrza Mszczonowa oraz 
wójta gminy Wiskitki stanowi, 
że wszystkie działania człon-
ków Grupy Roboczej, niezgod-
ne z obowiązującym prawem, 

są bardzo ograniczone. Wszyst-
ko przez tzw. specustawę prze-
syłową, która daje spółce Polskie 
Sieci Elektroenergetyczne niemal 
wolną rękę w realizowaniu inwe-
stycji. Szczególnie, że pierwsze 

Realne możliwości sprzeciwu 
są bardzo ograniczone. Wszystko 
przez tzw. specustawę przesyłową   

Wariant linii wysokiego napięcia wzdłuż autostrady 
A2 i drogi krajowej nr 50 jest prawdopodobny
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będą oprotestowane i bojko-
towane. Żaden przedstawiciel 
władzy samorządowej w po-
wiecie żyrardowskim nie ze-
zwoli na bezprawne zbudowanie 
linii 2x400 kV po trasie DK50/A2 
Pniewy-Mszczonów-Wiskitki-
-Baranów – czytamy w komuni-
kacie samorządowców. 

Zapowiedzi o bojkotowaniu 
trudno jednak traktować poważ-
nie, realne możliwości sprzeciwu 

wzmianki o ewentualnym uży-
ciu specustawy już padły. Jak 
mówi nam nieofi cjalnie jeden 
z uczestników ostatniego posie-
dzenia Grupy Roboczej (przypo-
mijmy, że osoby biorące w niej 
udział miały zakaz kontaktowa-
nia się z mediami), PSE apelowały 
o włączenie się do współpracy, bo 
w przeciwnym razie będzie mu-
siało po specustawę sięgnąć. Co 
wtedy? – Jeśli już tak się stanie, 

 P R U S Z K Ó W
Kino Letnie powraca 
do Pruszkowa! Pierwszy 
seans zaplanowano 
26 czerwca. Zdradzamy, 
jakie fi lmy będzie można 
obejrzeć pod chmurką. 

T o już piąta edycja 
Pruszkowskiego Kina 
Letniego. Amatorzy 
dobrych fi lmów będą 

mogli je oglądać przez dziewięć 
wakacyjnych niedziel. Wszyst-
kie seanse, podobnie jak w trak-
cie poprzednich edycji imprezy, 
odbędą się na pl. Jana Pawła II 
w Pruszkowie, w malowniczym 
otoczeniu Pałacu Ślubów i Mu-
zeum Starożytnego Hutnictwa 
Mazowieckiego.

Czerwcowe i lipcowe pro-
jekcje ruszą o godzinie 21.30. 
W sierpniu seanse pod chmurką 
wystartują nieco wcześniej, bo 
o godz. 20.30. Na widzów cze-
kać będzie – oczywiście oprócz 

wciągającego fi lmu – 50 leża-
ków i 500 krzesełek.

A jakie fi lmowe hity zoba-
czymy? Oto repertuar tego-
rocznej edycji Pruszkowskiego 
Kina Letniego:

Znamy już repertuar
Kina Letniego!
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to musimy zabiegać, aby właści-
ciele gruntów przez które będzie 
przebiegać linia otrzymali wła-
ściwą rekompensatę za utra-
tę majątku i dorobku niekiedy 
całych pokoleń – zaznacza Piotr 
Galiński, wiceburmistrz Grodzi-
ska Mazowieckiego.

Jakie zamierzenia ma inwe-
stor? – Obecnie jest planowa-
ny etap wytyczenia trasy linii. 
Będzie on prowadzony zgodnie 
z obowiązującymi procedurami 
oraz we współpracy z przedsta-
wicielami samorządów, organi-
zacji społecznych i mieszkańców. 
Wykonawca jest otwarty na dal-
szą, konstruktywną pracę ze 
stroną społeczną – czytamy 
w komunikacie PSE. 

Ostatecznym przypieczę-
towaniem wybranej trasy linii 
400 kV będzie wydanie pozwo-
lenia na budowę przez wojewodę 
mazowieckiego.

Wszystkie 
seanse, podobnie 
jak poprzednio, 
odbędą się na 
pl. Jana Pawła II 
w Pruszkowie

26 czerwca – „Most Szpie-
gów”; 3 lipca – „Uprowadzo-
na 3”, 10 lipca – „Millerowie”; 
17 lipca – „Więzień labiryntu 
– Próba ognia”; 31 lipca – „John 
Wick”, 7 sierpnia – „Wolny strze-
lec”;14 sierpnia – „Za jakie 
grzechy, dobry Boże?”; 21 sierp-
nia – „Zanim zasnę”; 28 sierp-
nia – „Agentka”. [AS]

Mieszkańcy 
Milanówka 
mogą głosować 
na projekty 
do 29 maja 
siłowni zewnętrznej przy placu 
zabaw na ul. Wylot, zainstalo-
wanie kamery przy ul. Podle-
śnej czy też montaż aktywnego 
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GABINET  
CHIRURGICZNY
 LESZEK GRUSZECKI

Ul. Królewska 64A,
Milanówek

gruszeckilek@gmail.com 
tel.: +48 512 278 595

120w przybliżeniu tyle kilometrów długości będzie miała linia wysokiego napięcia 
Kozienice-Ołtarzew. Inwestor przewiduje budowę słupów o wysokości od 42 do 

ponad 73 metrów. Prawdopodobnie przedsięwzięcie nie ominie naszego regionu i pojawi 
się w północnej części gminy Grodzisk Mazowiecki. 120P i ą t e k ,  2 0  M A J A  2 0 1 6
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Co się czuje w takiej sytuacji? 
Jest w ogóle czas na zastanowie-
nie się co robić?
– W takich momentach to odruch, 
szczególnie, że mamy pracę jaką 
mamy. Nie zastanawiałem się dla-
czego to robię, czy jak to zrobić. 
Należało kobiecie pomóc i tyle. 

A później, jak pan zdał sobie 
sprawę, że uratował człowieka 
sprzed nadjeżdżającego pocią-
gu? W dodatku przyglądała się 
temu pana rodzina? 
– Ze strony żony usłyszałem może 
parę słów na ten temat (śmiech). 
Ja się cieszyłem, że wszystko się 
udało i nikomu nic się nie sta-
ło. Po prostu wróciłem z rodzi-
ną do domu. 

To pierwsza tego typu sytuacja 
w pana karierze?

– W tej pracy zdarzają się różne 
sytuacje. Szczególnie, że pracu-
ję już trochę, bo od 2009 roku. 
My, policjanci, jesteśmy przyzwy-
czajeni, że nie ma dwóch takich 
samych dni służby. Od tego jeste-
śmy, więc pomagamy. To wliczo-
ne w ten zawód.

A momenty mniej 
dramatyczne?
– Spotykamy oczywiście tak-
że ludzi, którym nie dzieje się 
krzywda, to też specyfi ka pracy 
dzielnicowych, aby rozmawiać 
z mieszkańcami. 

Jak się panu pracuje w prusz-
kowskiej komendzie?
– Dobrze. Atmosfera jest faj-
na, rodzinna (w tym momencie 
sierżant macha do kolegi, który 
z zaciekawieniem przygląda się 

W Y W I A D 
Sierż. sztab. DAWID 
WIŚNIEWSKI, dzielnicowy 
z pruszkowskiej komendy 
policji, opowiada nam jak 
uratował życie kobiecie, 
o decyzji zostania 
policjantem.

Przed kilkoma tygodniami ura-
tował pan życie 24-latce, któ-
ra stała na torach kolejowych 
w Parzniewie. Jak to wyglądało?
– Wspólnie z rodziną robiłem 
zakupy w sklepie osiedlowym 
w Parzniewie. Kiedy pakowałem 
torby do samochodu, usłyszałem 
przeraźliwy płacz. Rozejrzałem 
się, zobaczyłem stojącą na torach 
kobietę i pociąg nadjeżdżający od 
strony Brwinowa. Ruszyłem w jej 
stronę i ściągnąłem ją z torów. Na 
szczęście udało się.

naszej rozmowie przez szybę). 
Sama pani widzi. Takiego wy-
boru dokonałem i jestem z nie-
go zadowolony. Wydaje mi się, że 
w miarę mi to wychodzi.

Zawsze chciał pan być 
policjantem?
– Nie (uśmiech). Jak byłem dziec-
kiem, to nigdy nie przewinęła mi 
się przez głowę taka myśl. Decy-
zja przyszła nagle. 

To praca, która wymaga dużego 
zaangażowania i odpowiedzial-
ności. A Jak pan odpoczywa? Ja-
kieś hobby?

– Moje hobby to moja rodzina. 
Mam dwoje małych dzieci: 3,5-let-
niego syna i półroczną córkę. Po-
święcam im tyle czasu ile mogę 
i to w zupełności pozwala ode-
rwać mi się od myślenia o pracy.  

Jakieś zawodowe marzenie?
– Nigdy się nad tym nie zasta-
nawiałem. Jak każdy policjant 
chciałbym osiągnąć jak naj-
więcej. Czas pokaże. Na ra-
zie dużą satysfakcję daje mi 
praca dzielnicowego.

Rozmawiała: 
EWELINA LATOSEK

Przypomnijmy. Do bohaterskiej 
interwencji sierż. Dawida Wiś-
niewskiego doszło w piątek, 
22 kwietnia. Uratowana kobieta 
okazała się cukrzykiem, została 
przetransportowana przez po-
gotowie ratunkowe do szpitala. 
– Tak jest w naszym zawodzie, że 
trudno znaleźć policjanta, który 
nawet po służbie obojętnie przej-
dzie obok tego, że jest wypadek 
lub dzieje się coś złego. Postawa 
sierż. Wiśniewskiego zasługuje na 
duży szacunek i uznanie – mówi
asp. Karolina Kańka, rzecznik 
prasowy Komendy Powiatowej 
Policji w Pruszkowie.    
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Kobiecie należało 
szybko pomóc 
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Perfect 
i strefa kibica

M I C H A Ł O W I C E
Sezon imprez pod 
chmurką wystartował. 
Okoliczne miasta i gminy 
prezentują artystów, 
jakich będzie można 
zobaczyć na lokalnych 
imprezach. Podczas 
Dni Gminy Michałowice 
wystąpi legendarna 
grupa Perfect.

Z espołu Perfect nie 
trzeba przedsta-
wiać ani starszym, 
ani młodszym mi-

łośnikom muzyki rockowej. 
Wielu osobom grupa kojarzy 
się przede wszystkim z cha-
rakterystycznym głosem Grze-
gorza Markowskiego. Niewielu 
wie, że początkowo w zespole 
w roli wokalistek występowa-
ły Ewa Konarzewska i Barbara 
Trzetrzelewska. Markowski do 
zespołu dołączył w 1979 roku 
i do dziś pełni rolę frontma-
na Perfectu. Do największych 
przebojów grupy należą m.in. 
„Ale wkoło jest wesoło”, „Chce-
my być sobą”, „Nie płacz Ewka” 
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Historia straży... na płocie
N O W A  W I E Ś

OSP Nowa Wieś 
ma bogatą historię. 
Biblioteka z Michałowic 
i fi lia z Nowej Wsi 
przygotowały 
wystawę fotografi czną 
przedstawiającą historię 
jednostki. Ekspozycję 
umieszczono na... 
płocie przedszkola.

S traż pożarna w Nowej 
Wsi ma już 90 lat i bar-
dzo ciekawą historię. 
Wielu mieszkańców na-

wet o tym nie wiedziało. Strażacy 
mają dobrze udokumentowane 
wydarzenia. Obecnie każdy nosi 

w kieszeni aparat w telefonie, a 
w latach 20. i 30. znalezienie fo-
tografa nie było łatwą sprawą. To 
godne podziwu, że tak dokładnie 
udało się udokumentować tyle lat 
– mówi Sylwia Łapińska, kierow-
nik fi lii biblioteki w Nowej Wsi.

Z fotografi ami mogą zapoznać 
się podczas spaceru czy wraca-
jąc z pracy. – Filia biblioteki do-
stępna jest dwa razy w tygodniu. 
Umieszczając wystawę w bu-
dynku ograniczylibyśmy do niej 
dostęp. Zależało nam, żeby by-
ła ogólnodostępna. Stąd pomysł 
wywieszenia materiałów na pło-
cie przedszkola. Wystawę tworzą: 
opis historii straży pożarnej oraz 
fotografi e, które zostały powięk-
szone do formatu A3 – twierdzi 
Sylwia Łapińska.

Mieszkańcy Nowej Wsi mo-
gą oglądać ekspozycję na płocie 
do końca maja. Potem zostanie 
przeniesiona do siedziby stra-
ży pożarnej. [JM]

Studziennej oznaczonych nume-
rami 8, 10 i 12 liczyli na to, że będą 
traktowani priorytetowo i otrzy-
mają lokale w nowych budynkach. 

– Czy jest szansa, aby redak-
cja dowiedziała się, dlaczego nie 
wszyscy dostali mieszkania w no-
wych budynkach przy Studziennej. 
Głównie chodzi o lokatorów z blo-
ku nr 12, gdyż jest on na szarym 
końcu. Najpierw chodzili z TBS 
i pytali kto chce, a potem ominę-
li ludzi w przyznawaniu mieszkań. 
Jeśli mówią, że zabrakło mieszkań 
to dlaczego nie zaproponują in-
nych, także w normalnych blokach. 
A tak musimy czekać, aż zwolni 
się coś w starym budownictwie – 
mówi jedna z mieszkanek (prosi 
o anonimowość). Takich pytań jest 
więcej. I płyną nie tylko od miesz-
kańców ze Studziennej. – Czekam 
na mieszkanie od 9 lat i ciagle do-
staję odpowiedź, że nie ma loka-
li. Przecież teraz oddali dwa nowe 

 Anna Sołtysiak  

P R U S Z K Ó W
13 maja odbyło się uroczyste 
oddanie do użytku dwóch 
bloków komunalnych przy 
ul. Studziennej. Do naszej 
redakcji zgłaszają się 
mieszkańcy z uwagami 
do sposobu przydziału 
lokali w nowych budynkach.

W Pruszkowie panu-
je defi cyt miesz-
kań komunalnych. 
Na liście oczeku-

jących widnieje ponad 300 osób. 
Ostatnio miasto „wzbogaciło się” 
o dwa budynki komunalne przy 
ul. Studziennej – znajduje się 
w nich 48 mieszkań. Nowe loka-
le już przydzielono i niebawem 
zacznie się przeprowadzka. Ale 
pojawiły się emocje. Mieszkań-
cy trzech starych budynków przy 

budynki, a kilka lat temu wybu-
dowali blok komunalny przy Dłu-
giej – podkreśla inny mieszkaniec. 

Z pytaniami dotyczącymi 
przydziału mieszkań komunal-
nych zwróciliśmy się do An-
drzeja Kurzeli, wiceprezydenta 
Pruszkowa. – W nowych budyn-
kach mamy łącznie 48 mieszkań, 
a w budynkach nr 8, 10, 12 łącz-
nie jest 60 lokali. Priorytet do za-
kwaterowania w nowych domach 
miały osoby ze wspomnianych 

z czynszem, czy dba o mieszka-
nie, czy nie hałasuje oraz czy stać 
go na zapłacenie nieco wyższe-
go czynszu. 28 rodzin otrzyma-
ło mieszkania w nowych blokach, 
18-tu zaproponowaliśmy inne 
lokalizacje, niektórzy zwalniają 
mieszkania komunalne. Na no-
we lokum czeka jeszcze 11 rodzin
– dodaje wiceprezydent.

Z puli nowych lokali tylko 28 
trafi ło w „ręce” dotychczasowych 
mieszkańców ul. Studziennej. 
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Kontrowersje po budowie dwóch domów komunalnych przy ul. Studziennej
Przydział lokali budzi emocje

bloków. Nie oznacza to jednak, 
że każdy kto chciał, dostał tam 
mieszkanie – wyjaśnia. – Każ-
da sprawa rozpatrywana by-
ła osobno. Zwracaliśmy uwagę 
na to, czy mieszkaniec zalega 

A co z  resztą, czyli 20 lokala-
mi? – Dwa przeznaczyliśmy dla 
uchodźców, a pozostałe trafi-
ły do osób z budynków przewi-
dzianych do rozbiórki lub do tych, 
którzy mieszkają w prywatnych 

Miasto ma w planach budowę 
jeszcze pięciu budynków komunalnych 
przy ulicy Studziennej

kamienicach a mają wyroki eks-
misji. Wiemy, że wszystkich spraw 
nie załatwiliśmy – zaznacza 
Andrzej Kurzela. 

Nowe bloki przy Studziennej 
wybudowano nie tylko ze środ-
ków miasta, ale i Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego „Zie-
leń Miejska”. Jak informuje Ku-
rzela, czynsze w tych lokalach są 
nieco wyższe niż w normalnych 
domach komunalnych. – Chcę 
jednak zaznaczyć, że to mieszka-
nia w dyspozycji pana prezyden-
ta. To nie są TBS-y. Obowiązują 
tu inne zasady ustalania czynszu 
i przydziału mieszkań – twierdzi.

Miasto ma w planach budowę 
jeszcze pięciu budynków komu-
nalnych przy ul. Studziennej. 
Znajdzie się w nich 105 miesz-
kań. Nowe bloki staną w miejscu 
domów z numerami 8, 10 i 12. Te 
najprawdopodobniej zostaną ro-
zebrane jeszcze w tym roku.
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czy „Autobiografi a”. Obecnie 
Perfect jest w trakcie sesji na-
graniowej, więc niewykluczo-
ne, że w Michałowicach oprócz 
znanych utworów usłyszymy 
również nowe.

Występ Perfektu to nie 
wszystko. W trakcie Dni Gmi-
ny Michałowice, które odbędą 
się 12 czerwca na placu przy 
ul. ks. Jerzego Popiełuszki po-
wstanie... strefa kibica. Tego 
dnia bowiem reprezentacja 
Polski w piłce nożnej zmie-
rzy się z Irlandią Północną 
w ramach Mistrzostw Euro-
py Euro 2016. W strefi e nie za-
braknie atrakcji dla małych 
i dużych fanów futbolu, bę-
dzie też oczywiście transmi-
sja meczu na telebimie. [AS]

Perfect wystąpi 
w ramach Dni 
Michałowic, 
które odbędą się 
12 czerwca
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M I C H A Ł O W I C E
Krzysztof Grabka, wójt Michało-
wic, na sesji rady gminy (11 maja) 
otrzymał absolutorium. W sesji 
uczestniczyło 14 radnych, nikt nie 
był przeciw. Warto wspomnieć, że 
udzielenie absolutorium oznacza, 
że władza odpowiednio realizowa-
ła swoje zadania. – Radni w trakcie 

obrad Komisji Budżetu i Finansów, 
Komisji Spraw Społecznych oraz 
Komisji Gospodarki Komunalnej 
i Przestrzennej mogli szczegóło-
wo zapoznać się i przeanalizować 
sprawozdanie z wykonania bu-
dżetu, sprawozdanie fi nansowe 
gminy za rok 2015 oraz informa-

Wójt Krzysztof Grabka 
dostał absolutorium

cję o stanie mienia gminy na dzień 
31 grudnia 2015 roku, wydając 
opinię – czytamy na stronie gminy 
Michałowice. Jak przebiegło głoso-
wanie? Za przyjęciem uchwał gło-
sowało 14 radnych, dzięki czemu 
wójt Krzysztof Grabka po raz siód-
my otrzymał absolutorium. [SD]  

Tak wygląda (fot. 1) jeden z nowych domów przy Studziennej, stare (fot. 2) pójdą do rozbiórki
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Ulica Gałczyńskiego w Pruszkowie to 
drogowy tor przeszkód, nawierzch-
nia jest nieutwardzona. Jednak ma 
się to zmienić. Miasto rozstrzygnę-
ło przetarg na przebudowę tej ulicy. 
W wyznaczonym terminie złożono 
dziewięć ofert. Po dokładnej ana-
lizie wyłoniono wykonawcę prac. 

Zwycięska fi rma za realizację zada-
nia zgarnie 970 tys. zł. Ul. Gałczyń-
skiego zostanie przebudowana na 
odcinku ok. 500-metrów, od ul. Roz-
brat do ul. Nałkowskiej. W ramach 
prac planowane jest wykonanie na-
wierzchni z kostki betonowej wraz 
z odwodnieniem, oświetleniem oraz 

Ul. Gałczyńskiego
do przebudowy

PRUSZKÓW
Kamienica na rogu 
ul. Pilnikowej i Długiej 
w Pruszkowie jest w złym 
stanie technicznym 
i zagraża bezpieczeństwu 
przechodzących obok 
mieszkańców. Sprawą zajął 
się Powiatowy Inspektorat 
Nadzoru Budowlanego.

S tan kamienicy pogar-
sza się z dnia na dzień, 
można zaobserwować 
jak odpadają z niej ce-

gły. Jeden z okolicznych miesz-
kańców postanowił działać 
i sprawę zgłosił pruszkow-
skiej straży miejskiej. Funk-
cjonariusze przybyli na miejsce 
i potwierdzili, że stan budyn-
ku może stwarzać zagrożenie. 
W związku z tym zobligowa-
li właściciela, aby zabezpieczył 
ten teren do 24 marca.

Niestety, po upływie wyzna-
czonego terminu budynek stał 
w niezmienionej formie. Wła-
ściciel nie podjął żadnych kro-
ków w celu zabezpieczenia 

kamienicy. Sprawa trafi ła do Po-
wiatowego Inspektoratu Nadzo-
ru Budowlanego. Gdy 1 kwietnia 
kontaktowaliśmy się z urzędni-
kami, ci zapewnili nas, że pojadą 
na miejsce, sprawdzą stan tech-
niczny obiektu i jeśli zajdzie taka 
konieczność, to zgodnie z ustawą 
podejmą odpowiednie działania.

Od tamtej pory minęło sporo 
czasu. Co się dzieje w sprawie? 
Okazuje się, że właściciel cegla-
nej kamienicy ignoruje wszelkie 
polecenia. – Zaraz po państwa 
telefonie została przeprowadzo-
na kontrola na gruncie. Warto 
dodać, że była robiona dwu-
krotnie. Został wyznaczony ter-
min rozprawy administracyjnej, 
ale z uwagi na niestawienie się 
właściciela nieruchomości nie 
odbyła się w pierwszym termi-
nie – usłyszeliśmy w Powiato-
wym Inspektoracie Nadzoru 
Budowlanego w Pruszkowie.

Drugi termin określono na 
16 maja. Właściciel budynku 
ponownie nie pojawił się na 
rozprawie...

Do sprawy więc wrócimy. [SD]

Kamienica straszy dalej

– MMA to sport przekrojowy, 
czyli było trochę stójki, zapa-
sów, parteru. Chciałem złamać 
schematy i pokazać klasyczne 
akcje w nieco innym wykona-
niu. Wiadomo, że przez dwie 

godziny nie uda się wszystkie-
go przekazać. Starałem się im 
w tym czasie dać jak najwięcej. 
Mam nadzieję, że otworzyłem 
im głowy na walkę i dzięki temu 
będą w niej bardziej kreatywni. 

Dodatkowo Zagrzeb, fanatyczni 
kibice, którzy byli za twoim ry-
walem. Jednak sobie poradziłeś 
i mogłeś cieszyć się z drugiej 
wygranej w UFC.
– Walka była ciężka, ale bardzo 
przyjemna. Dobrze się w niej 
czułem. Igor był doskonale przy-
gotowany, wysoko zawiesił po-
przeczkę. Moim zdaniem był to 
najlepszy Igor w karierze. Tak na-
prawdę również walczył o wszyst-
ko. Miał okazję stoczyć pojedynek 
u siebie, dostał drugą szansę od 
UFC. Musiałem sobie coś udo-
wodnić, on też był w podobnej 
sytuacji. Wyszła fajna walka. Wia-
domo, że kibice byli za nim, cho-
ciaż pojawiła się też grupa fanów 
z Polski, których również momen-
tami było słychać. Podczas walk 
lubię, gdy jest głośno, a właśnie 
tak było w Zagrzebiu. 

Czekamy na twoje kolejne wal-
ki w UFC. Coś już wiadomo?
– Chciałbym walczyć we wrze-
śniu, ale czy się uda? To jest 
wielka niewiadoma. 

Wielkimi krokami zbliża się 
kolejna gala KSW. Twój typ 
na walkę Mamed Khalidov-
-Aziz Karaoglu?
– Wydaje mi się, że wygra Ma-
med. Walczyłem kiedyś z Kara-
oglu i pokonałem go w pierwszej 
rundzie. Myślę, że Mamed obie-
rze podobną taktykę. Karaoglu 
jest jednowymiarowy, a Khali-
dov to wszechstronny zawodnik 
i to da mu zwycięstwo.

Rozmawiał:
JAKUB MAŁKIŃSKI

 Nadarzyn mnie przyciąga
W Y W I A D 

JAN BŁACHOWICZ 
to czołowa postać 
polskiego MMA. Ma na 
koncie tytuł mistrzowski 
KSW w kategorii 
półciężkiej, a teraz 
rywalizuje w najlepszej 
organizacji na świecie, 
czyli UFC. Popularny 
„John” pojawił się 
w Nadarzynie, gdzie 
poprowadził zajęcia 
z zawodnikami 
miejscowego GLKS-u.

Po raz ósmy przyjechałeś do 
Nadarzyna. Może w końcu czas 
pomyśleć o przeprowadzce. Po-
doba ci się Nadarzyn? 
– Bardzo. Skoro jestem tu już 
ósmy raz, to coś mnie tu przy-
ciąga. Klimat jest fajny, bardzo 
lubię takie miejscowości.

Po raz kolejny poprowadziłeś 
zajęcia z zawodnikami sekcji 
MMA/Sporty Walki GLKS-u 
Nadarzyn. Co o nich sądzisz? 
Czy z tej mąki będzie chleb?
– Wydaje mi się, że tak. Niektó-
re twarze widzę po raz pierw-
szy, innych już znam i prowadzę 
z nimi zajęcia kolejny raz. Wi-
dać, że poziom rośnie. W związ-
ku z tym zajęcia prowadzi się 
coraz trudniej. Mówiąc naj-
prościej: zawodnicy są kumaci 
i ciężko ich czymś zaskoczyć. 
U wojowników z Nadarzyna 
widoczny jest progres. Wie-
le zależy od nich samych, ich 
zaangażowania i determinacji. 
Jeśli będą wytrwale trenować 
to sukcesy przyjdą.

Zmiany do przebudowy węzła
P O D K O W A  L E Ś N A

Prace nad projektem 
przebudowy węzła 
Kościelna/Modrzewiowa 
zakończone. Burmistrz 
wprowadził zmiany 
postulowane przez 
mieszkańców i przesłał 
dokument do starostwa 
powiatowego. 

S potkanie z mieszkań-
cami odbyło się w mar-
cu. Wtedy to burmistrz 
Artur Tusiński przed

stawił koncepcję przebudowy te-
go węzła drogowego. W pierwotnej 
wersji projekt zakładał poprawę 
bezpieczeństwa wokół kościoła 
oraz szkoły społecznej KIK. Pro-
blemem trapiącym Podkowę jest 
parkowanie, dlatego też magistrat 
uwzględnił konieczność uporząd-
kowania tej kwestii. Dodatko-
wo na Modrzewiowej nie obędzie 
się bez budowy odwodnienia.

Mieszkańcy również mieli pomy-
sły co do Kościelnej i Modrzewio-
wej. Jedna z propozycji zakładała 

pieszego. Niechronieni uczestni-
cy ruchu drogowego, w przeciwień-
stwie do kierowców i pasażerów 

samochodów, pozbawieni są ja-
kiejkolwiek ochrony – podaje bur-
mistrz Artur Tusiński.

Podkowiański włodarz wpro-
wadził do projektu kilka zmian. 
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otrzymanie wymaganych zgód. 
– Przychylając się do opinii 
większości na sali wprowadzi-
łem do projektu zmiany pole-
gające na zwiększeniu ilości 
progów zwalniających, zasto-
sowaniu skrzyżowań wynie-
sionych oraz zaprojektowaniu 
„szykan”. W projekcie przewi-
dziano miejsca postojowe dla 
niepełnosprawnych przy ko-
ściele, zatoczki parkingowe na 
wysokości szkoły oraz przejścia 
dla pieszych. Bezpośrednio pod 
szkołą wytypowano miejsca kiss 
& ride – to miejsca specjalnie 
wyznaczone do tego, aby ułatwić 
podwiezienie dzieci do szkoły, 
gdzie można legalnie zatrzymać 
się na dwie minuty, „dać buzia-
ka na do widzenia” i wysadzić 
ucznia bezpiecznie przy wejściu. 
Miejsca parkingowe wyznaczone 
w poboczach mają być wykonane 
z geokraty, która ma zastosowa-
nie przy konstrukcji nawierzchni 
parkingów dla lekkich pojazdów 
– wyjaśnia Artur Tusiński. [JM]
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budową chodnika. Nie obędzie się 
bez regulacji studzienek i włazów. 
Pojawią się również pionowe znaki 
drogowe, tablice narożne z nazwami 
ulic na słupkach. Ul. Gałczyńskiego 
powinno zyskać nowe oblicze jeszcze 
w tym roku. Wykonawca na realizację 
zadania ma czas do 31 grudnia. [JM]  

Poprawiony dokument przesłano
 do Starostwa Powiatowego 
w Grodzisku Mazowieckim

wprowadzenie ruchu jednokierun-
kowego na drugiej z wymienionych 
ulic. – Dużą dyskusję wywołała też 
możliwość parkowania na tych 
ulicach z poszanowaniem praw 

Poprawiony dokument przesła-
no do Starostwa Powiatowego 
w Grodzisku Mazowieckim. 

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA  
O II PRZETARGU USTNYM  

NIEOGRANICZONYM
na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych  

położonych w miejscowości Szczęsne Gmina Grodzisk Mazowiecki

Lp. Oznaczenie  
nieruchomości

Pow. nieruchomości 
w m2

Cena  
wywoławcza w zł.

Wadium  
w zł.

Zabudowa jednorodzinna wolnostojąca

1. 112/9 1000 93.000 9.300

2. 112/15 1001 93.000 9.300

3. 112/20 1001 93.000 9.300

4. 112/21 1000 93.000 9.300

Zabudowa jednorodzinna w układzie bliźniaczym

5. 112/24 752 71.000 7.100

6. 112/25 753 71.000 7.100

Przetarg odbędzie się w dniu 23 czerwca 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, niezabudo-
wane, uregulowane w KW nr WA1G/00056216/2. Zgodnie z decyzjami 
o warunkach zabudowy przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną 
wolnostojącą i bliźniaczą.
Wadium należy wpłacić w pieniądzu do kasy lub na konto Urzędu 
Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim nr  88 1240 6348 1111 0010 
4058 8554 Bank Pekao S.A. ul. Grzybowska 53/57 Warszawa do dnia 
20.06.2016 r., ze wskazaniem, której działki dotyczy. Cena nierucho-
mości gruntowych osiągnięta w przetargu zostanie powiększona o po-
datek VAT – 23% i płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy 
sprzedaży. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomo-
ści poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku 
Maz. Przy ul. Kościuszki 32 A oraz opublikowanie na stronie interne-
towej www.grodzisk.pl oraz www.bip.grodzisk.pl Dodatkowe informa-
cje można uzyskać w Wydziale Nieruchomościami Urzędu Miejskiego  
w Grodzisku Maz., ul. Kościuszki 32 A, tel. 22 755 55 34 wew. 220.

Ogłoszenie

– U wojowników z Nadarzyna 
widoczny jest progres – mówi 
Jan Błachowicz
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Trener sekcji Piotr Kurkus po-
wtarza, że trzeba się uczyć od
najlepszych. Co przekazał chło-
pakom z Nadarzyna czołowy 
polski zawodnik katego-
rii półciężkiej?

Pozwoli im to wygrywać w efek-
towniejszy i łatwiejszy sposób. 

Przed walką z Igorem Pokra-
jacem mówiło się, że jest to dla 
ciebie pojedynek o życie w UFC. 
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KREDYTY DLA MIKROFIRM

Szczegóły oferty „Pakiet kredytowy dla mikrofirm” w placówkach banku 
oraz na www.aliorbank.pl. Informacja handlowa wg stanu na 8.04.2016 r.

WIELKIE POTRZEBY  
MAŁYCH FIRM
FINANSUJEMY W 24 H
Nawet 500 000 zł może znaleźć się w Twojej firmowej kasie  
już w 24 godziny od podpisania umowy kredytowej:

  bez zabezpieczeń materialnych;

  okres spłaty do 10 lat;

   możliwość podziału kwoty kredytu na trzy produkty: Biznes 
Kredyt, kredyt w rachunku bieżącym i kartę kredytową.

Zapraszamy do naszej placówki:
Milanówek 
ul. Warszawska 35A

22 734 31 65
pn.-pt. 9.00-17.00, sob. 9.00-13.00

NOWOŚĆ

500 000 zł
BEZ ZABEZPIECZEŃ

DO 10 LAT

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

Gimazjum Społeczne  

•  Wysokie kwalifikacje kadry pedagogicznej
•  Życzliwa atmosfera oraz opieka pedagoga, bezpieczeństwo
•  Nauczanie w zespołach klasowych – do 18 osób
•  Zwiększona ilość godzin z matematyki i języka polskiego
•  Język angielski w wymiarze rozszerzonym
•  Dodatkowo w liceum od 1 do 3 przedmiotów w wymiarze 

rozszerzonym – do wyboru
•  Zajęcia dodatkowe: warsztaty dziennikarskie; koło literackie; 

klub malarstwa, rzeźby i projektowania; klub filmowy; koła przedmiotowe
•  Indywidualne konsultacje z każdego przedmiotu
•  Własna biblioteka, stypendia naukowe, wyjazdy krajowe i zagraniczne
•  Zajęcia sportowe (w tym na krytym basenie), taniec, koło strzeleckie, siłownia

Pruszków, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 10
Sekretariat 9.00-14.00, tel.: 022 758 76 80

e-mail: slo23_pruszkow@o2.pl

Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 23  

UPRAWAWA NIENIAMI 
SZKOŁY PUBLICZNEJ
OD 1991

ZUPRAWAWA NIENIAMI
SZKOKOK ŁYŁYŁ PUBLICZNEJ

OD2004

www.slo23.edu.pl

30% 
ZNIŻKI CZESNEGO DLA 

RODZEŃSTWA
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W czasie okupacji hitlerow-
skiej ulokowano tu setkę Pola-
ków wysiedlonych z Poznania. 
Później budynek zajęło wojsko 
niemieckie. W ażurowej wie-
życzce zamontowano dział-
ko przeciwlotnicze i gniazdo 

płytową. Do transakcji jednak 
nie doszło. 

Ostatecznie, 23 sierpnia 2013 
roku, Biały Pałac zniknął z ma-
py Piastowa. Po tym jak runę-
ła jedna ze ścian rozebrano go. 
Czy Willa Adelajda powstanie 

pałac, a dziewięć lat później 
przejęła go gmina. W 1991 roku 
pojawiła się szansa na sprze-
daż willi znanemu reżyserowi 
Jerzemu Skolimowskiemu, który 
chciał ulokować tu wytwórnię 

wizje. Na pewno na terenie po 
willi nie powstanie nic ściśle 
komercyjnego. Może będzie to 
obiekt z częścią komercyjną, ale 
w znacznej części przeznaczo-
ny dla mieszkańców – dodaje.

Dziś mieszkańcy Piastowa mogą jedynie 
wspominać piękny niegdyś budynek

   Willa Adelajda,
czyli Biały Pałac

 Anna Sołtysiak 

MIEJ SCE N A MAPIE
Willa przy ul. Godebskiego 
3 na cześć żony właściciela 
nazwana została Adelajda, 
jednak jej rozmiary  
i dekoracje sprawiły,  
że przylgnęła do niej  
nazwa Biały Pałac.  
Dziś mieszkańcy  
Piastowa mogą jedynie 
wspominać ten piękny 
niegdyś obiekt.

B u d y n e k p ows t a ł  
w pierwszej dekadzie  
XX wieku, prawdo- 
podobnie  dzięki  

Antoniemu Nikołajewiczowi  
Makowskiemu, który, jak wie-
le na to wskazuje, był oficerem 
rosyjskim. W 1913 r. piękną willę 
zakupił Bruno-Edward Paprocki 
wraz z żoną Eugenią-Adelajdą, 

Ostatecznie, 23 sierpnia 2013 roku, 
Biały Pałac zniknął z mapy Piastowa. 
Czy powstanie z gruzów?
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stąd Willa Adelajda. Jak głosi 
miejska legenda, Paprocki miał 
zwyczaj wchodzenia na wie-
życzkę budynku, gdzie grał na 
trąbce. Z powodu kłopotów fi-
nansowych małżeństwo musiało 
sprzedać willę. Biały Pałac trafił 
w ręce Naczelnego Dowództwa 
Wojsk Polskich – Sztabu Gene-
ralnego z Placu Saskiego. Woj-
skowi dbali o nabytek i często 
udostępniali go ważnym go-
ściom. W latach 1920-1921 
mieszkał w nim, jako członek 
francuskiej misji wojskowej, 
Charles de Gaulle. 

Sk
an

P R U S Z K Ó W
W dniach 20-22 maja BGŻ BNP Pa-
ribas Arena będzie miejscem rywali-
zacji kolarzy torowych. Odbędą się 
tu Młodzieżowe Mistrzostwa Pol-
ski w konkurencjach olimpijskich. 
Zawodnicy z kategorii junior i U23 
zadbają o wysoki poziom zmagań. 
Chętnych do wywalczenia medali 

nie brakuje. – Otrzymaliśmy 80 zgło- 
szeń od panów i 41 od pań – po-
daje Patrycja Sitarska z Polskiego 
Związku Kolarskiego. Rywalizacja 
ruszy w piątek o godz. 11, jednak 
na początku czekają nas eliminacje.  
W sobotę i niedzielę kolarze na tor 
wyjadą o godz. 9.30. Zawodnicy  

Młodzi kolarze będą 
walczyć o medale

z kategorii junior i U23 powalczą  
o laury w sprincie indywidualnym, 
keirinie, omnium. Warto wspo-
mnieć, że elita kobiet będzie ścigać 
się w konkurencjach 500 m oraz run-
dzie ze startu lotnego, ale nie będą 
one zaliczane do mistrzostw Polski. 
Wstęp na zawody jest wolny.  [JM]  

Zobacz tenis po japońsku
K S I Ą Ż E N I C E

Zawodnicy z całego świata 
zjadą się do Książenic. 22-24 
maja w hali głównej Strefy  
Ruchu zostaną rozegrane  
X Międzynarodowe  
Otwarte Mistrzostwa  
Polski w soft tenisie.

D la wielu osób soft tenis 
to ląd nieodkryty. Hasło  
tenis kojarzy nam się 

głównie z tym „tradycyjnym”, szcze- 
gólnie z Agnieszką Radwańską, 
która w pocie czoła walczy o ko-
lejne punkty w rankingu. Wiado-
mo – kort, rakieta, twarda piłeczka.

A soft tenis? Jego korzeni na-
leży szukać w XIX wieku w Japo-
nii. W soft tenisa gra się miękkimi 
i gumowi piłkami. Rakieta jest 
bardziej elastyczna. Dodatko-
wo liczenie punktów jest nieco 
inne niż w klasycznym tenisie. 

Zawodnik w grze pojedynczej 
musi zdobyć cztery punkty, aby 
odnieść zwycięstwo. W podwójnej 
trzeba uzyskać o jedno „oczko” 
więcej. Warto wspomnieć, że 
w azjatyckiej odmianie gry pił-
kę można przebijać nad siatką, 
a także obok niej.

Nadarza się znakomita oka-
zja, aby soft tenisowi przyjrzeć 
się bliżej. 22-24 maja w Ksią-
żenicach zostaną rozegrane 

mocnych zawodników z Japonii 
i Korei. Będą też ciekawi gracze 
z Europy – zapowiada Tomasz 
Matuszelański, trener soft tenisa 
i współorganizator mistrzostw.

21 maja w godz. 15-18 odbędą 
się treningi otwarte. Każdy bę-
dzie mógł obserwować gwiaz-
dy sof tenisa, a także z nimi 
zagrać. Warto więc skorzystać 
z okazji. – To dyscyplina, która 
jest niezwykle popularna w Azji 

Wadliwe kasowniki

 Ewelina Latosek 

R E G I O N 
Większość podróżnych 
Warszawskiej Kolei 
Dojazdowej chociaż  
raz z powodu usterki 
kasownika zmuszona  
była przeciskać się  
w tłumie pasażerów  
do innego automatu.  
Czy jest szansa na mniej 
awaryjne kasowniki?

O tym, że WKD to bardzo 
popularny środek ko-
munikacji w naszym 

regionie nie trzeba nikogo 
przekonywać. W ubiegłym ro-
ku z usług przewoźnika skorzy-
stało ponad 7,5 mln osób. Widać 
to także gołym okiem, wybiera-
jąc podróż kolejką w godzinach 
szczytu. Tak zrobił jeden z na-
szych czytelników, a do redak-
cji zwrócił się właśnie w sprawie 
niedziałających kasowników. – 
Tę scenę widzę przynajmniej 
kilka razy w miesiącu. „Wu-
kadka” nabita ludźmi po dach, 
popołudniowy szczyt i powro-
ty z pracy. I jakiś biedny czło-
wiek przeciska się od kasownika 
do kasownika, bo ten najbliższy 
oczywiście jest popsuty. Nie-
rzadko okazuje się, że z dru-
gim też jest problem. I zaczyna 
się panika w poszukiwaniu dłu-
gopisu, żeby ręcznie skasować 
bilet – mówi pan Marcin. 

I dodaje: – Skoro na koniec 
i tak okazuje się, że datę i go-
dzinę trzeba na bilecie wpisać 
ręcznie, to czy nie lepiej było-
by, gdyby pasażerowie mieli taką 
możliwość nie tylko w przypadku 

awarii dwóch kasowników, ale 
już przy usterce jednego lub 
w dużym tłoku? Nie wiem cze-
mu ma służyć ganianie tych lu-
dzi po pociągu, szczególnie, że 
nie wydaje mi się, aby kasowniki 
w WKD pełniły jakieś dodatko-
we funkcje, jak np. prowadzenie 
statystyki przejazdów. 

Przeczucie naszego czytelni-
ka okazuje się trafne. – Kasow-
niki zainstalowane w taborze 
innym niż EN94 nie gromadzą 
żadnych statystyk – informuje 
Krzysztof Kulesza, rzecznik pra-
sowy Warszawskiej Kolei Dojaz-
dowej. Przyznaje jednocześnie, 
że awarie tych urządzeń zdarza-
ją się, ale winni są... pasażero-
wie. – Średnio w ciągu miesiąca 
odnotowywanych jest ok. 15-20 
usterek, z których zdecydowa-
na większość spowodowana jest 
niewłaściwym sposobem użytko-
wania, m.in. próbami skasowania 
biletu innego przewoźnika o gra-
maturze odmiennej względem 
biletów emitowanych przez WKD 
– twierdzi rzecznik „wukadki”.

Samo stwierdzenie o odpo-
wiedzialności pasażerów za 
usterki nie rozwiązuje jednak 
sprawy. Czy jest więc szansa, aby 
wprowadzić możliwość ręcznego 
skasowania biletu w przypadku 
dużego tłoku w kolejce? Nieste-
ty to nie pierwszy raz, kiedy su-
gestie pasażerów, przekazywane 
za naszym pośrednictwem, nie 
wzruszają WKD. Przewoźnik 
ustami rzecznika ucina krótko: 
– Nie są przewidywane zmiany 
regulaminu w tym zakresie.

W tej sytuacji podróżnym po-
zostaje pamiętać o możliwości 
zakupu biletu na linię WKD za 
pośrednictwem telefonu komór-
kowego. Ten proces jest jednak 
nieco skomplikowany. Najpierw 
należy pobrać aplikację mPay, 
następnie założyć konto, usta-
lić PIN i zasilić je przelewem. 
Następnie zadzwonić na spe-
cjalny numer, wprowadzić od-
powiedni kod, oddzielny dla 
biletów każdej strefy. Proste? 
Niekoniecznie, szczególnie przy 
pierwszym zetknięciu.

X Międzynarodowe Otwarte 
Mistrzostwa Polski. – Otrzy-
maliśmy zgłoszenia od 80 za-
wodników. Pojawią się tenisiści 
z całego świata. Nie zabraknie 

22-24 maja w Książenicach zostaną 
rozegrane X Międzynarodowe Otwarte 
Mistrzostwa Polski w soft tenisie 

i ciągle się rozwija. W Polsce oraz 
Europie jego popularność stop-
niowo rośnie, choć cały czas da-
leko mu do klasycznego tenisa  
– mówi Matuszelański. [JM]

z gruzów? – Na razie nie ma-
my koncepcji. Miasto samo nie 
ma środków, by dźwignąć z ru-
in ten pałac. Być może będzie-
my chcieli przygotować jakąś 
ofertę prywatnemu inwesto-
rowi. Gdybyśmy przenieśli ro-
dziny mieszkające w oficynach 
pałacu do innych lokali, mo-
glibyśmy zaoferować cały te-
ren. Co więcej, te budynki są 
w całkiem niezłym stanie – 
podkreśla Grzegorz Szuplew-
ski, burmistrz Piastowa. – Jest 
kilka pomysłów, jednak to tylko 

karabinów maszynowych. 
Hitlerowcy ostrzeliwali stąd 
alianckie samoloty wspierają-
ce warszawskich powstańców. 

Po wojnie budynek trafił 
w ręce Prezydium Narodowej 
Rady Mieszkaniowej. A w 1979 
roku w użytkowanie wieczyste 
przejęło go Stołeczne Biuro Im-
prez Artystycznych „Stołeczna 
Estrada”. Nowy zarządca wysie-
dlił lokatorów, a teren zamienił 
na... składowisko i magazyny. 
Obiekt zaczął popadać w ruinę. 
W 1981 r. „Estradzie” odebrano 
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Aby skasować bilet, podróżujący WKD 
nierzadko muszą ganiać po pociągu...
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Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
Biuletyn przygotowywany i redagowany przez UrzĄd MieJski w Grodzisku Mazowieckim. RedakcJa WPR nie ponosi odpowiedzialności za Jego treść.

Inauguracja Tygodnia Rodziny za nami!
M iędzynarodowy 

Dzień Rodziny, 
15 maja rozpo-
częliśmy mszą 

św. w kościele św. Anny cele-
browaną przez Ks. Kardynała 
Kazimierza Nycza. W Centrum 
Kultury odbyła się dwupane-
lowa konferencja „Przyszłość 
i zdrowie polskiej rodziny”. 
W uroczystościach, organizo-
wanych przez Związek Dużych 
Rodzin Trzy Plus i Gminę Gro-
dzisk Mazowiecki, brały udział 
władze państwowe.

Ksiądz Kardynał Kazimierz 
Nycz podkreślał w homilii zna-
czenie rodziny dla całego spo-
łeczeństwa i pozytywnie ocenił 
zmiany w polityce rodzinnej. 
– Nie mogę w tym miejscu nie 
wymienić dwóch osób – Joan-
ny Krupskiej i Grzegorza Be-
nedykcińskiego. Pan Jezus 
porównuje Królestwo Boże 
do ziarnka gorczycy, które jest 
najmniejszym ze wszystkich 
ziaren, a wyrasta na potężne 
drzewo. Właśnie to ziarenko 
zostało przed wielu laty rzu-
cone w Grodzisku Mazowiec-
kim i padło na niezwykle dobrą 
glebę, bo zaczęło wydawać bo-
gate owoce – mówił Kardynał 
Kazimierz Nycz, Metropoli-
ta Warszawski.

W ramach uroczystego 
otwarcia konferencji w Cen-
trum Kultury odśpiewano ra-
dosny hymn dużych rodzin, 
do czego włączyli się wszyscy 
zebrani, w tym władze mia-
sta. – Jest dla mnie absolutnie 
wielkim szczęściem, że po raz 
kolejny spotykamy się z duży-
mi rodzinami właśnie w Gro-
dzisku Mazowieckim. Bo czy 
może być coś piękniejszego 
niż rodzina, dbałość o tę ro-
dzinę? Myślę, że nie. Jeszcze 
15 lat temu w szkole w Książeni-
cach było 25 uczniów, dzisiaj jest 
550 uczniów. W szkole w Ada-
mowiźnie było 80 uczniów, dzi-
siaj jest 560 uczniów. Tak duży 
przyrost dzieci w tej gminie był 
możliwy dzięki temu, że prawie 
10 lat temu, wspólnie ze Związ-
kiem Dużych Rodziny Trzy Plus 
zaczęliśmy tworzyć fajny kli-
mat dla rodziny – mówił Grze-
gorz Benedykciński, burmistrz 
Grodziska Mazowieckiego.

W imieniu rodzin głos zabrała 
Joanna Krupska, prezes Związ-
ku Dużych Rodzin Trzy Plus. – 
W 2015 r. rodziny wielodzietne 
były najbiedniejszą grupą spo-
łeczną w Polsce: aż 46% rodzin 
z czworgiem i więcej dzieci ży-
ła poniżej progu ubóstwa rela-
tywnego i aż 18% poniżej progu 

ubóstwa skrajnego. Dlatego za 
tak przełomowe i odważne uwa-
żamy wprowadzenia świad-
czenia 500+, za które jesteśmy 
bardzo wdzięczni – mówiła Jo-
anna Krupska, wręczając Pre-
mier Beacie Szydło statuetkę 
przedstawiającą dużą rodzinę.

Premier Beata Szydło nie kry-
ła wzruszenia. – To jest chyba 
najpiękniejsze wyróżnienie, ja-
kie otrzymałam kiedykolwiek 
w swojej pracy, w swoim życiu. 
Przygotowanie i wprowadzenie 
programu 500+ to praca całe-
go zespołu ludzi. Bardzo bym 
chciała, żeby w Polsce zapano-
wała moda na rodzinę. Bo choć 
nie da się w ustawie zapisać mi-
łości do dzieci i rodziców, nie da 
się ustawowo zapisać szczęścia 
rodzinnego, to można w usta-
wie zapisać takie rozwiązania, 
które będą pomagały rodzinom, 
zachęcały do tego, żeby młodzi 
ludzie zakładali rodziny, żeby 
chcieli mieć dzieci. To dzięki ro-
dzinom buduje się przyszłość 
naszej Ojczyzny – mówiła Beata 
Szydło, Prezes Rady Ministrów.

W pierwszym panelu poświę-
conym „Nowemu rozdziałowi 
polityki rodzinnej w Polsce” 
prowadzonym przez Wincen-
tego Pipkę, uczestniczyli: mini-
ster Bartosz Marczuk, Prezydent 

Gniezna Tomasz Budasz, prof. 
Rafał Antczak. W drugim panelu 
„Zdrowie prokreacyjne” w roli 
ekspertów wystąpili: minister 

Konstanty Radziwiłł, dr Tadeusz 
Wasilewski i dr Ewa Ślizień-Ku-
czapska. Tę dyskusję poprowa-
dził Henryk Szrubarz.

Niedzielne wydarzenia spotka-
ły się z dużym zainteresowaniem 
ze strony mieszkańców, samo-
rządowców i mediów.

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

P R O M O C J A

Reklama
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W sierpniu ubiegłego roku zakończył 
się drugi etap przebudowy Targowi-
ska Miejskiego przy ul. Komorowskiej 
w Pruszkowie. Obecnie miasto przy-
gotowuje się do kolejnego remontu 
tego miejsca. Trzeci etap zakończy 
modernizację nawierzchni na całym 
terenie targowiska. Miasto właśnie 

rozpoczęło poszukiwania wyko-
nawcy zadania. Jakie roboty zosta-
ną przeprowadzone przez wybraną 
firmę? Trzeba rozebrać stare chod-
niki, podbudowę oraz nawierzchnię 
wykonaną z trylinki. Następnie usta-
bilizować podłoże cementem, ustawić 
krawężniki i obrzeża oraz wykonać 

Kolejny etap 
prac na targowisku

nową podbudowę z kruszyw łama-
nych. Dopiero na to zostanie położona 
kostka – szara oraz kolorowa. Prace 
będą również dotyczyły systemu od-
wodnienia, zostanie rozbudowany. 
Maksymalny termin zrealizowania 
robót przy ul. Komorowskiej wynosi  
60 dni od dnia podpisania umowy.  [SD]  

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta Piastowa

Na podstawie art. 37b. ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
(Dz. U. z 2015. poz. 199 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez 
Radę Miejską w Piastowie uchwały Nr XVII/109/2016 z dnia 
19 stycznia 2016r. w sprawie  przygotowania projektu uchwały  
w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów 
małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń 
reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów 
jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych,  
z jakich mogą być wykonane na terenie Miasta Piastowa.
Treść uchwały dostępna jest na stronie internetowej miasta 
Piastowa  w zakładce BIP. 
Z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale 
Inwestycji, Zespole ds. Urbanistyki i Architektury (ul. 11-go 
Listopada 8 pok. nr 6) w godzinach pracy Urzędu.

Burmistrz Miasta Piastowa
Grzegorz Szuplewski

 P R U S Z K Ó W
To już trzecia edycja tej 
imprezy. Pruszkowski 
Bieg Wolności odbędzie 
się 29 maja, a jego 
uczestnicy podążą 
głównymi ulicami miasta. 

I mpreza wpisuje się w ka-
lendarz obchodów Dni 
Pruszkowa. W dniu za-
wodów uczestnicy będą 

musieli pokonać 10-kilometro-
wą trasę. Wystartują ze Stadio-
nu Znicza, następnie wbiegną  
w ul. Bohaterów Warszawy i da-
lej Bolesława Prusa, Polną, póź-
niej w prawo al. Armii Krajowej 
w kierunku wiaduktu. Gdy po-
konają przeprawę nad tora-
mi skręcą w ul. Księcia Józefa. 
Oprócz tego przebiegną uli-
cami Kraszewskiego, Hubala,  
aby wrócić na teren stadionu.

Do Pruszkowskiego Biegu 
Wolności trzeba się zapisać.  
– Wystarczy podać podstawowe 
dane osobowe i w ciągu trzech 
dni od zgłoszenia dokonać 
opłaty startowej. W przypad-
ku internetowej rejestracji do 
dnia 24 maja 2016 r. wynosi ona 
60 zł. Po dniu 24 maja 2016 r. 
zapisy będą możliwe tylko 
w Biurze Zawodów, tj. w dniu 
28 i 29 maja. Wówczas koszt 
wzrośnie do 70 zł – czytamy 
na stronie miasta Pruszków. 
Warto pamiętać, że obowią-
zuje limit zawodników, który 
wynosi 600 osób.  

Rejestracji można dokonać na 
stronie https://plus-timing.pl/
zgloszenia/pruszkowski_bieg_
wolnosci-pruszkow-2016/.

Start biegu o godz. 10. Miejsce: 
Stadion Miejski w Pruszkowie, 
ul. Bohaterów Warszawy 4. [SD]

Weź udział w Biegu Wolności
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P O D KO W A  L E Ś N A
Potrzebne będą nie tylko 
wyćwiczone mięśnie, 
ale też odpowiednia 
psychika. 29 maja startuje 
IV Podkowiańska Dycha.

Każda z wcześniej-
szych edycji impre- 
zy cieszyła się znacz- 
nym powodzeniem. 

W pierwszej wzięło udział ok. 
400 biegaczy, a dwa lata póź-
niej aż 900. Celem wydarzenia 
jest popularyzacja aktywności 
fizycznej.

Długość trasy biegu głównego 
zaplanowano na 10 kilometrów. 
Drugą możliwością jest „Bieg bez 
Barier”, podczas którego uczest-
nicy przebiegną 3 km. – Bieg dla 
dzieci w wieku do 8 lat odbędzie 
się na dystansie 400 metrów, 

a bieg dla dzieci w wieku 9-13 lat  
na dystansie 800 metrów z po- 
działem na bieg dziewcząt 
i chłopców. Dzieci w wieku po-
niżej 4 lat mogą wziąć udział 
w biegu wyłącznie pod opieką 
dorosłych opiekunów – czytamy 
na stronie organizatora.

Ponadto będzie można zmie-
rzyć się w dyscyplinie nordic 
walking. W tym przypadku dłu-
gość trasy wyniesie 3 km.

Jak się zapisać do biegu? Wy-
starczy wejść na www.domtel-
-sport.pl/zgloszenia_masowe/
index.php?LP_impr=8 i wypeł-
nić kwestionariusz. Do 16 maja 
opłata startowa wynosiła 39 zł, 
potem wzrosła do 50 zł. Przed 
samymi zawodami trzeba będzie 
już zapłacić 60 zł. Biegi dziecię-
ce podlegają opłacie w wysoko-
ści 10 zł. [SD]

IV Podkowiańska Dycha

Reklama

Samochody 
w ogniu

 M I L A N Ó W E K
Przy ul. Wojska 
Polskiego w Milanówku 
dwa samochody stanęły 
w ogniu. Przyczyną 
prawdopodobnie było 
podpalenie. Jeden  
z pojazdów pochodził  
z przestępstwa.

S yreny zawyły w śro-
dę, 18 maja, przed 
godziną 2. Straż 
pożarna chwilę po 

otrzymaniu zgłoszenia zja-
wiła się na miejscu i ugasi-
ła płonące auta. – Zdarzenie 
zauważono o godzinie 1.37. 
Pierwszy z samochodów 
strażackich zjawił się na 
miejscu już sześć minut 
później. Działania zosta-
ły zakończone o godz. 2.06.  
W akcji brały udział dwa 
zastępy straży pożarnej – 
mówił mł. bryg. Grzegorz 
Łach, zastępca Komendan-
ta Powiatowego Państwowej 
Straży Pożarnej w Grodzisku 
Mazowieckim.

Wszystko wskazuje na to, 
że doszło do podpalenia.  
Mł. bryg. Łach: – Samocho-
dy były oddalone od siebie 
o około 50 metrów. Jeden 
z nich spłonął całkowicie, 
drugi jest bardzo uszkodzo-
ny. Najprawdopodobniej do-
szło do podpalenia.

Policja wyjaśnia okoliczno-
ści zdarzenia. Okazuje się, że 
jeden z pojazdów pochodził 
z przestępstwa. – Czekamy 
na opinię biegłego z zakre-
su pożarnictwa. Samochody 
marki Honda i Renault by-
ły już wiekowe. Jeden z nich 
został skradziony dwa mie-
siące temu. Ustaliliśmy już 
właścicieli pojazdów. Trwa-
ją czynności wyjaśniające 
– tłumaczył asp. Sławomir 
Janowiec z Komendy Po-
wiatowej Policji w Grodzis- 
ku Mazowieckim. [JM]

Stawy zmienią nazwę?
 Jakub Małkiński 

G R O D Z I S K  M A Z .
Jak już pisaliśmy, trwa 
rewitalizacja Stawów 
Walczewskiego. 
Niewykluczone, że po 
zmianach wizualnych 
zyskają one też nową 
nazwę. Mieszkańcy 
Grodziska mogą zgłaszać 
swoje propozycje.

F inał przebudowy Sta-
wów przewidziano na 
koniec kwietnia 2017 r., 
jednak urzędnicy mają 

nadzieję, że nastąpi to szybciej. 
Cała inwestycja pochłonie ponad 
1,8 mln zł. Teren ma się stać uro-
czym miejscem.

Pojawia się pytanie: Czy bę-
dą to jeszcze Stawy Walczew-
skiego? Gmina rozważa zmianę 
nazwy terenu. Mieszkańcy Gro-
dziska Mazowieckiego do 29 maja 
mogą zgłaszać swoje propozy-
cje. Najciekawsze pomysły zo-
staną zamieszczone na gminnej 
stronie internetowej. – Chcie-
liśmy dowiedzieć się, co ludzie 
o tym myślą. Na tym terenie pla-
nowane jest ustanowienie parku 

miejskiego i zastanawiamy się, 
czy nie nadać mu nowej nazwy. 
W tym celu prowadzimy kon-
sultacje społeczne. Czekamy na 
propozycje nazw ze strony miesz-
kańców – mówi Monika Kwiczak 
z Urzędu Miejskiego w Grodzisku.

Warto podkreślić, że nazwa  
parku ze stawami, powinna ko- 

trafią w ręce radnych. – Docie-
rają do nas różne opinie. Zdania 
ludzi są podzielone. Po upływie 
terminu usiądziemy komisyj-
nie i przeanalizujemy wszyst-
kie propozycje, spośród których 
wybierzemy najlepsze. Wynik 
głosowania nie będzie spra-
wą ostateczną. Radni podejmą 
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Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje propozycje 

Wyniki głosowania trafią w ręce 
grodziskich radnych  
jarzyć się z charakterem tego  
miejsca. Specjalna komisja spo-
śród złożonych propozycji wy-
bierze najlepsze, zostaną one 
poddane pod głosowanie. Wyniki 

decyzję w sprawie nazwy tere-
nu – wyjaśnia Kwiczak.

Mieszkańcy mogą nadsyłać 
propozycje na adres: monika.
kwiczak@grodzisk.pl do 29 maja. 

Czas barszczu Sosnowskiego...
R E G I O N

Kontakt z barszczem 
Sosnowskiego może 
skończyć się bolesnymi 
oparzeniami, nawet 
I stopnia. Lada dzień 
będzie zakwitał... 

T a roślina ta może wy-
stępować wszędzie. 
W ubiegłym roku 
barszcz Sosnowskiego 

pojawił się też w naszym regionie. 

Rósł w okolicy ul. Jarzynowej 
w Pruszkowie (wówczas usunię-
to dwa krzaki o wysokości ok. 1,7 
m). Pojawił się również w Brwi-
nowie oraz w Grodzisku Mazo-
wieckim.

Eksperci z barszcz.edu.pl 
wspólnie z Mazowieckim Wo-
jewódzkim Inspektorem Ochro-
ny Środowiska stworzyli mapkę 
występowania tej toksycznej 
rośliny na Mazowszu. Znala-
zły się na niej takie miejsca 

jak: Brwinów, Brwinów – Ga-
leria, Cegłów, Chrzanów Mały, 
Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, 
Kaski, Kłudzienko, Krakowiany, 
Nadarzyn – ul. Kwiatowa oraz 
ul. Pruszkowska, Piastów, Ro-
kitno, Stara Wieś.

Co robić w razie „spotkania” 
z barszczem Sosnowskiego? 
Przede wszystkim nie próbować 
go samodzielnie usuwać. Najle-
piej zabezpieczyć teren i powia-
domić straż miejską. [SD]

F o t o m i g a w k a

Na skrzyżowaniu ul. Przejazdowej z Promyka w Pruszkowie 
12 maja ciężarówka zderzyła się z samochodem osobowym. 
Wyglądało to groźnie, ale na szczęście nikt nie ucierpiał. 
Powodem kolizji było nieustąpienie pierwszeństwa przez 
kierowcę ciężarówki. [JM]  
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Napad w rejonie rynku w Błoniu. Po-
czątkowo świadkowie relacjonowali, 
że12 maja jeden z mężczyzn został 
dotkliwie pobity przez kilku spraw-
ców. – Prowadzimy postępowanie 
w sprawie pobicia Damiana C. i Klau-
dii D., które miało miejsce w Błoniu 
przy ul. Warszawskiej. Postępowanie 

prowadzone jest w kierunku prze-
stępstwa pobicia oraz spowodowa-
nia średnich obrażeń ciała. Obecnie 
zatrzymane są dwie osoby, Adrian P. 
i Marek Z., którzy mają przedstawio-
ne zarzuty. Wobec tych osób proku-
rator po uprzednim przesłuchaniu 
ich w charakterze podejrzanych 

Pobicie na rynku, 
są zatrzymani 

zastosował środek zapobiegawczy 
w postaci dozoru policji oraz nało-
żył zakaz kontaktowania się z po-
krzywdzonymi i zakaz zbliżania się 
do nich na odległość mniejszą niż 
150 metrów – powiedział Dariusz 
Ślepokura, prokurator rejonowy 
w Grodzisku. Czynności trwają.   [SD]  
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Zmagania 
na górskich 
rowerach

 N A D A R Z Y N
22 maja amatorzy
jazdy na rowerach 
górskich będą 
w Nadarzynie 
rywalizowali na trasie 
piątego etapu Lotto 
Poland Bike Marathon.

Organizatorem im-
prezy jest Grze-
gorz Wajs, który 
już po raz ósmy 

podjął się tego wyzwania.
Z roku na rok Lotto Poland 
Bike Marathon cieszy się co-
raz większą popularnością.

Każdy może spróbo-
wać swoich sił w kolarskiej 
rywalizacji. Poland Bike 
Marathon już po raz czwar-
ty z rzędu umiejscowił Na-
darzyn na swojej mapie. 
Uczestnicy muszą mieć ze 
sobą rower i kask. Trasa 
w Lesie Młochowskim za-
pewne będzie wyzwaniem 
dla śmiałków o ogromnej 
sile i wytrwałości.

Warto s ię  sprawdzić 
w kolarskich zmaganiach. 
Każdy znajdzie coś dla sie-
bie. Rywalizacja odbędzie 
się na trzech dystansach: 
MAX (49 km), MINI (29 km) 
oraz FAN (9 km). Ten ostat-
ni przeznaczonych jest dla 
uczniów szkół podstawo-
wych. Odbędą się również 
zmagania w otwartych mi-
strzostwach Nadarzyna 
w kolarstwie górskim.

Biuro zawodów uloko-
wano w Zespole Pałacowo-
-Parkowym w Młochowie. 
W sobotę, 21 maja, zosta-
nie otwarte w godz. 17-20, 
zaś w niedzielę od 8.30-12. 
W „miasteczku” każdy bę-
dzie mógł skorzystać z bez-
płatnego serwisu rowero-
wego. Organizatorzy na 
trasie rowerowego mara-
tonu przygotowali bufety. 
Nudzić nie będą mogli się 
najmłodsi – czeka na nich 
Chatka Małolatka.

Kolarskie zmagania od-
będą się 22 maja. O  godz. 
10.45 na starcie pojawią się
mali śmiałkowie. W Mini
Cross-ie pojadą dzieci w wie-
ku 2-4 i 5-6 lat. O  godz. 11.15 
ruszy dystans FAN, a o 12.30 
na trasę wyjadą kolarze bio-
racy udział w zmaganiach 
MAX i MINI. [JM]

Ostatnia sobota ze składem EN94
R E G I O N

Łza się w oku kręci. 
W najbliższą sobotę 
WKD upamiętni 44-letnie 
składy EN94, które 
po 27 maja zostaną 
wycofane. Powód? 
Zmiana napięcia 
zasilania sieci trakcyjnej 
i wprowadzenie 
nowego taboru.

E lektryczne zespoły trak-
cyjne EN94 wyprodu-
kowała wrocławska 
fi rma Pafawag. Pasa-

żerowie bardzo polubili te po-
ciągi. Mimo, że nie posiada-
ją klimatyzacji, mają wysokie 
schody, a w czasie jazdy w środ-
ku jest dość głośno, to te kolejki 

bronią się niezawodnością. Na-
wet w mrozy.

Wkrótce EN94 przestaną kur-
sować na linii Warszawskiej Ko-
lei Dojazdowej. Po 27 maja już ich 
na torach nie zobaczymy, zosta-
ną defi nitywnie wycofane z eks-
ploatacji. Przewoźnik postanowił 
upamiętnić 44 lata ich służby. 

– W dniu 21.05.2016 r. (sobota) 
na linii WKD po raz ostatni po-
jawią się w ramach rozkładu jazdy 
dla dni wolnych od pracy elek-
tryczne zespoły trakcyjne serii 
EN94 – czytamy na stronie WKD.

Pojawią się dwa spośród pię-
ciu składów skierowanych na 
tory w ramach rozkładu dla so-
bót, niedziel i świąt. Będzie to 
doskonała okazja, aby pocią-
gom EN94 zrobić pamiątkowe 
zdjęcie, przejechać się zasłu-
żoną kolejką.

Po zmianie napięcia stare 
składy zostaną zastąpione przez 
nowe pociągi serii EN100, czy-
li 39WE. Natomiast EN94 pójdą 
„na żyletki”. WKD planuje pozo-
stawienie jednego takiego skła-
du w celach muzealnych. [SD]

Remonty przepustów 
niosą utrudnienia

 Seweryn Dębiński 

R E G I O N
Ruszyły remonty 
przepustów drogowych. 
Kierowcy muszą uzbroić 
się w cierpliwość, gdyż 
w rejonach prowadzonych 
robót występują 
utrudnienia. Które 
miejsca lepiej omijać?

Z a inwestycje odpowie-
dzialny jest Mazowiec-
ki Zarząd Dróg Woje-
wódzkich. W miejscach 

prac jezdnie zwężono do jedne-
go pasa. Jakie lokalizacje kierow-
cy powinni wziąć pod uwagę? Na 
drodze wojewódzkiej nr 719 re-
mont obejmuje rejony w takich 
miejscowościach jak Reguły, Ko-
zerki, Chylice oraz Stare Budy. 
Natomiast w Pruszkowie podob-
na inwestycja realizowana jest 
na drodze wojewódzkiej nr 718. 
Trwają też roboty przy ul. Sien-
kiewicza w Grodzisku.

Z pewnością sporych utrud-
nień można spodziewać się 
w Pruszkowie i Regułach. 
W pierwszej z tych miejscowo-
ści rozkopano jezdnię tuż przed 
węzłem autostradowym A2, 
w drugiej prace prowadzone są 
w Al. Jerozolimskich.

Kiedy zakończą się roboty? – 
Na zrealizowanie prac w drodze 
wojewódzkiej nr 719 wykonaw-
ca ma czas do końca sierpnia. 
Jeśli chodzi o Pruszków ter-
min upływa z końcem czerwca. 
Niestety, nie ma innej możli-
wości wykonania prac niż zwę-
żenie jezdni do jednego pasa. 
W dodatku we wszystkich tych 
miejscach panuje spore natęże-

nie ruchu, dlatego kierowcy mu-
szą uzbroić się w cierpliwość 
– mówi Monika Burdon, rzecz-
nik prasowy Mazowieckiego Za-
rządu Dróg Wojewódzkich.

Trwają też prace związane 
z remontem przepustu przy 
ul. Sienkiewicza w Grodzisku Ma-
zowieckim. Jezdnię zwężono do 
jednego pasa. – Wprowadziliśmy 
czasową organizację ruchu. Ko-
nieczne było ustawienie sygna-
lizatorów, a także wykonanie 
kontroli terenu – twierdzi Moni-
ka Burdon. – Dołożymy wszelkich 
starań, aby udało się zrealizować 
inwestycję jak najszybciej i zmini-
malizować utrudnienia w ruchu. 
Wiele zależy równiez od warun-
ków pogodowych, które ma-
ją znaczenie przy wykonywaniu 
remontu – dodała. Prace powinny 
zakończyć się do 4 sierpnia, kie-
rowców czekają więc kilkumie-
sięczne utrudnienia.

Jeszcze o remoncie przepu-
stu w drodze wojewódzkiej nr 718 
w Pruszkowie. Kierowcy się skar-
żą, że czasowa organizacja ruchu 
powoduje tam kłopoty i korki.

– Na drodze w pruszkowskiej 
dzielnicy Żbików tuż przy kościele 

wprowadzono wahadło, którego 
nikt nie pilnuje. Dzieją się tam 
dantejskie sceny: trąbienie, wza-
jemne zajeżdżanie drogi i kor-
ki. Auta wpychają się z obu stron 
jezdni. Może fi rma, która rozryła 
jezdnię, oddelegowywała choćby 
jednego pracownika od godziny 
6.30 do kierowania ruchem przy 
zwężeniu, bo w końcu jak dojdzie 
tam do czołowego zderzenia to 
ani nie wyjedziemy z Pruszko-
wa, ani do niego nie wjedziemy 
od strony autostrady – napisał 
czytelnik na kontakt@wpr24.pl.

Czy są szanse na wprowadze-
nie bardziej bezpiecznej organi-
zacji ruchu? – Prosimy kierowców 
o stosowanie się do znaków dro-
gowych. Tam wyłączone z ruchu 
jest ok. 30 metrów drogi, czy-
li niewiele. Kierowcy powinni 
wykazać się wyższą kulturą jaz-
dy i wpuszczać siebie nawzajem. 
Oczywiście zwrócimy uwagę na 
ten problem. Przekażę ten sygnał 
odpowiedniemu działowi. Niewy-
kluczone, że rzeczywiście w go-
dzinach szczytu ktoś powinien 
kierować ruchem w tym miejscu 
– mówi Monika Burdon, rzecz-
nik prasowy MZDW.
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Kierowcy skarżą się m.in. na organizację ruchu 
na drodze wojewódzkiej nr 718 w Pruszkowie
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA  
O I PRZETARGU USTNYM  

NIEOGRANICZONYM
na sprzedaż nieruchomości gruntowej  

położonej w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Owocowej

Lp. Oznaczenie  
nieruchomości

Pow. nieruchomości 
w m2

Cena  
wywoławcza w zł.

Wadium  
w zł.

1. Dz. nr 29/1, 29/2 788 300 000 30 000 

Przetarg odbędzie się w dniu 23 czerwca 2016 r. o godz. 10.00  
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Maz. przy ul. Koś- 
ciuszki 32 A w Sali Konferencyjnej (I piętro).

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość opisana wyżej, nieza-
budowana o regularnym kształcie; teren płaski, częściowo ogro-
dzony.  Posiada dostęp do drogi publicznej, uregulowana w KW  
nr WA1G/00011226/8. Działka nr 29/2 – obciążona służebnością 
przesyłu na rzecz ZWiK Sp. z o.o..

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-
nego nieruchomość stanowi teren strefy oznaczonej symbolem  
D 171-MM/U  tj. teren zabudowy mieszkaniowe jednorodzinnej, zabu-
dowy zamieszkania zbiorowego oraz usług nieuciążliwych.

Wadium należy wpłacić w pieniądzu do kasy lub na konto Urzę-
du Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim nr  88 1240 6348 1111 
0010 4058 8554 Bank Pekao S.A. ul. Grzybowska 53/57 Warszawa 
do dnia 20.06.2016 r. Cena nieruchomości gruntowej 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. Przy ul. Kościuszki 32 
A oraz opublikowanie na stronie internetowej www.grodzisk.pl oraz  
www.bip.grodzisk.pl Dodatkowe informacje można uzyskać w Wy-
dziale Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Grodzisku Maz.,  
ul. Kościuszki 32 A, tel. 22 755 55 34 wew. 220.

Ogłoszenie

Przewoźnik wybrany
P R U S Z K Ó W

Rozstrzygnięto przetarg 
na świadczenie usług 
komunikacji miejskiej
w Pruszkowie. Wpłynęła 
tylko jedna oferta, 
fi rmy PKS Grodzisk 
Mazowiecki. 

N a początku kwiet-
nia miasto ogło-
siło przetarg na 
obsługę wszyst-

kich pruszkowskich sześciu 
linii: Osiedle Staszica-PKP 
Pruszków, Pruszków-Ko-
morów, Pruszków-Piastów, 
Pruszków-Parzniew-Gąsin, 
Pruszków-Malichy, Pruszków-
-Ożarów Mazowiecki. Postę-
powanie rozstrzygnięto.

Najważniejszym parametrem 
przy wyborze ofert w przetar-
gach jest cena (85 proc. oce-
ny ofert). Tutaj dodano drugi 
czynnik – rok produkcji po-
jazdów świadczących usługi 
(10 proc. oceny). Mimo okre-
ślenia kryteriów, wybór prze-
woźnika nie sprawił proble-
mów, bowiem ofertę złożyła tyl-
ko jedna fi rma – PKS Grodzisk 
Mazowiecki. Za kwotę nieco 
ponad 8,4 mln zł ten przewoź-
nik będzie świadczył usługi 
komunikacji miejskiej przez 
najbliższe cztery lata.

Zapowiedziano zwiększe-
nie liczby linii z czterech do 
sześciu. Autobusy mają kurso-
wać w dni powszednie w godz. 
4.45-23.30 co 20 minut w po-
rannym i popołudniowym 
szczycie, a co ok. 35 minut po-
za nim. W soboty i niedziele 

kursy będą jeździć co godzi-
nę. – Chcemy wszystkie linie 
uruchomić 1 lipca, liczymy 
na to, że się uda – mówi nam 
Andrzej Kurzela, wiceprezy-
dent Pruszkowa.

Bilet jednogodzinny ma 
kosztować 1 zł dla posiadaczy 
Pruszkowskiej Karty Miesz-
kańca i 3 zł dla innych osób. 
Będzie umożliwiał korzysta-
nie ze wszystkich autobusów. 
Za miesięczny karnet 50 zł za-
płacą posiadacze Karty, pozo-
stali – 90 zł. Włodarze miasta 
podkreślają też, że rozmawia-
ją z przewoźnikiem o monta-
żu biletomatów w pojazdach.

Przewoźnik musi zabezpie-
czyć 11 pojazdów, dwa z nich 
będą w rezerwie. Najstarsze 
autobusy mogą być wypro-
dukowane nie wcześniej niż 
w 2009 r. Niestety, nie zauwa-
żyliśmy wymogów dotyczących 
klimatyzacji czy niskiej podłogi 
w całości (ma wystarczyć jed-
no obniżone wejście). – Mamy 
zapewnienie przewoźnika, że 
na pruszkowskie trasy wyruszą 
pojazdy w jednolitej kolorysty-
ce wyprodukowane w 2015 r. – 
zaznacza Andrzej Kurzela. [SD]

Obsługą 
pruszkowskiej 
komunikacji 
zajmie się 
PKS Grodzisk 
Mazowiecki
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13 maja wieczorem na autostra-
dzie A2 w rejonie bramek w Brwi-
nowie pojazd ciężarowy z dźwigiem 
wjechał w ekrany akustyczne i się 
przewrócił. Dopiero następnego 
dnia służby drogowe go podnosi-
ły. Do zdarzenia doszło ok. godz. 
21. Podczas podróży w pojeździe 

pękła opona. W efekcie dźwig prze-
bił bariery akustyczne i przewró-
cił się na bok. Zablokowany był pas 
jezdni autostrady A2 w stronę sto-
licy, tuż za bramkami w Brwinowie. 
Jak mówili pracownicy Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto-
strad, operacja podnoszenia pojazdu 

Podnosili przewrócony 
pojazd z dźwigiem

była skomplikowana. Dźwig wyrwał  
50 m barierki energochłonnej, przebił 
ekrany i wpadł do rowu. Aby go wy-
ciągnąć przyjechały dwa inne dźwigi, 
ale nie mogły unieść pojazdu. Dlatego 
drogowcy przywieźli tzw. przeciwwa-
gę, ważącą ok. 2 tony. Sam podnoszo-
ny pojazd ważył ok. 60 t.  [SD]  

Grodzisk Mazowiecki, 20.05.2016 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko, 
sporządzonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części wsi Odrano Wola w rejonie ul. Okopowej  
w Gminie Grodzisk Mazowiecki
Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 2, w związku z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (t. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 353), w związku 
z uchwałą Nr 546/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 
24 kwietnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Odrano Wola  
w rejonie ul. Okopowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki, zmienioną 
Uchwałą Nr 567/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 
maja 2013 r. zmieniającą uchwałę nr 546/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku 
Mazowieckim z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 
wsi Odrano Wola w rejonie ul. Okopowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki 
zawiadamiam o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy 
oddziaływania na środowisko, sporządzonej do projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Odrano Wola  
w rejonie ul. Okopowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki.
Wyłożenie odbędzie się w dniach od 30 maja 2016 r. do 21 czerwca 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  
13 czerwca 2016 r. o godzinie 18.00 w Grodzisku Mazowieckim w siedzibie 
Urzędu Miejskiego pokój 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 nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 lipca 2016 r.
Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy. Zgodnie 
z art. 41 cytowanej ustawy uwagi wniesione po terminie pozostaną bez 
rozpatrzenia.
Uwagi mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu 
Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim lub pocztą na adres: 05-825 Grodzisk 
Mazowiecki ul. Kościuszki 32A, ustnie do protokołu w Wydziale Planowania 
Przestrzennego pok. nr 9 lub za pomocą środków 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

Reklama

Ogłoszenie

Czar zabytkowych aut
N A D A R Z Y N

To była gratka dla fanów 
motoryzacji, zwłaszcza 
dawnej. W miniony 
weekend w Nadarzynie 
do podziwialiśmy 
kolekcjonerskie pojazdy. 

N a widok klasyków – le- 
gend PRL-u, aut ame-
rykańskich, zachodnio- 

europejskich, ciężarowych, woj-
skowych, samochodów z lat 20. 
oraz 30. – niejednej osobie ser-
ce zabiło szybciej. Goście targów 
zabytkowych pojazdów zostali 
zasypani atrakcjami: Mistrzo-
stwa Polski modeli zdalnie 
sterowanych, prototypy sa-
mochodów, unikalne pojazdy, 
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INFORMATOR KULTURALNY
Grodzisk Maz.

Festiwal grillowania 
Aromatyczna karkówka, 
soczysta kiełbasa czy kolo-
rowe szaszłyki – to wszystko 
znajdzie się na grodziskim 
Festiwalu Grillowania. Oprócz 
pysznych potraw nie zabrak-
nie zabawy. Trio Bogdana 
Wiśniewskiego zadba  
o biesiadny klimat imprezy.
Start: 28 maja, godz. 15.00
Miejsce: Park Skarbków  
 

Milanówek

Hip-hop w Zielonym Dołku
Kolejna odsłona warsztatów 
hip-hopowych w Milanówku 
przed nami. Tym razem  
w Zielonym Dołku o kulturze  
Hip-Hop opowie Rufin MC, 
jeden z najbardziej utalento-
wanych i utytułowanych MC. 
Start: 21 maja, godz. 14.00
Miejsce: Zielony Dołek

Nadarzyn

Uwolnij garaż
W garażu lub na strychu 
zalegają stare rzeczy? Nie 
wyrzucaj ich, tylko zabierz 
na wyprzedaż organizowaną 
przez Nadarzyński Ośrodek 
Kultury. Będzie można  
kupić, sprzedać, wymienić  
lub oddać niepotrzebne 
rzeczy. Dla innych mogą się 
okazać skarbem.
Start: 21 maja, godz. 9.00
Miejsce: NOK, pl. Poniatowskiego 42

Człowiek w kinie
Nadarzyński Ośrodek Kultury 
zaprasza do udziału  
w Dyskusyjnym Klubie  
Filmowym. W ramach  
spotkania wyświetlony  
zostanie film „O tych, którzy 
płoną” Morgana Knibbe.  
Po projekcji członkowie  
DKF będą rozmawiać  
o uchodźcach.
Start: 21 maja, godz. 16.00
Miejsce: NOK, pl. Poniatowskiego 42

Opacz

Kolorowy zawrót głowy
W Opaczy będziemy  
świętować Dzień Dziecka.  
Na najmłodszych czekać  
będą liczne atrakcje, zabawy  
i konkursy. W części artystycz-
nej wystąpią zespoły  
Czerwone Korale oraz  
Czerwone Koraliki.
Start: 22 maja, godz. 15.00
Miejsce: Plac Zabaw, Ryżowa 90

 Pruszków

Spotkanie  
z prezydentem
Chcesz dowiedzieć się o pla-
nach inwestycyjnych miasta? 
Ciekawi cię, jak idą przygoto-
wania do miejskich imprez? 
A może masz pomysł na roz-
wiązanie jakiegoś problemu 
komunikacyjnego? Jeśli tak, 
to wybierz się na spotkanie 
z prezydentem Pruszkowa 
Janem Starzyńskim!
Start: 21 maja, godz. 12.00
Miejsce: Przedszkole nr 13, Antka 7

Na śniadanie do parku
W najbliższą sobotę w Parku 
Kościuszki po raz kolejny 
będzie można zjeść śniadanie 
pod chmurką. Nie zabraknie 
również atrakcji, które umilą 
czas. Będą animacje, warsz-
taty, spotkania i konkursy. Za-
bierz ze sobą koc i wypełniony 
smakołykami kosz piknikowy. 
Start: 21 maja, godz. 11.00
Miejsce: Park Kościuszki

Przemysłowy Pruszków
Ciekawi cię historia Pruszkowa? 
Jeśli tak, to koniecznie wybierz 
się na historyczny spacer ulica-
mi miasta. Tym razem przewod-
nicy opowiedzą o zakładach 
przemysłowych, które działały 
na terenie miasta. Spacer zo-
stanie połączony z warsztatami 
fotograficznymi, więc warto 
zabrać ze sobą aparat. 
Start: 21 maja, godz. 14.30
Miejsce: Pałacyk Sokoła

Dni Pruszkowa
Prawdziwe święto muzyki  
w Pruszkowie. Gwiazdami 
dwóch majowych wieczorów 
będą: Akcent, Doda i Enej.  
Nie zabraknie atrakcji, konkur-
sów oraz imprez towarzyszą-
cych. Szczegółowy harmono-
gram imprezy na str 16. 
Start: 28-29 maja, godz. 12.00
Miejsce: Park Kościuszki

W ofercie znalazło się ponad 35 
pojazdów, takich jak Ford Mu-
stang z 1965 roku, Mercedes 220S 
z 1959 r., Pierce-Arrow 126 z 1929 r., 

czy zabytkowy model Ferrari. 
Uczestnicy aukcji mogli licyto-
wać osobiście, bądź za pośred-
nictwem internetu.  [SD]

strefa food-truck, przejażdż-
ki autami np. ciężarówką pro-
dukcji ZSRR marki Kraz. Na 
Oldtimer Warsaw Show obec-
ni byli również eksperci z wie-
lu branż motoryzacyjnych  
(m.in. lakiernicy, mechanicy 
i osoby zajmujące się szeroko 
pojętą renowacją starych aut).

Przeprowadzono pierwszą 
w Polsce międzynarodową au-
kcję samochodów zabytkowych. 
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Na Oldtimer 
Warsaw Show 
obecni byli 
również eksperci 
z wielu branż 
motoryzacyjnych

Obwieszczenie 
starOsty PruszkOwskiegO 

o wydaniu decyzji o zezwoleniu  
na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031) 
zawiadamiam, że dnia 12.05.2016 r. została wydana decyzja  
nr 4/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
dotyczącej rozbudowy drogi gminnej ulicy bez nazwy  
w Domaniewie w gminie Brwinów wraz z budową kanalizacji 
deszczowej, przebudową części drenaży w pasie drogowym  
i rozbiórką drenaży na działkach nr ew.: 132/19, 132/25, 132/24, 
132/23, 132/18, 132/21 – obręb Domaniew, gmina Brwinów
Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z decyzją  
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. 

Ogłoszenie
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Pruszków podpisał porozumienie z 
Mazowieckim Zarządem Dróg Wo-
jewódzkich w sprawie przekazania 
fragmentu al. Wojska Polskiego w 
zakresie utrzymania zieleni i ogłosił 
przetarg na jej zagospodarowanie. – 
Porozumienie w sprawie przekaza-
nia prezydentowi Pruszkowa zadania 

zarządzania częścią drogi wojewódz-
kiej nr 719 na odcinku od ul. Dział-
kowej do rzeki Utraty w zakresie 
utrzymania zieleni zawarte zostało 
na okres 5 lat z możliwością zmiany 
– informuje Aneta Kozłowska z Wy-
działu Ochrony Środowiska Urzędu 
Miejskiego. Zaplanowano usunięcie 

Al. Wojska Polskiego
będzie pełna zieleni

drzew owocowych i krzewów, których 
stan nie jest dobry. Wzdłuż al. Wojska 
Polskiego od Działkowej do Powstań-
ców będą nasadzone krzewy i pnącza 
(ponad 10 tys. sztuk!). – Chcemy na-
sadzić m.in. takie rośliny jak tawuła 
czy dereń biały – dodaje Kozłowska.
Powstaną też trawniki.  [SD]  

Powiat Grodziski
Biuletyn przygotowywany i redagowany przez Starostwo Powiatu Grodziskiego. RedakcJa WPR nie ponosi odpowiedzialności za Jego treść.

 

„Wsparcie rodzin to nie pomoc socjalna…” 
Inauguracja Tygodnia Rodziny w Grodzisku Mazowieckim.

W niedzielę, 15 maja, zainaugurowano w Grodzisku Mazowieckim Tydzień Rodziny.

U roczystej Mszy świę-
tej w kościele p.w. św. 
Anny w Grodzisku 
Mazowieckim prze-

wodniczył ks. kardynał Kazi-
mierz Nycz. 

Po Mszy świętej odbyło się 
spotkanie w Centrum Kultury, 
w którym uczestniczyła Pre-
zes Rady Ministrów – Beata 
Szydło, Minister Zdrowia – Kon-
stanty Radziwiłł, Wiceminister 
- Bartosz Marczuk z Minister-
stwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej, władze samorzą-
dowe, inni zaproszeni goście 
oraz mieszkańcy. Dokonano 
wówczas rozpoczęcia Tygo-
dnia Rodziny, który zakończy 

się ofi cjalnie piknikiem 22 ma-
ja w Parku Skarbków. 

Prezes Związku Dużych Ro-
dzin – Joanna Krupska, po-
dziękowała Pani Premier za 
wprowadzenie Programu 500+, 
podkreślając, że „właśnie rodzi-
na to bogactwo relacji, emo-
cji, które wzbogacają każdego. 
Niestety duże rodziny często 
są postrzegane jako patologie, 
a rodziców uważa się za nie-
odpowiedzialnych”. W imieniu 
Związku Prezes wręczyła Pani 
Premier statuetkę przedstawia-
jącą dużą rodzinę. 

Pani Premier w swoim prze-
mówieniu podkreśliła, że „Pro-
gram 500+ to zobowiązanie 

wobec Polaków. Cieszę się, że 
mogliśmy dotrzymać słowa. Ten 
program to pierwszy etap, bo 
bardzo chcę by w Polsce zapa-
nowała moda na rodzinę. Dzię-
ki rodzinie buduje się przyszłość 
naszej Ojczyzny. Trwają także 
prace nad uruchomieniem pro-
gramu Mieszkanie+”. 

Część oficjalną prowadził 
Paweł Woliński, z „Fundacji 
Mamy i Taty”. 

W spotkaniu uczestniczy-
ły także władze samorządowe 
powiatu, na czele ze Starostą 
Powiatu Grodziskiego – Mar-
kiem Wieżbickim, Wicestarostą 
- Zbigniewem Kajakiem, Prze-
wodniczącym Rady Powiatu 

- Jerzym Terlikowskim oraz 
Wiceprzewodniczącą Rady 
– Iwoną Wiąckowską. 

Tego dnia odbyła się rów-
nież Konferencja „Przyszłość 

i Zdrowie Polskiej Rodziny”, 
która została podzielona na 
dwa panele. 

W pierwszym zatytułowanym 
„Nowy rozdział polityki rodzin-
nej w Polsce”, z udziałem m.in. 
wiceministra Bartosza Mar-
czuka z Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej, dysku-
towano m.in. o polityce rodzinnej, 
migracyjnej oraz sytuacji demo-
grafi cznej w Polsce i Europie. 

W drugim panelu „Zdro-
wie prokreacyjne”, z udziałem
m.in. Ministra Zdrowia – Kon-
stantego Radziwiłła, rozmawia-
no o zdrowiu prokreacyjnym, 
aspektach związanych z płod-
nością i niepłodnością kobiety 

i mężczyzny, metodach leczenia 
niepłodności. Minister Zdrowia 
przedstawił założenia Narodo-
wego Programu Zdrowia na lata 
2016-2020, w którym znajduje 
się cel operacyjny, odnoszący 
się właśnie do zdrowia prokre-
acyjnego. 

Na inaugurację Tygodnia 
Rodziny przybyło wiele osób, 
w tym także rodziny z dziećmi. 
Honorowy Patronat nad wyda-
rzeniem objęła Małżonka Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej 
– Agata Kornhauser-Duda. In-
formacje na temat zjazdu dużych 
rodzin znajdują się na stronie in-
ternetowej: www.zjazd.3plus.pl.

Starostwo Powiatu Grodziskiego

Reklama
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Policjanci z Pruszkowa skontro-
lowali przechadzającego się męż-
czyznę. Okazało się, że 19-latek, 
mieszkaniec Brwinowa, w kiesze-
ni bluzy miał 85 g amfetaminy. – 
Ujawniono worek z zawartością 
białego proszku. Zatrzymany tłu-
maczył, że nie wie co to jest, a worek 

znalazł na ulicy. Wykonane na ko-
mendzie wstępne badania zabezpie-
czonego białego proszku wykazały, 
że jest to amfetamina o wadze 85 
gramów – informowała asp. Karoli-
na Kańka, rzecznik prasowy Komen-
dy Powiatowej Policji w Pruszkowie. 
– Dochodzeniowcy, po zebraniu 

Wpadł z amfetaminą  
w kieszeni bluzy

materiału dowodowego, przeka-
zali zatrzymanego na przesłuchanie 
do prokuratury. 19-latek usłyszał 
zarzut posiadania znacznej ilości 
środków odurzających. Zastoso-
wano wobec niego dozór policyjny 
– dodała. Mężczyźnie grozi do 10 lat 
pozbawienia wolności.  [SD]  

Grodzisk Mazowiecki, 20.05.2016 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części wsi Odrano Wola w rejonie ul. Okopowej w Gminie Grodzisk 
Mazowiecki
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t. jedn. Dz. U z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) w związku z  uchwałą  
Nr 546/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 kwietnia 2013 r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla części wsi Odrano Wola w rejonie ul. Okopowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki, 
zmienioną Uchwałą Nr 567/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia  
29 maja 2013 r. zmieniającą uchwałę nr 546/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim 
z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Odrano Wola w rejonie ul. Okopowej  
w Gminie Grodzisk Mazowiecki zawiadamiam o drugim wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi 
Odrano Wola w rejonie ul. Okopowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną do ww. planu.
Sporządzony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje obszar, 
którego granice przebiegają:
Od północy – zaczynając od punktu stanowiącego przedłużenie północnej granicy 
działki ew. nr 18 na zachodnią granicę działki ew. nr 20/3, przez działkę 20/3, północnymi 
granicami działek ew. nr 18, 22 i 23/19, zachodnią, północną i wschodnią granicą działki 
ew. nr 23/17, a następnie 65 m ponownie północną granicą działki ew. nr 23/17, dalej  
w kierunku południowym, przez działkę ew. nr 23/17, do punktu stanowiącego rzut 
prostopadły na północną granicę działki ew. nr 382/1, dalej północną granicą działek  
ew. nr 382/1 i 23/4 do punktu stanowiącego północno-wschodni narożnik działki ew. nr 23/.
Od wschodu – wschodnią granicą działek ew. nr 23/4, 383/2 i 333 do punktu stanowiącego 
południowo-wschodni narożnik działki ew. nr 333.
Od południa – południową granicą działki ew. nr 333, przez działkę ew. nr 22, południową 
granicą działki ew. nr 20/4 do punktu stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki 
ew. nr 20/4.
Od zachodu – zachodnią granicą działek ew. nr 20/4 i 20/3, do punktu stanowiącego 
przedłużenie północnej granicy działki ew. nr 18 na zachodnią granicę działki ew. nr 20/3.
Wyłożenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną do 
w/w planu odbędzie się w dniach od  30 maja 2016 r. do  21 czerwca 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 w projekcie  planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 
13 czerwca 2016 r. o godzinie 18.00 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 
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia  6 lipca 2016 r.
Uwagi mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miejskiego  
w Grodzisku Mazowieckim lub pocztą na adres: 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Kościuszki 
32A, ustnie do protokołu w Wydziale Planowania Przestrzennego pok. nr 9 lub za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej na adres: urzad@grodzisk.pl.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu planu jest 
Burmistrz Grodziska Mazowieckiego.

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Grodzisk Mazowiecki, 20.05.2016 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospo- 
darowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki 
Jednostka B1 – etap II
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) 
w związku z  uchwałą Nr 492/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim  
z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki 
Jednostka B1 oraz uchwałą Nr 683/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim 
z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 492/2013 Rady Miejskiej 
w Grodzisku Mazowieckim z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka B1 zawiadamiam o wyłożeniu 
do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka B1  
– etap II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną do ww. planu.
Sporządzony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obejmuje obszar, którego granice przebiegają:
Od północy – zaczynając od północno-zachodniego narożnika działki ew. nr 16/10 
z obrębu 55, dalej po północnej granicy tej działki do jej północno-wschodniego 
narożnika.
Od wschodu – zaczynając od północno-wschodniego narożnika działki ew. nr 16/10 
z obrębu 55, dalej po wschodnich granicach działek ew. nr 16/10, 24/1, 26/2, 27/2, 
28, 30/4, 30/3 i 32 z obrębu 55 do południowo-wschodniego narożnika działki  
ew. nr 32 z obrębu 55.
Od południa – po południowej granicy działki ew. nr 32 z obrębu 55.
Od zachodu – zaczynając od południowo-zachodniego narożnika działki ew. nr 32 
z obrębu 55, dalej po zachodnich granicach działek ew. nr 32, 30/1, 28, 27/1, 26/1, 
24/1 i 16/10 z obrębu 55, do północno-zachodniego narożnika działki ew. nr 16/10 
z obrębu 55.
Wyłożenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporzą- 
dzoną do w/w planu odbędzie się w dniach od  30 maja 2016 r. do  21 czerwca 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 w projekcie  planu rozwiązaniami odbędzie się 
w dniu 6 czerwca 2016 r. o godzinie 18.00 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 organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia  6 lipca 2016 r.
Uwagi mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miejskiego 
w Grodzisku Mazowieckim lub pocztą na adres: 05-825 Grodzisk Mazowiecki  
ul. Kościuszki 32A, ustnie do protokołu w Wydziale Planowania Przestrzennego pok. 
nr 9 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: urzad@grodzisk.pl.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu planu 
jest Burmistrz Grodziska Mazowieckiego.

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Grodzisk Mazowiecki, 20.05.2016 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko, 
sporządzonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka 
B1 – etap II

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 2, w związku z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (t. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 353), w związku 
z uchwałą Nr 492/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 
23 stycznia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk 
Mazowiecki Jednostka B1 oraz uchwałą Nr 683/2014 Rady Miejskiej  
w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany 
uchwały Nr 492/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia  
23 stycznia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu 
miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka B1 zawiadamiam o wyłożeniu do 
publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzonej 
do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka B1 – etap II. 
Wyłożenie odbędzie się w dniach od  30 maja 2016 r. do 21 czerwca 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  
6 czerwca 2016 r. o godzinie 18.00 w Grodzisku Mazowieckim w siedzibie 
Urzędu Miejskiego pokój 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 nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 lipca 2016 r.

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

Uwagi mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu 
Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim lub pocztą na adres: 05-825 Grodzisk 
Mazowiecki ul. Kościuszki 32A, ustnie do protokołu w Wydziale Planowania 
Przestrzennego pok. nr 9 lub za pomocą środków 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

Widowiskowe eliminacje w sporcie pożarniczym  
Strażacy na torze przeszkód
 Seweryn Dębiński 

P R U S Z K Ó W
Aby zweryfikować 
sprawność co pewien  
czas w strażackich 
strukturach organizowane 
są różne zawody.  
W Pruszkowie odbyły się 
eliminacje strefowe do 
Mistrzostw Województwa 
Mazowieckiego  
w Sporcie Pożarniczym.

Z awód strażaka to także 
stałe utrzymywanie od-
powiedniej sprawności 
fizycznej. To oni ratując 

życie innym, często ryzykują wła-
sne zdrowie, a nawet życie. Akcje 
ratowniczo-gaśnicze wymaga-
ją więc siły, wydolności, sprytu. 

Wymienione wyżej zawody ro-
zegrano na terenie Międzyszkol-
nego Ośrodka Sportowego przy 
ulicy Gomulińskiego. Jakie ekipy 
wzięły udział w zmaganiach? – 
Pojawiło się sześć drużyn z naszej 
strefy, czyli komendy z Pruszko-
wa, Grodziska Mazowieckiego, 

Warszawy Zachód, Wołomina, 
Piaseczna i Warszawy. Najlepsza 
drużyna będzie reprezentować 
nasz strażacki region w finale wo-
jewódzkim – mówi st. kpt. Karol 

strażacy wspinali się przy użyciu 
drabiny na piętro, później musieli 
pokonać stumetrowy pożarniczy 
tor przeszkód, a na końcu odbyły 
się pożarnicze ćwiczenia bojowe, 

czyli z użyciem sprzętu, np. węży 
czy pomp pożarniczych.

Okazało się, że w klasyfikacji 
drużynowej wszystkie zadania 
najlepiej wykonali strażacy Prusz-
kowa. Gratulujemy! Drugą loka-
tę uzyskała jednostka z Warszawy, 
a trzecią z Grodziska Mazowiec-
kiego. W klasyfikacji indywidualnej 
najlepszym strażakiem okazał się 
Albert Krupa z komendy w Prusz-
kowie, drugie miejsce zajął Mateusz 
Bańkowski z Warszawy, a trzecie – 
Piotr Garczyński także reprezen- 
tujący pruszkowskich strażaków.
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Strażacy musieli m.in. pokonać 
stumetrowy pożarniczy tor przeszkód 
Kroć, rzecznik prasowy Komen-
dy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Pruszkowie. – Zmaga-
nia rozegraliśmy również w kla-
syfikacji indywidualnej – dodaje.
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Eliminacje strefowe do Mis- 
trzostw Województwa Mazowiec-
kiego w Sporcie Pożarniczym. 
składały się z trzech konkuren-
cji. St. kpt. Karol Kroć: – Najpierw 
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Dwa ważne jubileusze 

P O D KO WA  L E Ś N A
W tym miesiącu Jan 
Oźmina, mieszkaniec 
Podkowy Leśnej 
obchodził 100 urodziny. 
Natomiast państwo 
Janina i Lucjan Iwanejko 
będą świętować 65-lecie 
zawarcia związku 
małżeńskiego.

Jan Oźmina urodził  się w 1916 r.  
Do Podkowy sprowadził się  
34 lata później i został do dziś.  
– Z okazji tak wspaniałego 
jubileuszu burmistrz Artur 
Tusiński wręczył szanowne-
mu Jubilatowi list gratula-
cyjny, kwiaty wraz z koszem 

upominkowym, życząc jed-
nocześnie kolejnych, jesz-
cze piękniejszych jubileuszy 
– napisano na stronie Pod-
kowy Leśnej.

21 listopada minie 65 lat od 
kiedy państwo Janina i Lucjan 
Iwanejko wzięli ślub. Już te-
raz Artur Tusiński, burmistrz 
Podkowy, wręczył im me-
dale za długoletnie pożycie 
małżeńskie. – Temu nieco-
dziennemu wydarzeniu towa-
rzyszyła podniosła atmosfera, 
którą uzupełniały kwiaty oraz 
słodki poczęstunek – czytamy. 
Państwu Iwanejko w chwili 
wręczania medali towarzy-
szyła najbliższa rodzina. [SD]



Ogłoszenia
P i ą t e k ,  2 0  M A J A  2 0 1 6 15

Zamów: 22 758 77 88
reklama@wprmedia.pl                

Pruszków
ul. Niecała 10/2CENY NETTO OGŁOSZEŃ ZA SŁOWO:

2 zł ....... ogłoszenie zwykłe
3 zł ....... ogłoszenie pogrubione
4 zł ....... ogłoszenie w ramce

5 osób. Bardzo atrakcyjne 
wynagrodzenie – sprzątanie – osoby 
niepełnosprawne ze stopniem 
znacznym i umiarkowanym 
szczególnym. Grodzisk Mazowiecki. 
798 764 815 

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

 ► Maszynistę offsetowego zatrudni 
drukarnia w Pruszkowie. 
Tel. 602-32-07-47 

 ► Mechanik motocyklowy, pilne. 
kontakt@go4moto.pl. Tel.733 710 073

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

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

 ► Pracowników ochrony - Leszno 
Obiekt handlowy. Tel. 608 027 496 

 ► Serwisant rowerów, pilne. 
kontakt@go4moto.pl. Tel.733710073.

 ► Serwis samochodowy w Otrębusach 
k. Pruszkowa zatrudni mechanika 
samochodowego, tel. 794 794 500

 ► Sprzedawca motocykli, pilne. 
kontakt@go4moto.pl. Tel.733710073.

 ► Zatrudnię do sprzedaży truskawek 
512 422 133 

 ► 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 mężczyzn do sprzątania 
w Wólce Kosowskiej. tel. 519 112 478  

Zatrudnię od zaraz osoby do 
sprzątania w szpitalu w Grodzisku 
Mazowieckim. Praca w pełnym 
wymiarze godzin. Kontakt: 
510-011-309 lub 510-014-539. 

 ► Zatrudnię od zaraz pokojowe 
do hotelu 4* (Warszawa-Ochota). 
Wynagrodzenie miesięczne: 
od 2200 zł do 2900 zł netto 
(w zależności od ilości sprzątniętych 
pokoi). Bezpłatne wyżywienie. 
Kontakt: 510-013-125 lub 
510-014-898 (w godz. 8.00-16.00). 

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

 ► Zatrudnimy Panie i Panów do 
sprzątania oraz pracowników 
ochrony z orzeczeniem 
o niepełnosprawności. Umowa 
o pracę. Wynagrodzenie 
1 950 zł/miesiąc. Praca na terenie 
Pruszkowa.  Tel. kontaktowy 
730 452 196 lub 146816262  

Nieruchomości – sprzedam

 ► Bliźniak Parzniew 535 4857 338 

 ► Brwinów mieszkanie 3 pokoje, 
trzecie piętro, sprzedam - 170 000 zł. 
693 064 136 

 ► Dom jednorodzinny w Pruszkowie, 
pow 122, działka 725 - tel. 518 276 329 

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

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

Nieruchomości – do wynajęcia

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

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

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

Nieruchomości – inne

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

Automoto – kupię

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

Sprzedam

 ► Antyki, magiel 535 487 338 

Sprzedam elektryczny silnik 
do łodzi, żaglówki, pontonu fi rmy 
Minn Kota. model: Endura 55 lbs 
(najmocniejszy na rynku 
- siła ciągu 1300 kg) Pięć biegów 
do przodu, trzy do tyłu. Stan 
techniczny bez zarzutu. Moduł 
zmiany biegów wymieniony na nowy. 
Cena 1100 zł,  tel: 604 114 214 

 ► Sprzedam ubranka niemowlęce 
w bardzo dobrym stanie ( zara, kappahl 
NEWBE, smyk, H&M ) 504-204-700 

Usługi

 ► Anteny profesjonalnie 796 154 214 

 ► Anteny nowocześnie solidnie montaż 
serwis 603 375 875 

 ► Brukarstwo meritumbruk@o2.pl 
696 437 501 

 ► Czyszczenie skórzanej tapicerki 
samochodowej, 505 076 331 

 ► Dachy papą, 605 606 914 

 ► Drzewa, krzewy – ścinanie, pielęgnacja. 
Karczowanie działek. Utylizacja gałęzi. 
Małoinwazyjne usuwanie pni, karp 
(metodą frezowania). Tel. 661-880-661 

 ► 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 

 ► Hydraulik, 535 872 455

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

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

 ► 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 

 ► Ziołolecznictwo, 
600 714 376 

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

Dam pracę

Drukarnia Torro w Puchałach k. Janek zatrudni:
 Operatora linii zbierająco-szyjącej Hohner

Introligatora – Krajacza na Perfectę 92  
Stałe zatrudnienie na umowę o pracę, pełen etat, system zmianowy

Opis stanowiska:
•	Obsługa linii zbierająco-szyjącej Hohner lub Krajarki Perfecta 92.
•	Przygotowanie maszyn do pracy.
•	Dbanie o stan techniczny maszyny oraz materiałów powierzonych do produkcji.
Wymagamy:
•	Doświadczenia.
•	Znajomości procesów introligatorskich.
•	Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole – zmysł techniczny.
Kandydatom proponujemy:
•	Stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku (umowa o pracę).
•	Atrakcyjne wynagrodzenie.
•	Praca w systemie zmianowym.
•	Zdobycie cennego doświadczenia w branży poligraficznej na innych maszynach.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres e-mail: biuro@torro.pl 
lub osobiście ul. Sokołowska 24A; 05-090 Puchały.
Na aplikacji prosimy wpisać klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z ustawą z  29.08.1997 o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 z póź. zm.)”

Od kandydatów oczekujemy:
•	Znajomości druku offsetowego UV,
•	Aktywne pozyskiwanie klientów  

i obsługa,
•	Prowadzenie negocjacji handlowych,
•	Podtrzymywanie dobrych relacji  

z klientami firmy,
•	Kontrola i nadzór nad realizacją zleceń,
•	Terminowość i rzetelność 

w wykonywaniu powierzonych zadań,
•	Łatwość w nawiązywaniu kontaktów 

bezpośrednich i telefonicznych,
•	Bardzo dobra organizacja pracy,
•	Obsługa programów biurowych,
•	Chęć rozwijania umiejętności sprzedaży,

•	Znajomość zagadnień poligraficznych 
oraz programów graficznych, będzie 
dodatkowym atutem,

•	Czynne Prawo jazdy kat. B,

 
Kandydatom proponujemy:
•	Stabilne zatrudnienie w renomowanej 

firmie w oparciu o umowę o pracę,
•	Wieloskładnikowe wynagrodzenie 

składające się z podstawy oraz rozbudo-
wanego systemu premiowego,

•	Pracę zdalną i elastyczne godziny pracy,
•	Niezbędne narzędzia pracy: komputer, 

telefon.

Drukarnia offsetowa UV „Torro” w Puchałach 
k. Janek zatrudni:

Handlowca – opiekuna klienta

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres e-mail: biuro@torro.pl  
w temacie Handlowiec lub osobiście ul. Sokołowska 24A 05-090 Puchały.  
Na aplikacji prosimy wpisać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z ustawą z  29.08.1997 o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 z póź. zm.)”.

 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

Praca na magazynie 15 zł brutto 
Błonie/Kopytów

Agencja Pracy Adecco Poland Sp. z o.o.
nr. rejestru 364
Al. Wojska Polskiego 16 a lok. 44
05-800 Pruszków, tel. 22 738 88 20

www.adecco.pl

Poszukujemy  
od zaraz 40 osób! 

Bezpłatny dowóz  
z Pruszkowa! 

BALKON W 
KWIATACH 
SKLEP OGRODNICZY  
W PRUSZKOWIE, UL. POGODNA 7

www.hurtownia-ogrodnicza.pl

Trouw Nutrition jest światowym liderem w produkcji żywności dla zwierząt. 
Wytwarzamy premiksy witaminowo-mineralne, innowacyjne dodatki paszo-
we oraz jesteśmy liderem w doradztwie żywieniowym świadczonym dla prze-
mysłu paszowego i hodowców zwierząt gospodarskich. Od 1931 roku nasze 
rozwiązania znajdują wysokie uznanie u naszych klientów – mieszalni pasz, 
integratorów, dystrybutorów, osób przygotowujących pasze we własnych go-
spodarstwach, jak również u producentów karmy dla psów i kotów. Nasza 
siedziba znajduje się w Grodzisku Mazowieckim, 25 km od Warszawy.

  Recepcjonistka
Forma zatrudnienia – Umowa o pracę 

Miejsce pracy – siedziba firmy w Grodzisku Mazowieckim
Do osoby na tym stanowisku będzie należało:
•	 obsługa administracyjna biura
•	 obsługa centrali telefonicznej
•	 dbanie o prawidłowy obieg informacji i dokumentów w firmie (korespon-

dencja przychodząca i wychodząca)
•	 odbieranie i wysyłanie poczty (tradycyjnej i elektronicznej)
•	współpraca z kurierami: wewnętrznym i zewnętrznymi
•	 zamawianie artykułów biurowych i spożywczych
•	 rezerwacja podróży służbowych pracowników
•	 koordynacja i organizacja spotkań na terenie spółki i poza siedzibą 

spółki.

Od kandydatów oczekujemy:
•	 doświadczenie w pracy jako Recepcjonista/ka, Asystent Biura
•	 dobra znajomość języka angielskiego 
•	 bardzo dobra organizacja pracy
•	wysoko rozwinięte umiejętności personalne
•	 dobra znajomość pakietu MS Office

Aplikacje prosimy kierować na adres: tn.polska@trouwnutrition.com

Prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą 
z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883)”.

Obwieszczenie 
starOsty PruszkOwskiegO 

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwesty-
cji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031) 
zawiadamiam, że dnia 17.05.2016 r. została wydana decy-
zja nr 5/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogo-
wej dotyczącej rozbudowy skrzyżowania ul. Konopnickiej  
z ul. Kraszewskiego w Brwinowie wraz z rozbiórką ogro-
dzeń, demontażem słupa i budową słupa w nowej lokali-
zacji, zmianą lokalizacji przyłącza elektroenergetycznego 
na działkach nr ew.: 51 (51/1, 51/2), 57 (57/1, 57/2), 94  
(94/1, 94/2), 52, 193/3 – obręb 17 w Brwinowie.

[Oznaczenia: w nawiasach – numery działek po podziale, tłu-
stym drukiem – numery działek przeznaczone pod przejęcie 
dla inwestycji].

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