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Na finałowej wakacyjnej projekcji 
Pruszkowskiego Kina Letniego 
publiczność stawiła się w komplecie. 
Ale to nie koniec seansów. Czeka 
nas pokaz specjalny w ramach 
Pruszkowskiego Festiwalu 
Archeologicznego ARTEfakty. 11 
września zobaczymy „Makbeta”.  2

Kino Letnie
przyciągnęło tłumy

Reklama
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R E G I O N
Wracamy do sprawy 
bezpieczeństwa dzieci  
w wodnym parku  
„Bajka” w Błoniu, gdzie 
poważnego urazu doznał 
10-latek z Pruszkowa. 
Jak się okazuje, takich 
wypadków było więcej. 

S zczegółowo sprawę opi-
sywaliśmy tydzień temu. 
W niedzielę, 21 sierp-
nia, do parku w Błoniu 

swojego 10-letniego syna za-
brał pan Tomasz, mieszkaniec 
Pruszkowa. Finał okazał się dra-
matyczny. Chłopiec przewró-
cił się na śliskiej nawierzchni  
i uderzył głową o podłoże. – Nasz  
syn Oskar uległ poważnemu 
wypadkowi bawiąc się na fon-
tannach w Błoniu, pomimo za- 
chowania podstawowych środ-
ków ostrożności upadł bardzo 
niebezpiecznie i doznał urazu 
głowy oraz pęknięcia czaszki 
skroniowej. Po szybkiej reakcji 
pogotowia ratunkowego trafił 
do szpitala, przeszedł bada- 
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Dalszy ciąg sprawy bezpieczeństwa dzieci podczas 
zabaw w parku wodnym „Bajka” w Błoniu

czytaj więcej na str. 2

Wypadków dzieci było więcej
nia TK, neurologiczne, laryn-
gologiczne oraz prześwietle- 
nie pantomogramem – rela-
cjonował ojciec poszkodowa- 
nego chłopca. 

Obecnie Oskar wraca do 
zdrowia, jednak najbliższe 
sześć tygodni spędzi na zwol-
nieniu lekarskim. Po nagłośnie-
niu jego wypadku w Gazecie 
WPR, do naszej redakcji zgło-
sili się rodzice innych dzieci, 
które odniosły obrażenia pod-
czas zabawy w wodnym parku 
w Błoniu. – Moja 9-letnia cór-
ka też uległa tam wypadkowi. 

Niestety, upadek był tak niefor-
tunny, że doszło do złamania 
rzepki i zerwania nerwów. Tego 
samego dnia przeszła 4,5-go-
dzinną operację. W tej chwili 
porusza się na wózku. Przed 
nami długa rehabilitacja. Nikt 
nie chce nam powiedzieć czy 
córka wróci do pełnej spraw-
ności i czy nadal będzie mogła 
trenować swoją pasję, czyli ta-
niec. A jeszcze w czerwcu zdo-
była medale – poinformowała 
nas pani Kinga z Piastowa.

Sprzeciw wobec 
przebiegu 400 kV  4



– Skoro tak, to czemu nie postawić tych słupów na krakowskich Błoniach, czy  
w warszawskich Łazienkach. Albo maszt telefoniczny na Giewoncie. Tam nie ma zabudowy, 
nikt nie będzie protestował, teren jest państwowy, więc można. Moim zdaniem nie można. 
Takich terenów już nie odzyskamy. Andrzej Grabowski, aktor i mieszkaniec grodziskiego Wężyka o planach 
budowy linii 400 kV w gminach naszego regionu. 
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R E G I O N
Na finałowym 
wakacyjnym pokazie 
Pruszkowskiego Kina 
Letniego niezawodna, 
nie tylko pruszkowska, 
publiczność stawiła się 
w komplecie. Ciepły 
niedzielny wieczór 
umilała „Agentka”. Ale  
to nie jest pożegnanie  
z seansami pod chmurką. 

Wostatnią sierp-
niową niedzie-
lę (28 sierpnia) 
na pl. Jana Paw-

ła II w Pruszkowie pojawiły 
się tłumy miłośników kina. 
Gdy na ekranie wyświetlo-
no pierwsze sceny komedii 
„Agentka”, próżno było szukać 
wolnych krzesełek, nie mó-
wiąc o leżakach. Część wi- 
dzów zasiadła więc na parko-
wych ławeczkach. – To fajny  
akcent na zakończenie wa-
kacji. Uśmialiśmy się z mę-
żem jak nigdy, szczególnie 
przy scenie walki na patelnie  

Poza wspomnianymi fil-
mami, w lipcu i sierpniu na 
ekranie na pl. Jana Pawła II 
gościły takie tytuły jak „Most 
Szpiegów”, „Uprowadzona 3”, 
„Millerowie”, „Więzień labi-
ryntu – Próby ognia”, „ John 
Wick”, „Wolny strzelec” i „Za 
jakie grzechy, dobry Boże?”. 
Jak ten repertuar oceniają wi-
dzowie? – Bardzo różnorod-
ny i to wielki plus. Na jedne 
filmy ja wyciągałem z domu 
żonę, na inne ona mnie. Tym 
sposobem byliśmy na więk-
szości seansów – opowia-
da pan Krzysztof. I dodaje: 
– Mam nadzieję, że wrócicie 
w przyszłym roku, bo cięż-
ko wyobrazić sobie waka-
cje w Pruszkowie bez tego  
kinowego pleneru.

Dla wiernych fanów Prusz-
kowskiego Kina Letniego mamy 
dobrą informację. We wrze-
śniu jeszcze raz stanie pneu-
matyczny ekran, a przed nim 
wygodne krzesełka. Mowa 
o pokazie specjalnym w ramach 
Pruszkowskiego Festiwalu 

Udany koniec wakacji
z Kinem Letnim
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We wrześniu jeszcze raz stanie 
pneumatyczny ekran. Mowa o pokazie 
specjalnym w ramach Pruszkowskiego 
Festiwalu Archeologicznego ARTEfakty. 
W niedzielę, 11 września, o godz. 20.30 
zobaczymy film „Makbet”
i inne kuchenne narzędzia – 
mówiła nam po seansie pa-
ni Anna.

Wielu widzów, którzy po- 
jawili się na niedzielnej pro-
jekcji, to stali goście Prusz-
kowskiego Kina Letniego. – Te 
seanse to już prawie nasza wa-
kacyjno-weekendowa trady-
cja. Byliśmy nawet wtedy, gdy 
padało, a na widowni trzeba 
było siedzieć z parasolem – 
z uśmiechem przyznawali Ka-
sia i Mariusz. I rzeczywiście 
jeden z pokazów tegorocznej 
edycji Kina nie rozpieścił po-
godą. Thriller „Zanim zasnę” 
z Nikole Kidman w roli głównej 
oglądano w strugach deszczu, 
ale nawet to nie przeszkodzi-
ło w dobrej zabawie.

Archeologicznego ARTEfakty. 
W niedzielę, 11 września, o godz. 
20.30 zobaczymy film „Makbet”, 
w którym główne role znako-
micie grają Michael Fassben-
der i Marion Cotillard.

Filmowe wieczory w let-
niej atmosferze zorganizowali 
Prezydent Pruszkowa Jan Sta-
rzyński oraz Grupa Wpr Me-
dia. W tym roku sponsorem 
głównym był Odyssey – nowy 
salon marki Nissan w Prusz-
kowie. Partnerzy projektu: 
Auto Service Zalewscy, Deca-
thlon Okęcie, Uczelnia Tech-
niczno-Handlowa im. Heleny 
Chodkowskiej, Play Salon 
Pruszków, E. Leclerc, Fac-
tory, LongBridge, MTZ Cli- 
nical Research. [EL]

na terenie Gminy Błonie ani ilo-
ści poszkodowanych osób – mówi 
burmistrz Zenon Reszka. 

Na pozostałe pytania, w tym  
o dodatkowe zabezpieczenia,  
które ograniczyłyby liczbę wypad- 
ków, nie otrzymaliśmy odpo-
wiedzi. Burmistrz odesłał nas 
do swojej poprzedniej wypo-
wiedzi, z której wynika, że wła-
dze gminy nie mają sobie nic do 
zarzucenia. Wówczas wyjaśnie-
nia włodarza Błonia były również 
bardzo lakoniczne. – Pragnę tak-
że poinformować, że park „Baj-
ka” i fontanna w Błoniu spełnia 
wszystkie wymagania i posiada 
pozwolenie na budowę, stosowny 
odbiór techniczny oraz pozwole-
nie na użytkowanie obiektu. Obok 
placu wodnego jest także szcze-
gółowy regulamin korzystania 
z fontanny interaktywnej. Należy 

też zachować szczególną ostroż-
ność, a dzieci powinny przeby-
wać pod stałą opieką rodziców 
– informował przed tygodniem 
burmistrz Reszka.

Nie tylko Oskar...
Z informacji, które udało nam się 
uzyskać w Powiatowej Stacji Ra-
townictwa Medycznego

Powiatu Warszawskiego Za-
chodniego wynika, że w sierpniu 
tego roku wypadkowi na terenie 
parku „Bajka” uległo troje dzieci, 
które trafiły do szpitala. 

W tej statystyce nie są ujęte  
drobniejsze urazy, stłuczenia 
i otarcia, które albo były opatry-
wane na miejscu, albo rodzice de-
cydowali się przewieźć dzieci do 
szpitala własnym samochodem.  
– Podczas uroczystości rozpo-
częcia roku szkolnego w szkole 

Na temat wypadków w parku wod-
nym „Bajka” dyskusja rozgorza-
ła też w internecie. – Co chwilę 
jakieś dziecko rozbija tam głowę, 
wystarczy pojechać na kilka go-
dzin i wszystko będzie jasne. Nie 
jest to wina rodziców, tylko po 
pierwsze zrobionej ze spadkiem 
nawierzchni, pokrytej jakąś śliską 
farbą, która w połączeniu z wodą 
daje ślizgawkę i bardzo twarde lą-
dowanie. Moim zdaniem inspektor 
budowlany, który to odbierał, nie 
miał pojęcia co robi. Zamknąć to 
i jak najszybciej poprawić, bo będą 
kolejne wypadki – komentuje pan 
Marcin. – Upadek mojego syna za-
kończył się interwencją chirurga 
i trzema szwami na brodzie. Mi-
mo tego, że posiadał odpowiednie 
obuwie – stwierdza pan Dariusz. 
– Niestety, moja córka też miała 
wypadek, mąż chodził za nią i po-
wtarzał „nie biegaj, nie biegaj...”. 
Ale jak to dziecko: w pewnym mo-
mencie pobiegła i finał był taki, że 
ręce i kostki pościerane do krwi – 
relacjonuje pani Renata.

Statystyk brak 
O statystykę wypadków w wodnym 
parku poprosiliśmy władze gmi-
ny Błonie. Okazuje się jednak, że 
takową burmistrz nie dysponuje, 
choć, jak sam twierdzi, „Bajka” jest 
dla dzieci bezpieczna. – Informuję, 
że nie prowadzimy statystyk in-
terwencji pogotowia ratunkowego 

Oskara rozmawiałem z mamą, 
której dwójka dzieci również prze-
wróciła się w tej fontannie. Skoń-
czyło się na drobnych otarciach, 
ale za to była świadkiem interwen-
cji pogotowia do innego dziecka 
– mówi pan Tomasz, tata Oskara, 
chłopca, który w parku wodnym 
uległ poważnemu wypadkowi.

Maksymalna staranność?  
Co na to wszystko władze gminy? 
Zgodnie z życzeniem burmistrza 
Reszki przypominamy jego słowa 
sprzed kilku dni, a ich ocenę po-
zostawiamy naszym czytelnikom.

– Dokładamy maksymalnej sta-
ranności w eksploatacji wszyst-
kich urządzeń w parku. Gmina 
Błonie posiada także odpowied-
nie ubezpieczenie od różnego ro-
dzaju wypadków, także w parku 
„Bajka” – stwierdził burmistrz. 

Wypadków dzieci  
było więcej

Wracamy do sprawy parku wodnego w Błoniu
dokończenie ze str. 1
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Oddział wewnętrzny znów przyjmuje
P R U S Z K Ó W 

Po miesięcznym 
zamknięciu oddziału 
wewnętrznego 
pruszkowski szpital 
na Wrzesinie wznowił 
przyjęcia pacjentów 
internistycznych.  
To jednak nie koniec prac  
i zmian. Z posadą 
dyrektora żegna się 
Mieczysław Brągoszewski. 

O ddział Chorób We-
wnętrznych za-
mknięto na początku 
sierpnia. Od 1 wrze-

śnia ponownie przyjmuje pacjen-
tów, ale prace trwają. – Remont 
przebiega zgodnie z planem,  
z czego się bardzo cieszymy  
i cieszymy się, że pacjenci, któ-
rzy przebywają w naszym szpi-
talu wykazują wyrozumiałość, 
bo prace wiążą się z hałasem – 
mówi Mieczysław Brągoszewski, 
dyrektor lecznicy na Wrzesinie.  

i sprawdzonego oddziału wpro-
wadzimy pacjentów – zapewnia 
dyrektor szpitala. Dodaje, że 
warto czekać. – Oddział będzie 
spełniał oczekiwania naszych 
pacjentów. Mamy XXI wiek. Pa-
cjenci będą leżeli w salach, które 
nie są wielołóżkowe, będą mieli 
dostęp do sanitariatów bez wy-
chodzenia z sali. Diagnostyka bę-
dzie łatwo dostępna i pod ręką, 
co sprawi, że nie trzeba będzie 
chodzić w inne części szpitala. 
Dogonimy oczekiwania i stan-
dardy. Musimy pamiętać, że 

oddział funkcjonował do tej 
pory w tej części szpitala, która 
w zamierzeniu projektanta kil-
kadziesiąt lat temu, miała być 
pięciołóżkowym oddziałem in-
tensywnej terapii. Po remoncie 
będziemy mogli powiedzieć, że 
mamy ładny, nowoczesny oddział 
internistyczny. Taki, w którym 
można leczyć sprawnie, bez-
piecznie i szybko. Dla pacjentów 
to komfort, że nie będzie kolejki 
do prysznica. Na oddziale będzie 
21 łóżek – wyjaśnia. 

Jednocześnie w szpitalu szy-
kują się zmiany kierownicze. 
Obecny dyrektor lecznicy złożył 
rezygnację, a starostwo powiato-
we szykuje się do przeprowadze-
nia konkursu na jego następcę. 
– Swoje obowiązki będę pełnił do 
ostatniego dnia i będę starał się 
robić to jak najlepiej. Potem zo-
stanę lekarzem chirurgiem w tym 
szpitalu, bo to miejsce, które jest 
mi bardzo bliskie – mówi Mieczy-
sław Brągoszewski. [EL]

– Ze względów organizacyjnych 
najlepiej było wystąpić o czasowe 
wstrzymanie działalności, ale od 
czwartku, 1 września, przyjmu-
jemy chorych internistycznych. 
Wydzieliliśmy łóżka w oddziale 
chirurgicznym, który ma nad-
wykonania. Dbamy o pacjentów, 
jesteśmy przygotowani. Kadry  
i sprzęt, wszystko jest – tłumaczy. 

Jak długo potrwa remont? 
– Spodziewam się, że z koń-
cem września lub najpóźniej 
w pierwszych dniach paździer-
nika do tego wyremontowanego 
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63,5mln zł  – tyle kosztować będą inwestycje planowane przez gminę Grodzisk Mazowiec-
ki. Chodzi o budowę Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej, Interaktywnego 

Centrum Integracji Społecznej czyli tzw. Mediateki oraz modernizację Willi Niespodzianka. Gro-
dziscy włodarze zapowiadają pozyskanie funduszy zewnętrznych na realizację tych przesięwzięć. 63,5
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Kolejne prace na torach WKD 
R E G I O N

Dobiegł końca wakacyjny 
remont na linii WKD,  
a kolejarze już są gotowi do 
kolejnych prac. W połowie 
września ruszy remont toru 
nr 1 na odcinku Komorów  
– Podkowa Leśna Główna  
– Milanówek Grudów. 

„N ormalność” na to-
rach WKD nie po-
trwa długo. Kilka 
dni temu skończył 

się remont toru pomiędzy War-
szawą Śródmieście a Komorowem,  
a już 15 września startuje kolejny. 
Tym razem kolejarze zabiorą się 
za modernizację toru nr 1 pomię-
dzy stacjami Komorów – Podko-
wa Leśna Główna. Prace zakończą 
się 15 października. Ale to nie ko-
niec, bowiem 1 października ruszą 
prace na torze nr 1 od Podkowy 
Leśnej Głównej aż do stacji Mila-
nówek Grudów. Ten etap zakoń-
czy się 31 października. To oznacza, 
że podróżni muszą być gotowi  
na utrudnienia.

Kilka etapów
Kolejarze zdecydowali się podzie-
lić remont na trzy etapy. W każ-
dym z nich organizacja ruchu na 
torach będzie wyglądać inaczej. 

Pierwszy etap ma obowiązywać 
od 15 do 30 września. W tym czasie 
podróżni do dyspozycji będą mieli 
pociągi kursujące na następujących 
relacjach: Warszawa Śródmieście 
WKD – Podkowa Leśna Główna, 
Podkowa Leśna Główna – Grodzisk 
Mazowiecki Radońska, Warszawa 
Śródmieście WKD – WKD Komo-
rów oraz Podkowa Leśna Zachod-
nia – Milanówek Grudów. Podróżni 
muszą być gotowi na przesiadki: 

Co z biletami?
Podróżni, którzy chcą korzy-
stać z autobusowej komunika-
cji zastępczej muszą posiadać 
ważny bilet WKD. Zasada ich 
kasowania będzie taka sama jak 
w przypadku niedawnego re-
montu. Trzeba skasować bilet 
ręcznie wpisując datę i dokład-
ną godzinę (wraz z minutami) 
rozpoczęcia przejazdu. Wcze-
śniej zakupione bilety okreso-
we można zwracać w kasach 
biletowych lub Centrum Ob-
sługi Klienta (metro Święto-
krzyska, Warszawa). 

Pozostaje pytanie o honoro-
wanie biletów w pociągach Ko-
lei Mazowieckich i Szybkiej Kolei 
Miejskiej. – Prowadzimy roz-
mowy na ten temat. Najpraw-
dopodobniej jednak SKM będzie 
wyłączona ze wspólnej oferty, 
ponieważ ruch od Komorowa 
do Warszawy będzie odbywał się 
bez utrudnień – mówi Krzysztof 
Kulesza, rzecznik prasowy WKD. 
– Podróżni zostaną poinformo-
wani o ustaleniach i ewentual-
nym honorowaniu biletów WKD 
w pociągach KM – dodaje. [AS]

w kierunku do i z Grodziska Ma-
zowieckiego na stacji Podkowa 
Leśna Główna, w kierunku do  
i z Milanówka na stacji Podkowa 
Leśna Zachodnia. Na odcinku Ko-
morów – Podkowa Leśna Główna 
ruch pociągów będzie się odbywać 
wahadłowo, wyłącznie po torze nr 2

W ramach drugiego etapu  
(1-15 października) pociągi pojadą 
na podobnych zasadach. Z jedną 
zmianą: ruch na torach na od-
cinku Podkowa Leśna Główna 
– Milanówek Grudów zostanie 
całkowicie wstrzymany. W za-
mian podróżni skorzystają z au-
tobusowej komunikacji zastępczej. 
W weekend 8-9 października kur-
sy do Grodziska będą się odbywać 
bez przesiadki. Jednak liczba po-
ciągów będzie ograniczona.

W trzecim etapie (16-31 paź-
dziernika) składy będą kurso-
wać według zwykłego rozkładu 
jazdy z wyłączeniem pociągów 
do/z Milanówka, które mają koń-
czyć lub zaczynać bieg na sta-
cji Podkowa Leśna Główna. Na 
tym etapie podróżni z Milanów-
ka nadal będą korzystać z auto-
busów zastępczych.
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Ludzi dobrego serca nie brakuje
 Jakub Małkiński 

R E G I O N
Zakończyliśmy zbiórkę 
przyborów szkolnych dla 
najbardziej potrzebujących 
dzieci ze Szkoły 
Podstawowej nr 2  
w Pruszkowie. Po raz  
kolejny okazało się, jak  
dużo osób ma dobre serca.

K iedy śmieje się dziec-
ko, śmieje się cały 
świat”. Janusz Kor-
czak wyraził coś, co 

tkwi w sercu każdego człowie-
ka. Nie ma nic piękniejszego 
niż radość dziecka, jednak są 
sytuacje, w których najmłodsi 
muszą radzić sobie z wieloma 
problemami. Nasza akcja „Ko-
lorowa Wyprawka” pokazuje, że 
nie są pozostawieni sami sobie! 
Wsparliście potrzebujące dzie-
ci ze Szkoły Podstawowej nr 2  

Nasza akcja „Kolorowa Wyprawka” dobiegła już finału
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k Potrzebujący uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej im. Kornela Maku-
szyńskiego w Pruszkowie zyskają 
to, co niezbędne do nauki. – Za-
leży nam, aby zrobić coś dobre-
go dla społeczności lokalnej, 
która już od wielu lat obdarza 
nas zaufaniem. Akcję kierujemy 
szczególnie do tych dzieci, które 
z różnych powodów nie mogą li-
czyć na taką wyprawkę, jak ich le-
piej sytuowani koledzy – mówiła 
Milena Skoczylas, wiceprezes za-
rządu Grupy Wpr Media i koordy-
natorka „Kolorowej Wyprawki”.

Z pewnością uśmiechy zagosz-
czą na twarzach dzieci, a to naj-
większa nagroda dla wszystkich, 
którzy zaangażowali się w akcję. 
Na darczyńców czekała jeszcze 
jedna niespodzianka! Płyta z au-
tografem Dody, która wsparła 
naszą akcję. Wygrała ją Marta Ko-
bylińska. Gratulujemy! A wszyst-
kim uczestnikom akcji „Kolorowa 
Wyprawka” dziękujemy!

w Pruszkowie. Wszystkim za-
angażowanym w akcję należą 
się szczególne podziękowania.

Wsparliście potrzebujące dzieci ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Pruszkowie. 
Wszystkim zaangażowanym w akcję 
dziękujemy! 

Wśród darów nie brakuje ze-
szytów, ołówków, bloków ry-
sunkowych, kredek, piórników. 
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przebiegać przez moją działkę. 
Gdy ponad półtora roku temu 
zaczęły się protesty mieszkań-
ców, decyzję zmieniono. Za-
trudniono ekspertów, którzy 
jednoznacznie powiedzieli, że 
względy ekonomiczne, krajo-
brazowe i każde inne wskazują 
na to, że ta linia ma iść wzdłuż 
autostrady. I to zostało zaklepa-
ne. A tu okazuje się, że jednego 
dnia decyzja zostaje zmieniona. 
Pojawiają się różne plotki, ale 
wygląda na to, że ktoś wysoko 
postawiony zainterweniował na 
czyjąś prośbę i wbrew eksper-
tom, postanowieniom, planom, 
ekonomicznemu rachunkowi 
i zdrowemu rozsądkowi – jed-
nego dnia nagle podjęto taką, 
a nie inną decyzję. Trwają pro-
testy i nic dziwnego. Ta linia ma 
przeciąć m.in. sady, które prze-
staną owocować, bo znikną z ich 
terenu pszczoły. Drzewa przez 
lata hodowane, przynoszące 
zyski zostaną wycięte, bo ktoś  
powiedział „nie”. 

Zagrożony jest też krajobraz, 
który znamy z obrazów Józefa 
Chełmońskiego. 
– To katastrofa. Skoro mamy taki 
krajobraz, to nie można go nisz-
czyć. Mieszkam w miejscowości 
Wężyk (gmina Grodzisk Mazo-
wiecki), niedaleko Kuklówki, 
gdzie stoi dwór Chełmońskie-
go. To krajobraz dokładnie ta-
ki, jak widać na „Babim lecie”. 
Po co to niszczyć? Szczególnie, 

że teren przy autostradzie i tak 
już w tym sensie jest straco-
ny. Mniej ludzi by ucierpiało, 
a inwestycja byłaby tańsza. Cały 
czas podnoszę argument, że sko-
ro tak, to czemu nie postawić tych 
słupów na krakowskich Błoniach, 
czy w warszawskich Łazienkach. 
Albo maszt telefoniczny na Gie-
woncie. Tam nie ma zabudowy, 
nikt nie będzie protestował, te-
ren jest państwowy, więc można. 
Moim zdaniem nie można. Ta-
kich terenów już nie odzyskamy. 
Wiem, że komitety społeczne chcą 
oddać tę sprawę do prokuratury 
w związku z działaniem na szko-
dę skarbu państwa, bo nie tyl-
ko zniszczymy cenny krajobraz, 
ale ta linia, jak już wspomniałem, 
wzdłuż autostrady byłaby tańsza.

Czy mieszkańcy mogą liczyć na 
pana wsparcie w kolejnych pro-
testach?
– Protesty będą coraz ostrzejsze. 
Sam blokowałem drogę w miej-
scowości Pamiątka. Będę brał 
udział w kolejnych, o ile czas na  
to pozwoli i będę na miejscu. 
Mieszkańcy mojej okolicy mo-
gą na mnie liczyć, na moje po-
parcie, udział i zaangażowanie. 

Wierzy pan, że ten sprzeciw mo-
że jeszcze przynieść skutek?

– Oczywiście. 

Rozmawiała  
EWELINA LATOSEK

Sprzeciw wobec 400 kV

R E G I O N
Nie ustają protesty  
przeciw budowie linii  
400 kV w gminach naszego 
regionu. W niedzielę,  
28 sierpnia, mieszkańcy 
blokowali newralgiczne 
drogi, co znacznie utrudniło 
kierowcom powroty  
z wakacji. 

R eakcje tych, którzy 
stanęli w korkach na 
ważnych dojazdów-
kach do Warszawy, 

były podzielone. Jedni pomsto- 
wali na taką formę protestu, 
inny wyrażali zrozumienie dla 
desperacji mieszkańców m.in.  
Jaktorowa, Żabiej Woli i Grodzi-
ska. Od protestujących kierow-
cy usłyszeli przeprosiny, ale też 
wyjaśnienie, że w tej sytuacji nie 
mają innego wyjścia, niż właśnie 
tak dotkliwy sprzeciw. Przypo-
mnijmy, ta wielka społeczna mo-
bilizacja to efekt decyzji Polskich 
Sieci Elektroenergetycznych, 
czyli spółki odpowiedzialnej za 
budowę infrastruktury przesy-
łowej. Na początku sierpnia in-
westor ogłosił, że linia wysokiego 
napięcia powstanie w przebie-
gu najbardziej oprotestowanym 
przez stronę społeczną. Ten ruch 
zaskoczył mieszkańców, bo anali-
za niezależnych ekspertów, prze-
prowadzona na wniosek samego 
PSE wskazała, że słupy 400 kV 
powinny stanąć gdzie indziej, 
wzdłuż autostrady A2 i drogi 
krajowej nr 50. 

Jedną ze znanych osób, które 
sprzeciwiają się takiemu trak- 
towaniu mieszkańców jest  
ANDRZEJ GRABOWSKI, znany  
aktor związany z grodziską miej-
scowością Wężyk. 

Jak pan przyjął nagłą i zaska-
kującą decyzję o budowie linii 
wysokiego napięcia na terenie 
gmin Grodzisk, Jaktorów i Ża-
bia Wola?
– Z niedowierzaniem, a potem 
z przerażeniem. Przecież wszyst-
ko już było ustalone. Ta linia 
pierwotnie nie miała tędy iść. 
W roku 2013 niespodziewanie, 
kiedy ludzie pokupowali dział-
ki, pobudowali domy, nagle zo-
stała przeniesiona na ten teren. 
Sam jestem tego ofiarą, bo ma 

– Skoro mamy taki krajobraz, to nie można go 
niszczyć – mówi aktor Andrzej Grabowski
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R E G I O N
Tak jest co roku. Koleje Mazowieckie 
wraz z początkiem września wpro-
wadzają nowy rozkład jazdy. Spraw-
dzamy jakie zmiany przygotowali 
kolejarze. Pasażerowie KM są przy-
zwyczajeni do zmian na „dużej ko-
lei”. W ostatnich miesiącach drobne 
korekty wprowadzano kilkakrotnie. 

Jednak minione wakacje upłynęły 
wyjątkowo spokojnie biorąc pod 
uwagę awarie i utrudnienia z nimi 
związane – krótko mówiąc nie było 
ich wiele. Mimo, że w tym roku więk-
szych remontów na kolei nie było  
w naszym regionie, to warto spraw-
dzić zmieniony grafik. Nowy rozkład 

Od 4 września nowy 
rozkład jazdy KM

jazdy składów Kolei Mazowieckich 
wejdzie w życie już 4 września. Co 
przygotowali kolejarze? Standardo-
wo – więcej kursów. Będzie ich po-
nad 140. Ponadto korekty głównie 
dotyczą kilku lub kilkunastominu-
towych zmian w odjazdach i przy-
jazdach pociągów. [SD]  

Remont 
przepustu
potrwa 

G R O D Z I S K  M A Z .
Remont przepustu  
w ul. Sienkiewicza  
w Grodzisku Mazowieckim 
miał zakończyć się do 
końca sierpnia. Jednak 
zaszła konieczność 
zwiększenia zakresu prac. 

W s p o m n i a ny  
przepust znaj-
duje się tuż 
przy stawach 

Goliana, czyli niemal w cen-
trum miasta. Położony jest 
w ciągu istotnego szlaku ko-
munikacyjnego – drogi wo-
jewódzkiej nr 579. Na czas 
prac jezdnia została zwężo-
na do jednego pasa ruchu, 
a każdego dnia przejeżdża 
tamtędy znaczna liczba po-
jazdów. To dlatego remont jest 
tak uciążliwy dla kierowców.

Wszystkie prace, zgodnie 
z dokumentami, miały po-
trwać do 31 sierpnia. Nieste-
ty, termin ten musiał zostać 

Wykonawca 
wnioskował  
o przedłużenie 
terminu 
do połowy 
września
przedłużony. – W trakcie ro-
bót wystąpiła niezgodność 
projektu ze stanem faktycz-
nym. Należało zmodernizo-
wać projekt, co spowodowało 
opóźnienie. Rozbieżności do-
tyczyły faktycznego ukształto-
wania niektórych elementów, 
m.in. skrzydełek i płyt pomo-
stu, wobec tego zwiększenie 
zakresu robót było koniecz-
nością. Wykonawca wniosko-
wał o przedłużenie terminu do 
połowy września – mówi Mo-
nika Burdon, rzecznik praso-
wy Mazowieckiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich.

Koszt całego przedsięwzię-
cia to niemal 300 tys. zł. [SD]
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R E G I O N 
Już 16 września  
w Gazecie WPR i na portalu 
WPR24.pl ukaże się 
Dodatek Zdrowie.  
Wiele ciekawostek,  
opinie ekspertów  
i porady. Zapraszamy  
do współpracy!

Z bliża się jesień, a więc 
pora trudna dla zdro-
wia. Wszyscy chcemy 
przejść przez ten czas 

bezboleśnie. Ale jak? Zastana-
wiamy się nad tym i szukamy 
odpowiedzi. Martwimy się, po-
jawiają się kolejne obawy, sta-
jemy się bezsilni. Tak nie może 
być! Warto zajrzeć do Dodatku 
Zdrowie, który ukaże się już 16 
września.

Zadbaj o siebie i swoją rodzi-
nę. W naszym Dodatku Zdro-
wie znajdą się: ciekawe artykuły, 
wywiady ze specjalistami, cie-
kawostki, cenne wskazówki 
i porady. Jednym słowem – to 
wspaniała recepta, dzięki której 

każdy zyska niezbędną wiedzę 
na temat zdrowia. Dzięki niej 
każdy będzie mógł świadomie 
dbać o formę.

Korzyści z zamieszcze-
nia prezentacji:
•  publikacja w Gazecie WPR 16 

września
•  publ ikac ja  na porta lu  

WPR24.pl – ponad 1,5 mln od-
słon w miesiącu

•  promocja dodatku na naszym 
facebookowym profilu – 13 tys.  
użytkowników z regionu.

•  dystrybucja 4 tys. egzempla-
rzy Gazety WPR na stacjach 
SKM i WKD Pruszków

Zachęcamy firmy do publika-
cji reklamy w Dodatku Zdrowie. 

Grupa Wpr Media  
Sp. z o.o.

ul. Niecała 10/2, 05-800 Pruszków
Tel/fax: +48 22 758 77 88
E-mail do biura reklamy:  
reklama@wprmedia.pl

Czas na Dodatek Zdrowie!
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P R U S Z K Ó W
Pruszkowski system monitoringu roz-
budowano o dwie kamery. Umiesz-
czono je tam, gdzie straż miejska  
i policja podejmują najwięcej in-
terwencji. Pojawiły się w dwóch 
miejscach – na skrzyżowaniu ul. Ko-
ściuszki z al. Wojska Polskiego oraz 
w Parku Anielin. W pierwszym z wy-  

mienionych dochodzi do dużej liczby 
kolizji i potrąceń. Ten obszar monito-
rowany jest od przejścia dla pieszych 
przy ul. Niecałej aż do skrzyżowania 
Wojska Polskiego z Miry Zimińskiej-
-Sygietyńskiej. Kamery są bardzo 
pomocne w przypadku rozliczenia 
kolizji lub innych zdarzeń drogowych. 

Kamery w nowych 
miejscach

Natomiast Park Anielin to ulubione 
miejsce „piwoszy” oraz amatorów in-
nych trunków zawierających alko-
hol, choć teren powinien służyć jako 
miejsce rekreacji dla dzieci i rodziców. 
Co ciekawe, kamera zainstalowana 
w Parku Anielin przesyła obraz przy 
pomocy transmisji radiowej. [SD]  

Inwestycje, które pochłoną miliony 
Hala widowiskowo-sportowa czy Mediateka będą kosztować 

 Anna Sołtysiak 

G R O D Z I S K  M A Z .
Grodziski magistrat  
w nadchodzących latach 
planuje budowę lub 
modernizację kilku miejsc 
użyteczności publicznej. 
Plany inwestycyjne są  
dość okazałe, a co za tym 
idzie będą kosztować.

G rodziszczanie nie mo-
gą narzekać na brak 
miejsc do spędzania 
wolnego czasu. Boga-

ta oferta Centrum Kultury, liczne 
parki i miejsca rekreacji dają sze-
rokie możliwości. Mimo to władze 
miasta nie spoczywają na laurach 
i planują kolejne spektakular- 
ne, ale i kosztowne inwestycje.

Priorytet dla hali
Grodziscy włodarze wiedzą już, 
ile będą musieli zapłacić za wy-
budowanie przy ul. Sportowej 
hali widowiskowo-sportowej. 

– Mamy kosztorys budowy Cen-
trum Aktywizacji i Integracji 
Społecznej, czyli hali sporto-
wej. Na tę chwilę to 45 mln zł. 
Mamy nadzieję, że po przetar-
gu ta kwota będzie mniejsza – 
mówił na sierpniowej sesji rady 
Piotr Leśniewski, skarbnik gmi-
ny. – Z doświadczenia, zwłasz-
cza przy przetargach drogowych 
wiemy, że te koszty są mniejsze 
o jakieś 20 – 25 proc. – dodał. 

Pytanie: czy gmina jest go-
towa na taki wydatek i czy tak 

droga inwestycja jest w Gro-
dzisku faktycznie potrzebna? 
– Trzeba pamiętać, że począt-
kowo nie wiedzieliśmy, ile hala 
będzie kosztować. Ogłosiliśmy 
konkurs i wybraliśmy projekt. 
Jest on kosztowny, ale mieliśmy 
tego świadomość – zaznaczył 
na sesji Grzegorz Benedykciń-
ski, burmistrz Grodziska Ma-
zowieckiego. –  Muszą państwo 
wiedzieć, że nie mamy możli-
wości pozyskania środków na 
budowę. Możemy pozyskać 

pieniądze na wyposażenie, win-
dy czy udogodnienia dla nie-
pełnosprawnych – podkreślił. 

Mediateka w kolejce
Inną ważną inwestycją w Gro-
dzisku ma być Interaktywne 
Centrum Integracji Społecz-
nej, czyli Mediateka. To przed-
sięwzięcie nieco przesunie się 
w czasie. Gmina chce bowiem 
skorzystać ze środków ze-
wnętrznych i jest duża szan-
sa, że je otrzyma. 

Problem w tym, że trzeba po-
czekać na rozpisanie konkur-
sów, m.in. w PFRON. Co więcej, 
Grodzisk nie może wystartować 
z Mediateką przed ogłoszeniem 
konkursów, ponieważ nie moż-
na się ubiegać o wsparcie dla 
tych inwestycji, których reali-
zacja już się rozpoczęła. Dlatego 
też zdecydowano się na odsu-
nięcie początku budowy w cza-
sie. – Z uwagi na to, że w roku 
2017 będziemy mogli dopie-
ro aplikować o środki unijne 

i środki z PFRON, przesuwa-
my termin rozpoczęcia budo-
wy Mediateki. Realizacja została 
przewidziana na lata 2017 – 2019 
– zaznaczył Leśniewski. Według 
kosztorysu Mediateka ma kosz-
tować 15,5 mln zł. Jest szansa, że 
blisko połowa tej kwoty będzie 
pochodzić z dotacji.

Gotowy jest również kosztorys 
modernizacji Willi Niespodzian-
ka, która ma zostać przystoso-
wana do potrzeb Urzędu i Rady 
Miasta. Gmina wyda na to około 
3 mln. Realizację zaplanowano 
na lata 2016 – 2018. 

Pieniądze z zewnątrz
Skarbnik miasta zaznacza, że 
gmina szuka pieniędzy, gdzie się 
tylko da. – Środki unijne, środ-
ki krajowe, dotacje, a nawet do-
tacje preferencyjne – wszystko, 
co pozwoli nam odciążyć budżet 
i nasze środki przeznaczyć na 
inne ważne dla mieszkańców 
inwestycje – podkreślił Piotr Leś- 
niewski, skarbnik gminy.
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P R U S Z K Ó W
Pruszkowska policja ponownie ape-
luje do świadków potrącenia 51-let-
niego rowerzysty (w ciężkim stanie 
trafił do szpitala) na skrzyżowaniu  
ul. Długiej i Szkolnej na Żbikowie. Jak 
już pisaliśmy, rankiem 19 sierpnia kie-
rowca czarnego volkswagena passa-
ta odjechał z miejsca wypadku. „Rajd” 

prowadzącego volkswagena zareje-
strowała jedna z prywatnych kamer 
monitoringu. Na nagraniu widocz-
ny jest fragment ul. Długiej sprzed 
miejsca wypadku i moment w któ-
rym czarny passat z dużą prędkością 
wyprzedza inne pojazdy. I na razie 
to jedyny trop. – Niestety, do chwili 

Sprawcy i świadków 
nadal brak

obecnej nie udało nam się ustalić toż-
samości tego kierowcy. Nie zgłosił 
się do nas ani jeden świadek – mówi  
st. asp. Marzena Dąbrowska z Ko-
mendy Powiatowej Policji w Prusz-
kowie. – Liczymy, że ktoś jednak się 
do nas zgłosi. W terenie działają też 
dzielnicowi – dodaje. [EL]  

06

Wielki powrót
Do Pruszkowa „Ołówki” wró-
ciły w 1918 r. Fabrykę odbudo- 
wano, a za sterami zakładu za-
siedli młodzi – Leszek Majewski 
i Ziemomysł Zaborski. Najlep-
szy okres dla „Ołówków” to lata 
1930-1939. Potwierdzeniem jest 
nagroda zdobyta przez ołówki 
techniczne „Polonia340” na świa-
towej wystawie w Paryżu w 1935 r.  
(ołówki uznano za najlepsze na 
świecie, a fabryka otrzymała zło-
ty medal). Z biegiem czasu asor-
tyment znacznie się powiększył. 
Kolejnym flagowym produktem 
stały się spinacze. 

W okresie II wojny światowej 
fabryka co prawda nie produ-
kowała już takiej ilości ołówków 
jak przed laty, ale nadal pra-
cowała. Produkowały wyroby 
głównie dla wojska niemiec-
kiego, w tym... nosze i trum-
ny. W fabryce utrzymywano 
wysokie zatrudnienie – nie 
z powodu zapotrzebowania, 
a ochrony przed represjami 
okupanta. Majewski sprze-
dał nawet dom w Warszawie, 
aby mieć pieniądze na wypła-
ty dla pracowników. Załoga fa-
bryki organizowała też pomoc 
dla ludności Warszawy, która 
trafiła do obozu przejściowe-
go Dulag121. 

Nie tylko produkcja
Warto wspomnieć, że rodzina 
Majewskich myślała nie tylko 
o zysku. Firma udzielała pracow-
nikom kredytów, przydzielała ar-
tykuły spożywcze, zapewniała 
opał. Przy zakładach działały 
klub sportowy, kółko teatralne, 
chór, orkiestra. Robotnicy i ich 
rodziny mogli korzystać z po-
mocy medycznej.

Majewski wspólnie z hrabią 
Potulickim stworzył w Prusz-
kowie szkołę, która mieściła 
się przy ul. Starowiejskiej (dziś 
Kościuszki). Co ciekawe, mo-
żemy oglądać ją każdego dnia.  
To Liceum Ogólnokształcące  
im. Tadeusza Kościuszki.

„St. Majewski” działa do dziś. 
Jednak już w innym miejscu. 
W 2014 r. zakład przeniesiono na 
ul. Kredkową. Po starej fabry-
ce pozostały zabytkowe budynki 
i ulica o nazwie Ołówkowa.

*

Dla naszych Czytelników przygo-
towaliśmy konkurs, w którym do 
wygrania będą książki na temat fa-
bryki. Zwycięzcy otrzymają „Histo-
rię Fabryki Ołówków St. Majewski 
w Pruszkowie 1889-1948” Więcej 
niebawem na portalu wpr24.pl.

„Ołówki” jak wizytówka

 Anna Sołtysiak 

H I S T O R I A
Fabryka ołówków  
„St. Majewski” do  
dziś jest wizytówką 
Pruszkowa. Firma ma 
bardzo bogatą historię, 
ściśle związaną z losami 
miasta. Oto najważniejsze 
fakty z dziejów  
„Ołówków”.

F abryka rozpoczęła dzia-
łalność w 1889 r., ale  
nie w Pruszkowie tylko  
w stolicy. Założycielem 

zakładów był Stanisław Majew-
ski (jego wspólnicy to Józef Za-
borski i Stanisław Starzeński). 
„Ołówki” początkowo funkcjo-
nowały w Warszawskim Labo-
ratorium Chemicznym. Szybki 
rozwój fabryki zmusił właścicie-
li do zmiany siedziby. Idealnym 
miejscem okazała się dawna fa-
bryka igieł. I tak „Ołówki” trafiły 
do Pruszkowa. 

Konkurencja  
dla świata
Przed pierwszą wojną światową 
pruszkowska fabryka produko-
wała ołówki grafitowe o różnych 
skalach twardości oraz kredki 
szkolne w 12 kolorach. Zyski prze-
znaczane były głównie na uno-
wocześnianie zakładu. „Ołówki” 
więc szybko wybiły się na are-
nie międzynarodowej, skutecz-
nie konkurowały z potentatami. 
Kredki i ołówki z Pruszkowa były 
dostępne nawet Indiach, Argen-
tynie, Australii. 

W trakcie I wojny światowej 
„Ołówki” znalazły się na ce-
lowniku niemieckiej artyle-
rii. Zakład nie miał znaczenia 
strategicznego, ale był konku-
rentem niemieckiego produ-
centa ołówków – firmy „Faber”. 
W trakcie wycofywania wojsk 
rosyjskich w 1915 r. zarządzo-
no ewakuację fabryki. Nowy 
zakład uruchomiono w Bory-
sewie, a następnie w Sławińsku. 
Trafiły tam nie tylko maszyny 
i surowce, ale też rodziny za-
łożycieli i część pracowników.

Historia znanej fabryki ołówków jest ściśle 
związana z Pruszkowem 

Weź udział w ulicznym biegu
G R O D Z I S K  M A Z . 

Niebawem w Grodzisku 
odbędzie się druga  
edycja mistrzostw  
w biegach ulicznych. 
Zapisy trwają. 

I mprezy biegowe pod- 
bijają Polskę. Nikogo już 
nie dziwi widok biegnącej 
osoby w środku miasta.  

I dobrze. Na wszystkich zwo-
lenników takiej aktywności 

dzone w latach 2010-2015, a na 
400 m te, które przyszły na 
świat pomiędzy 2007 a 2009 ro- 
kiem. Natomiast w biegu na 
dystansie 1 km wyłącznie dzie-
ci z roczników 2001-2006. Bie-
gi na 5 km i 10 km dostępne są 
dla nieco starszych zawodni-
ków – urodzonych w 2000 r. 
i wcześniej.

Zawody rozpoczną się o godzi-
nie 10. Zapisy na stronie: www. 
biegigrodzisk.pl. [SD]

czeka kolejna sportowa impreza  
w naszym regionie. 11 września 
odbędą się 2. Otwarte Mistrzo-
stwa Grodziska Mazowieckiego 
w Biegach Ulicznych. Przygo-
towano różne dystanse – 200 m  
i 400 m, 1 km oraz dla długo-
dystansowych zawodników, 
5 km i 10 km. Jednak to bieg 
na 5 km wlicza się do Pucha-
ru Grodziskiego.

W biegach na 200 m mogą  
brać udział tylko dzieci uro- 

Uwaga na obnażającego się rowerzystę 
B R W I N Ó W

Mieszkańcy Brwinowa 
obawiają się o swoje 
dzieci. Na jednym  
z osiedli rowerzysta 
obnażył się przed 
dziewczynkami.  
W przypadku zaistnienia 
podobnych sytuacji 
policja prosi o szybki 
kontakt.

S ytuacja budzi niepokój 
wśród rodziców dzieci 
mieszkających w oko-
licach osiedla Socha-

czewska w Brwinowie. Właśnie 
tam widziano rowerzystę, który 
obnażył się przed 9- i 10-latką. 
Mieszkańcy za pośrednictwem 
mediów społecznościowych 
ostrzegają przed niebezpie-
czeństwem. Liczą, że uda się 

– wyjaśnia st. asp. Marzena Dą-
browska z Komendy Powiatowej 
Policji w Pruszkowie. – Prosimy 
każdego, kto zauważy podobną 
sytuację o jak najszybszy kon-
takt. Umożliwi to funkcjonariu-
szom szybkie działanie i złapanie 
mężczyzny – dodaje.

Prawdopodobnie mężczyzna 
był też widziany w Błoniu. [JM]

ująć rowerzystę, który niepokoi 
dzieci. W sprawę zaangażowani 
są nie tylko mieszkańcy. – Po-
licja wie o całej sprawie. Brwi-
nowscy funkcjonariusze zostali 
uczuleni na podobne sytuacje. 
Podczas patroli będą zwraca-
li szczególną uwagę na tereny 
wokół placów zabaw oraz prze-
mieszczających się rowerzystów 

Fa
ce

bo
ok

mają pochodzić z dofinanso-
wania ze „schetynówek”. Gro-
dziscy włodarze chcą się jednak 
zabezpieczyć. Gmina ma przy-
gotowany jeszcze jeden wniosek. 
– Jeśli coś będzie nam uniemoż-
liwiało złożenia wniosku na ulicę 
Okrężną, to będziemy mieli goto-
wy drugi wniosek, który również 

rowały również wsparcie in-
westycji powiatowej, która 
będzie polegać na przebudo-
wie ulicy Mazowieckiej w Opy-
pach. To zadanie jest rozważane 
w dwóch wariantach. Dlacze-
go? – Docelowo zadanie obej-
muje również budowę ronda 
w Milanówku na skrzyżowaniu 

Walka o „schetynówki”

 Anna Sołtysiak 

G R O D Z I S K  M A Z .
Ruszył nabór wniosków na 
dofinansowanie inwestycji 
drogowych w mazowieckich 
gminach i powiatach. 
Grodzisk ma „chrapkę” na 
dodatkowe pieniądze w tym 
zakresie. Jakie inwestycje 
chce zrealizować przy 
wsparciu z dotacji?

I nwestycje drogowe to 
jedne z najważniejszych 
i zarazem najkosztow-
niejszych przedsięwzięć 

realizowanych przez gminy i po-
wiaty. Do końca 2015 r. działał 
Narodowy Program Przebudo-
wy Dróg Lokalnych, nazywany 
popularnie „schetynówkami”. W 
ramach programu samorządy 
mogły ubiegać się o wsparcie 
finansowe na inwestycje dro-
gowe. W ubiegłym roku powstał 
nowy projekt. To Program Roz-
woju Gminnej i Powiatowej In-
frastruktury Drogowej, który 
opiera się na tych samych za-
sadach co wcześniejszy. Trudno 
się więc dziwić, że gminy i po-
wiaty nadal nazywają go „sche-
tynówkami”. 

W przyszłym roku do rozda-
nia jest 96,5 mln zł. Jednak gmi-
ny i powiaty na jedną inwestycję 
drogową zgłoszoną do konkursu 
mogą maksymalnie otrzymać 3 
mln zł. „Chrapkę” na te pienią-
dze ma Grodzisk Mazowiecki. 

Na jakie zadanie gmina chce 
uzyskać środki? Chodzi o prze-
budowę ulicy Okrężnej. Zgod-
nie z kosztorysem ta inwestycja 
może pochłonąć aż 12 mln zł. 
Wkład gminy to 6,5 mln zł. Za-
danie wesprze finansowo powiat 
grodziski, który chce przekazać  
2,5 mln zł. Pozostałe 3 mln zł 

Gminy i powiaty na jedną inwestycję 
drogową zgłoszoną do konkursu 
mogą maksymalnie otrzymać 3 mln zł. 
„Chrapkę” na te pieniądze ma Grodzisk
kwalifikuje się do „schetynów-
ki” – podkreśla Piotr Leśniewski, 
skarbnik Grodziska Mazowiec-
kiego. O jakiej inwestycji mowa? 
Chodzi o przebudowę ulic Króli-
czej i Drozda. To zadanie będzie 
jednak o wiele tańsze, bowiem 
pochłonie 4,4 mln zł. Tu również 
powiat grodziski zadeklarował 
wsparcie – 1,2 mln zł. Grodzisk 
z gminnej kasy ma wyłożyć  
2,4 mln, a brakujące 800 tys. zł to 
kwota z dofinansowania. 

To nie koniec. Władze Gro-
dziska Mazowieckiego zadekla- 

Mazowieckiej z ul. Kazimie-
rzowską – zaznacza Piotr Le-
śniewski. Jeśli Milanówek nie 
będzie chciał uczestniczyć 
w finansowaniu tego zadania, 
to powiat złoży wniosek ma 
przebudowę drogi rezygnując 
z budowy ronda. Gdyby jednak 
Milanówek wyłożył pieniądze to 
na wspomnianym skrzyżowa-
niu rondo się pojawi. 

Wnioski do programu można 
składać do 15 września. Wstępną 
listę rankingową powinniśmy 
poznać 31 października.
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Po starej fabryce pozostały zabytkowe budynki
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Grodzisk Mazowiecki chce uzyskać środki  
na przebudowę ul. Okrężnej

Zgodnie z kosztorysem przebudowa ul. Okrężnej 
może pochłonąć aż 12 mln zł 
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JESTESMY Z WAMI OD 18 LAT

Grodzisk Mazowiecki, 02.09.2016 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu wsi Janinów  w Gminie Grodzisk 
Mazowiecki – obszar IV

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 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) 
w związku z  uchwałą Nr 142/2011 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim 
z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu wsi Janinów w Gminie Grodzisk 
Mazowiecki, zmienioną uchwałami Nr 290/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku 
Mazowieckim z dnia 1 lutego 2012 r., Nr 508/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku 
Mazowieckim z dnia 25 lutego 2013 r. oraz Nr 380/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku 
Mazowieckim z dnia 29 czerwca 2016 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenu wsi Janinów  w Gminie Grodzisk Mazowiecki – obszar IV wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko, sporządzoną do ww. planu.

Sporządzony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obejmuje obszar, którego granice przebiegają:
Od północy – od północno-wschodniego narożnika działki ew. nr 65/1, przez 
działkę ew. nr 171/3 do północno-zachodniego narożnika działki ew. nr 171/10; 
następnie północną granicą działki 171/10 i dalej przez działki ew. nr 67, 68/1, 
70/3 i 71 do północno-zachodniego narożnika działki ew. nr 72/8, północnymi 
granicami działek ew. nr 72/8, 72/17, 73/13 i 73/2; następnie na południe 
zachodnią granicą działki ew. nr 74/1 i dalej jej południową i wschodnią granicą, 
do punktu stanowiącego przedłużenie północnej granicy działki ew. nr 76/3 na 
wschodnią granicę działki ew. nr 74/1; następnie przez działki ew. nr 75 i 76/2 
do północnej granicy działki ew. nr 76/3 i dalej tą granicą; następnie na północ 
wschodnimi granicami działek ew. nr 76/2 i 76/1; na wschód północną granicą 
działek ew. nr 77/1 i 77/4.
Od wschodu – od północno-wschodniego narożnika działki ew. nr 77/4 na 
południe zachodnią granicą działki ew. nr 165/1 do północno-wschodniego 
narożnika działki ew. nr 82.
Od południa – od północno-wschodniego narożnika działki ew. nr 82 kierunku 
zachodnim północną granicą działki ew. nr 82 do południowo-wschodniego 
narożnika działki ew. nr 65/1.
Od zachodu – od południowo-wschodniego narożnika działki ew. nr 65/1  
w kierunku północnym wschodnią granicą działki ew. nr 65/1 do jej północno-
wschodniego narożnika.

Wyłożenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 
sporządzoną do w/w planu odbędzie się w dniach od  12.09. 2016 r. do  04.10.2016 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 26.09.2016 r. o godzinie 17.00 w Grodzisku Mazowieckim w siedzibie 
Urzędu Miejskiego pokój nr 101. 
Projekt planu oraz prognoza udostępnione będą również na stronie internetowej 
gminy bip.grodzisk.pl – Planowanie przestrzenne – Rok 2016.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie 
planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu należy składać 
do Burmistrza Grodziska Mazowieckiego, z podaniem imienia i nazwiska lub 
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga 
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  19.10.2016 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

R E G I O N
Jak nieoficjalnie dowiedział się portal 
WPR24.pl na terenie powiatu prusz-
kowskiego rozpracowano kolejną 
nielegalną fabrykę papierosów. Po-
licjanci póki co jedynie potwierdzali, 
że ujawnili kilkaset paczek bez akcy-
zy. Na naszą skrzynkę mailową kon-
takt@wpr24.pl wpłynęła wiadomość 

o „rozpracowanej” przez służby niele-
galnej wytwórni papierosów.  Do od-
krycia miało dojść na terenie powiatu 
pruszkowskiego. Co na to policja?  
– Na tym etapie postępowania mogę 
tylko potwierdzić, że na terenie gmi-
ny Nadarzyn doszło do ujawnienia 
dość dużej ilości paczek papierosów 

Kilkaset paczek 
papierosów bez akcyzy

bez akcyzy. Trudno obecnie okre-
ślić dokładną liczbę tych paczek, na 
pewno jest to kilkaset sztuk – powie-
działa nam st. asp. Marzena Dąbrow-
ska z Komendy Powiatowej Policji  
w Pruszkowie. – Dla dobra postępo-
wania póki co nie mogę nic więcej 
powiedzieć – dodała. [SD]  

Ogłoszenie

Większy 
autobus
na linii nr 1

P R U S Z KÓ W
24 sierpnia 
nasza redakcyjna 
skrzynka mailowa 
została zasypana 
wiadomościami od 
rozgoryczonych 
pruszkowian. Tego dnia 
na autobusowej linii 
nr 1 pojawił się pojazd 
mniejszy niż zwykle. 

P okonując kolejne  
przystanki auto-
bus zapełnił się do 
tego stopnia, że 

nie było możliwości wejś cia  
do środka. A na linii nr 5 kur-
sował duży, 12-metrowy po-
jazd z dwoma lub trzema 
pasażerami w środku...

Postanowiliśmy w tej spra-
wie się zwrócić do prusz-
kowskiego magistratu. 
Odpowiedź nadeszła po kil-
ku dniach. Była pozytywna, 
na wspomnianej linii poja-
wi się duża Scania Omnicity 
(patrz zdjęcie).  – W odpowie-
dzi na pytanie z dnia 25 sierp- 
nia informuję, że od 5 wrześ- 
nia linię autobusową nr 1 
będzie obsługiwał autobus 
Scania Omnicity. Posiada 
następującą liczbę miejsc: 
27 siedzących i 62 stojących 
– zaznacza Marta Zygmun-
towicz, inspektor z Wydziału 
Inwestycji, Remontów i In-
frastruktury Urzędu Miejskie-
go w Pruszkowie. [SD]
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ze sztuczną nawierzchnią do 
siatkówki i koszykówki na Gąsi-
nie, boiska sportowego, powięk-
szenie placu zabaw, postawienie 
wiat przystankowych.

Dla obszaru II zgłoszono bo-
isko wielofunkcyjne na Żbiko-
wie, projekt Twarzą w twarz 
w domu parafialnym i powsta-
nie kawiarenki internetowej. 
W strefie III mieszkańcy pro-
ponują budowę skweru przy 
ul. Wapiennej i postawienie 

ulicy Chopina, stojaki rowero-
we, doświetlenie przejścia dla 
pieszych na ul. Chopina, montaż 
kamery monitoringu, doświe-
tlenie przejścia na ul. Kubusia 
Puchatka, doświetlenie chod-
nika na odcinku między ulica-
mi Baśniową a Chopina, tablicę 
przy Pałacyku Sokoła i projekt 
Twarzą w twarz.

W ostatnim, VII rejonie, 
weryfikację przeszły pomy-
sły oświetlenia płyty boiska, 

Wkrótce rusza głosowanie 

 Ewelina Latosek 

P R U S Z K Ó W
Od poniedziałku,  
5 września, rozpocznie się 
głosowanie na projekty 
zgłoszone w ramach 
budżetu obywatelskiego  
w Pruszkowie. Które 
pomysły mają szanse  
na realizację?
 

P race nad pruszkow-
skim budżetem party-
cypacyjnym wkroczyły 
w decydującą fazę. Pro-

jekty zostały wstępnie zweryfi-
kowane i trafią teraz pod ocenę 
mieszkańców. Do rozdyspono-
wania jest niebagatelna kwota  
950 tys. zł. Pula ta została rozdzie-
lona na poszczególne rejony mia-
sta. Na każdą z siedmiu takich stref 
przypada od 112 tys. do 188 tys. zł. 

Każdy z mieszkańców Prusz-
kowa może oddać głos tylko raz 
i tylko na projekty zgłoszone 
w „swoim” obszarze. W głoso-
waniu mogą wziąć udział miesz-
kańcy, którzy ukończyli 14 lat. 
Osoby niepełnoletnie muszą 
mieć jednak pisemną zgodę 
opiekuna prawnego. Co istot-
ne, nasz „głos” to 10 punktów, 
które możemy przyznać do-
wolnie – jednemu lub kilku 
pomysłom. Do wyboru mamy 
tradycyjny sposób, czyli wrzu-
cenie specjalnej karty do głoso-
wania do urny w wyznaczonych 
punktach miasta, lub nowocze-
śniejszą, elektroniczną drogę, 
czyli wypełnienie interaktyw-
nej karty na stronie pruszkow.
zetwibo.pl. Na tej samej stro-
nie dostępna jest szczegółowa  
lista projektów. 

Co się na niej znalazło? Dla 
obszaru I to budowa ścieżki 
edukacyjnej nad Utratą, boiska 

Które projekty zgłoszone w ramach budżetu 
obywatelskiego mają szanse?

ae
ro
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ut
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Każdy z mieszkańców Pruszkowa może 
oddać głos tylko raz i tylko na projekty 
zgłoszone w „swoim” obszarze 
elementów małej architektury 
w Malichach. Propozycje dla re-
jonu IV to miejsce do grillowa-
nia przy Utracie, warsztaty dla 
rodziców i plac zabaw dla psów.

W obszarze V o sfinansowanie 
powalczą pomysły na cykliczne 
spotkania dla seniorów, projekt 
Pruszków dla Rodziny i stojak 
rowerowy. Dla obszaru VI zgło-
szono kontrapas rowerowy na 

budowa wielofunkcyjnego bo-
iska z ogrodzeniem, siłowania 
plenerowa przy ul. Śląskiej, si-
łownia plenerowa przy ul. Dział-
kowej i Pruszkowski Festiwal 
Hip Hopu.

Głosowanie zakończy się  
13 września. Po tej dacie poznamy 
najlepiej ocenione pomysły, któ-
re następnie zostaną wpisane do 
uchwały budżetowej na 2017 rok.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO 
Działając na podstawie art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1297, z późn. zm.),  
w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23,t.j. z późn. zm.)  
– dalej Kpa informuję, że na wniosek spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, w dniu 30  sierpnia 
2016 roku wydane zostało przez Wojewodę Mazowieckiego postanowienie Nr 308/III/2016, nadające rygor natychmiastowej wykonalności 
decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 sierpnia 2016 roku, Nr 275/III/2016, udzielającej spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,  
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.:
„Modernizacja Linii Kolejowej Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki – Prace Przygotowawcze” 3. Stacja Pruszków od km 14,893  
do km 18,011. Przebudowa układu torowego oraz odwodnienia powierzchniowego. Budowa i przebudowa odwodnienia wgłębnego 
podtorza, dróg, stacji i  przystanków za pomocą drenów, drenokolektorów oraz kolektorów. Rozbiórka oraz budowa nowego peronu. 
Rozbiórka kiosku handlowego. Remont wiaty peronowej. Budowa dojść do przejść podziemnych. Remont i przebudowa istniejącego 
przejścia podziemnego. Przebudowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Budowa urządzeń zasilania obiektów stacyjnych  
i oświetlenia zewnętrznego na terenie inwestycji. Budowa i przebudowa urządzeń telekomunikacji kolejowej. Budowa i przebudowa sieci 
trakcyjnej. Usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną”;
roboty budowlane będą realizowane na działkach ewidencyjnych (oznaczonych jako dz. ew., przy czym (cz. dz.) oznacza część wymienionej 
działki, wskazaną na mapie w projekcie zagospodarowania terenu) zlokalizowanych na terenie:    
miasta Pruszków, powiat pruszkowski:
obręb 0012 dz. ew. nr: 75/34 (cz. dz.), 75/32, 75/35, 75/36, 75/37 (cz. dz.),
obręb 0016 dz. ew. nr: 218/62 (cz. dz.), 
gminy Brwinów, powiat pruszkowski:
obręb 0017 Parzniew dz. ew. nr: 89 (cz. dz.), 88 (cz. dz.), 18 (cz. dz.).
Stosownie do treści przywołanych na wstępie przepisów informuję, o możliwości zapoznania się z treścią przedmiotowego postanowienia 
oraz z dokumentacją sprawy, w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 
Warszawa, pokój 606.
Doręczenie niniejszego obwieszczenia, zgodnie z art. 49 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, uważa się za dokonane po 
upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia. 
Na przedmiotowe postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 
00-926 Warszawa, za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 7 dni od dnia doręczenia obwieszczenia o jego wydaniu.

WI-III.7840.7.44.2015.JS

Ogłoszenie
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Grodzisk Mazowiecki, 02.09.2016 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko, 
sporządzonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla terenu wsi Janinów  w Gminie Grodzisk Mazowiecki – obszar IV

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 z późn. zm.),  
w związku z uchwałą Nr 142/2011 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim 
z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu wsi Janinów w Gminie 
Grodzisk Mazowiecki, zmienioną uchwałami Nr 290/2012 Rady Miejskiej  
w Grodzisku Mazowieckim z dnia 1 lutego 2012 r., Nr 508/2013 Rady Miejskiej 
w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 lutego 2013 r. oraz Nr 380/2016 Rady 
Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 czerwca 2016 r. zawiadamiam 
o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko, 
sporządzonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla terenu wsi Janinów  w Gminie Grodzisk Mazowiecki – obszar IV.

Wyłożenie odbędzie się w dniach od  12.09.2016 r. do 04.10.2016 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 26.09.2016 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 19.10. 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

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA  
O IV 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. 112/20 1001 93.000 9.300

Zabudowa jednorodzinna w układzie bliźniaczym

2. 112/24 752 71.000 7.100

3. 112/25 753 71.000 7.100

Przetarg odbędzie się w dniu 4 października 2016 r. o godz. 11.00 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Maz. przy ul. Kościusz-
ki 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 
29.09.2016 r., ze wskazaniem, której działki dotyczy. Cena nieruchomo-
ści gruntowych osiągnięta w przetargu zostanie powiększona o podatek 
VAT – 23% i płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy sprze-
daży. 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 moż-
na uzyskać w Wydziale Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gro-
dzisku Maz., ul. Kościuszki 32 A, tel. 22 755 55 34 wew. 220.

OGŁOSZENIE PREZYDENTA 
MIASTA PRUSZKOWA

Stosownie do art. 43  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.  78 z późn. zm.) zawiadamiam 
o przyjęciu: 
1. uchwałą nr XIX.196.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 

28 kwietnia 2016 r. zmiany „Miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – przy 
ulicy Partyzantów”, która obowiązuje od dnia 26 sierpnia 2016  r.  
(Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 12 sierpnia 2016 r. poz. 7438),

2. uchwałą nr XX.226.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 
9 czerwca 2016 r. „Miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego części obszaru miasta Pruszkowa – Żbików 3-go 
Maja”, który obowiązuje od dnia 26 sierpnia 2016  r. (Dz. Urz. 
Woj. Mazowieckiego  z dnia 12 sierpnia 2016 r. poz. 7439),

3. uchwałą nr XX.228.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 
9 czerwca 2016 r. „Miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego osiedla Ostoja w Pruszkowie”, który obowiązuje od 
dnia 26 sierpnia 2016  r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 
12 sierpnia 2016 r. poz. 7440).

Możliwość zapoznania się z treścią przyjętych dokumentów: na 
stronie internetowej http://pruszkow.bip.gmina.pl  zakładka  Pra-
wo lokalne  Uchwały Rady Miejskiej  2016 rok.
oraz w Wydziale Architektury, Urbanistyki i Zagospodarowania 
Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pruszkowie ul. Kraszewskiego 
14/16 (pokój nr 68).

Prezydent Miasta Pruszkowa  
mgr Jan Starzyński

Ogłoszenie

Ogłoszenie

G R O D Z I S K  M A Z O W I E C K I
Trudny czas dla kierowców z powia-
tu grodziskiego. W najbliższym cza-
sie planowane jest zamknięcie drogi 
powiatowej nr 1509 Chrzanów-Żu-
ków-Czubin, której remont będzie 
przebiegał dwuetapowo. Prace bę-
dą prowadzone w Chrzanowie Ma-
łym na blisko 400-metrowym odcinku. 

Największych utrudnień kierowcy po-
winni spodziewać się w dniach 6-23 
września, kiedy to droga zostanie 
zamknięta. Wykonawca zajmie się 
frezowaniem istniejącej nawierzch-
ni, wyrównaniem poboczy i zjazdów 
oraz wykonaniem oznakowania pozio-
mego. W przypadku drogi powiatowej  

Szykują się duże 
utrudnienia w ruchu

nr 1520 Bukówka-Skuły utrudnie- 
nia będą występować w dniach 6-30 
września. Prace obejmą odcinek o dłu-
gości 1400 m. Planowane jest wykona-
nie warstwy podbudowy z kruszywa 
łamanego, warstwy ścieralnej w ist-
niejącej geometrii jezdni oraz utwar- 
dzenie poboczy kruszywem. [JM]  

P O D KO W A  L E Ś N A
O budowie parkingu przy 
stacji WKD Podkowa Leśna 
Główna mówi się od lat. 
Głos w sprawie zabrali 
ekolodzy, twierdzą, że na 
terenie przewidzianym 
pod parking znajdują się 
chronione gatunki owadów. 

P odkowiański magi-
strat złożył wniosek 
o dofinansowanie bu-
dowy parkingu opie-

wający na kwotę ponad 600 tys. 
zł. Zdaniem burmistrza parking 
znacznie ułatwiłby życie miesz-
kańcom. – Temat budowy par-
kingu Park&Ride poruszany był 
wielokrotnie przez mieszkań-
ców przez kilka ostatnich lat. 
Bardzo wiele osób dojeżdża do 
stacji samochodem, również 
podkowian, by do Warszawy 
już dostać się kolejką – mówił 
nam niedawno Artur Tusiński, 
burmistrz Podkowy.

Ale nad inwestycją zawisły 
czarne chmury. Głos w sprawie 
zabrała Liga Ochrony Przyrody. 
Twierdzi, że na terenie prze-
znaczonym pod miejsca dla aut 
znajdują się chronione gatunki 
owadów, m.in. chrząszcz koziróg 

dębosz. Jak wyjaśnia na swoim 
blogu Tusiński, LOP nie wska-
zała miejsca występowania tego 
chrząszcza. – Dzięki wyszuki-
warce google dowiedziałem się, 
że Kozioróg dębosz jest przed-
stawicielem rodziny kózkowa-
tych i osiąga długość do 56 mm. 
W Polsce rozwój larw koziorogów 
dęboszy stwierdzano wyłącznie 
w dębach szypułkowych i dębach 
bezszypułkowych. (…) Z tego opi-
su wnioskuję, że niestety środo-
wisko brzóz i chaszczy przy WKD 
nie jest środowiskiem, w którym 
ten chrząszcz mógłby przebywać 
– napisał burmistrz Podkowy. 

Budowa P&R zagrożona?

Wręczenie nagród starosty podczas sesji rady powiatu

Najlepsi maturzyści docenieni
 Anna Sołtysiak 

P R U S Z K Ó W
Matury już dawno  
za nami. Mimo to władze 
powiatu nie zapomniały  
o wybitnych absolwentach. 
Najlepsi tegoroczni 
maturzyści otrzymali 
nagrody i listy gratulacyjne.

W miniony czwar-
tek rozpoczą ł  
się rok szkolny  
2016/2017. Jednak 

my wracamy jeszcze do absol-
wentów, a dokładniej maturzy-
stów, którzy niebawem pójdą na 
studia. Aż 13 uczniów ze szkół 
ponadgimnazjalnych prowadzo-
nych przez powiat pruszkow-
ski uzyskało wyniki z matury 
(wszystkie egzaminy podsta-
wowe) na poziomie powyżej 
90 proc. Takie osiągnięcia nie 
mogły nie zostać niedocenio-
ne. Utalentowani maturzyści 
otrzymali nagrody od starosty.

Wręczenie dyplomów odbyło 
się podczas sierpniowej sesji 
rady powiatu pruszkowskiego.  
– Chciałabym przypomnieć, że 
są to maturzyści, którzy koń-
czyli szkoły prowadzone przez 
powiat pruszkowski – mówiła 
na sesji Małgorzata Kucharska, 
naczelnik Wydziału Eduka-
cji i Sportu Powiatu Prusz- 
kowskiego. – Maturzyści, któ-
rzy z części obowiązkowej ze 

wszystkich egzaminów otrzy-
mali minimum 90 proc., czyli 
z trzech pisemnych egzami-
nów z języka polskiego, mate-
matyki i języka nowożytnego 

im. Tadeusza Kościuszki Witol-
da Dębskiego. Witold otrzymał 
95 proc. Kolejny wyróżnio-
ny to Marek Steele-Zieliński 
z Liceum Ogólnokształcącego  
im. Tomasza Zana. Marek uzy-
skał 90,6 proc. – poinformowała 
Małgorzata Kucharska.

Jakie uczelnie i kierunki 
upatrzyli sobie najlepsi ma-
turzyści? – Ja wybieram się na 
kierunek Computer Science na 
Wydziale Elektroniki i Tech-
nik Informacyjnych Politech-
niki Warszawskiej – powiedział 
Witold Dębski. Natomiast Marek 
Steele-Zieliński wybrał zupeł-
nie inną ścieżkę. – Wybieram 
się na studia politologiczne na 
Uniwersytecie Warszawskim. 
Może zobaczę więc państwa za 
parę lub paręnaście lat – zwró-
cił się do radnych.

Wyróżnienia od starosty 
otrzymali również inni ucznio-
wie z Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Tadeusza Kościuszki. 
Ich wyniki matur także prze-
kraczają lub są równie 90 proc. 
Oto lista wyróżnionych: Sylwia 
Lach 94,8 proc.; Anna Kozioł 
94,0 proc.; Ewelina Deptuszew-
ska 93,2 proc.; Dominika Pajka 
92,6 proc. Piotr Olczak 92,0 proc.;  
Daria Stańczyk 91,8 proc.;  
Karolina Ryczałek 91,2 proc; Ceza-
ry Zbudniewek 91,2 proc.; Michał 
Jacyniuk 91,0 proc.; Rafał Cieślak 
90,40 proc.; Aleksandra Szcze- 
pańska 90 proc.

An
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uczniów, którzy taki wynik  
uzyskali – dodała.

Zgodnie z regulaminem Na-
grodę Starosty otrzymuje je-
den uczeń z danej szkoły, który 

i dwóch ustnych z języka pol-
skiego i języka nowożytnego. 
To nie jest taka prosta sprawa. 
Dlatego ogromnie cieszymy 
się, że mamy tak liczną grupę  

uzyskał najwyższą procentową 
ilość punktów. Warunek: wynik 
musi być większy niż 90 proc. 
– Zapraszamy do nas absolwen-
ta Liceum Ogólnokształcącego 

Aż 13 uczniów ze szkół 
ponadgimnazjalnych prowadzonych 
przez powiat pruszkowski uzyskało 
wyniki z matury (wszystkie  
egzaminy podstawowe) na poziomie  
powyżej 90 proc.   

Ogłoszenie

– Poza tym śmietnik często tam 
panujący jest mocno niesprzyja-
jący gatunkowi lubiącemu czy-
ste środowisko – dodał.

Czy LOP zablokuje dofinanso-
wanie, a co za tym idzie budowę 
parkingu? W tej chwili trudno 
udzielić odpowiedzi. Sprawie 
będziemy się przyglądać. [SD]

Czy LOP zablokuje 
dofinansowanie, 
a co za tym idzie 
budowę parkingu?
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Zaproszenie na Dni Brwinowa
W weekend 10-11 września 2016 r. odbędą się Dni Brwinowa. 

Wśród sobotnich atrakcji jest m.in. rekonstrukcja bitwy na Polach 
Parzniewskich oraz koncert zespołu Raz Dwa Trzy.

W sobotę 10 września  
o godz. 17.00. na Polach 
Parzniewskich odbę-
dzie się widowiskowa 

rekonstrukcja bitwy pod Brwinowem, 
która została stoczona 12 września 
1939 roku. Podobne widowiska są 
świetną okazją do przybliżenia histo-
rii. Od godz. 19.00 na scenie w Parku 
Miejskim w Brwinowie zagości mu-
zyka. Wystąpią zespoły Santa Irena 
oraz Monika Adamska&Madmood. 

R E G I O N
Polscy piłkarze coraz 
lepiej radzą sobie  
w zagranicznych 
klubach. Czy kolejnym 
będzie Adam 
Chrzanowski? Były 
piłkarz Znicza Pruszków 
trafił do włoskiej 
Fiorentiny.

M ówi się, że 17-la-
tek ma duży ta-
lent. Grający na 
środku obrony 

zawodnik swego czasu stał się 
łakomym kąskiem na polskim 
rynku transferowym. Osta-
tecznie latem 2015 r. prze-
niósł się ze Znicza Pruszków do  
Lechii Gdańsk.

Chrzanowski od najmłod- 
szych lat związany jest z naszym 
regionem. Piłkarskie szlify zbie-
rał w KS Raszyn, gdzie impo-
nował zdecydowaniem w grze 
obronnej. Dostrzegli to trenerzy 
grup młodzieżowych z Prusz-
kowa, którzy postanowili ścią-
gnąć go do Znicza. Chrzanowski 

początkowo występował w ju-
niorach, ale ciężką pracą prze-
bił się do pierwszej drużyny. Nie 
pobył w niej długo. Latem 2015 r. 
wystąpił w sparingu Lechii 
Gdańsk przeciw gwiazdom Ju-
ventusu Turyn.

W Gdańsku zagrał tylko 
w jednym meczu ekstraklasy, 
ale cały czas był obserwowany 
przez przedstawicieli innych 
drużyn. 17-latek regularnie jest 
powoływany do kadry młodzie-
żowej (U-17).

Teraz przed wychowankiem 
KS Raszyn ogromne wyzwa-
nie. Najbliższe miesiące Chrza-
nowski spędzi we Włoszech, 
gdzie będzie bronił barw Fio- 
rentiny. 17-latka czekają tre-
ningi w drużynie młodzieżo- 
wej, ale nie można wykluczyć,  
że przebije się do pierwsze- 
go zespołu.

Fiorentina wypożyczając 
Chrzanowskiego z Lechii Gdań- 
sk zagwarantowała sobie prawo 
transferu definitywnego. O by-
łego gracza Znicza walczył też 
Manchester City. [JM]

Były gracz Znicza 
trafił do Fiorentiny
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G R O D Z I S K  M A Z .
Stowarzyszenie  
„Europa i My” zaprasza  
na III Piknik Naukowy  
w Grodzisku Mazowieckim. 
Główną atrakcją będzie 
objazdowa wystawa 
„Eksperymentu!”  
z Centrum Nauki Kopernik.

P iknik Naukowy na stałe 
wpisał się w kalendarz 
imprez kulturalnych 
Grodziska. Poprzed-

nie edycje odwiedziły setki osób. 
Wiele wskazuje, że i tym razem 
piknik przyciągnie tłumy.

Na jakie atrakcje mogą liczyć 
goście imprezy? Głównym punk-
tem będzie interaktywna wysta-
wa Centrum Nauki Kopernik. 
„Eksperymentuj!” to ekspozy-
cja prezentująca m.in. ciekawe 
zjawiska fizyczne. Dzieci i rodzi-
ce zobaczą kulę plazmową, dzię-
ki której można zaobserwować 
działanie pola elektrostatycz-
nego i emisję fal elektroma-
gnetycznych. To oczywiście nie 
wszystko. Interaktywna wystawa 
pozwala zwiedzającym sprawdzić 

działania zmysłów – wzroku i słu-
chu. Chętni będą mogli rozwią-
zać łamigłówki, sprawdzić swoją 
wyobraźnię przestrzenną i po-
trenować pamięć.

W trakcie pikniku będzie moż-
na zobaczyć też inne ekspery-
menty naukowe czy podziwiać 
pokazy astronautyczne oraz ra-
townictwa medycznego. Cie-
kawym punktem pikniku będą 

Kopernik w Grodzisku
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Gwiazdą wieczoru będzie w tym ro-
ku zespół Raz Dwa Trzy, znany m.in.  
z utworów „I tak warto żyć” czy 
„Trudno nie wierzyć w nic”. Muzy-
cy wystąpią o godz. 20.00.

Niedzielne obchody Dni Brwino-
wa 2016 rozpocznie msza święta, 
która zostanie odprawiona w ko-
ściele św. Floriana o godz. 10.30. Od 
godz. 11.30 będą miały miejsce ofi-
cjalne uroczystości przy pomniku 36. 
Pułku Piechoty Legii Akademickiej na 

brwinowskim rynku. Delegacja gmi-
ny Brwinów weźmie również udział 
w powiatowych obchodach 77. rocz-
nicy bitwy pod Brwinowem, Ołtarze-
wem i Błoniem. 

Na godz. 15.00 zaplanowane jest 
spotkanie pod hasłem „Trenuj z Krzy-
chem” z Krzysztofem Golonką, które 
odbędzie się na Orliku w Żółwinie. Or-
ganizatorem wydarzeń muzycznych 
oraz sportowych podczas Dni Brwino-
wa jest Gminny Ośrodek Kultury. (PR)

Termin spotkania Miejsce spotkania
Kanie 30 sierpnia godz. 18.00 Kanie, Patataj, ul. Krótka 9
Otrębusy 1 września godz. 18.00 Otrębusy, świetlica, ul. Krótka 10
Czubin 5 września godz. 18.00 Czubin 9
Biskupice 5 września godz. 20.00 OSP Biskupice
Krosna 7 września godz. 18.00 Krosna, ul. Tęczowa 13
Koszajec 7 września godz. 20.00 Koszajec 20
Milęcin 12 września godz. 18.00 Milęcin 54
Kotowice 12 września godz. 20.00 Kotowice 3
Owczarnia 13 września godz. 18.00 Owczarnia, świetlica, ul. Cyprysowa 4
Domaniew i Domaniewek 15 września godz. 18.00 Pruszków, ZWiK, ul. Domaniewska 23
Moszna 15 września godz. 20.00 OSP Moszna 
Brwinów 16 września godz. 18.00 ZS nr 1, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 11
Żółwin i Terenia 26 września godz. 18.00  ZS w Żółwinie, ul. Szkolna 39
Falęcin i Grudów 27 września godz. 20.00 Falęcin 14
Parzniew 29 września godz. 18.00 Parzniew, Dom Gościnny Zalewskich
Brwinów 16 października godz. 16.00 OSP Brwinów, ul. Pszczelińska 3

Burmistrz Gminy 
Brwinów

 Arkadiusz Kosiński

wraz z sołtysami brwinowskich 
sołectw zaprasza na

COROCZNE SPOTKANIA 
Z MIESZKAŃCAMI

warsztaty pszczelarskie. Nie za-
braknie stanowiska historyczne-
go, miasteczka ruchu drogowego 
oraz innych atrakcji. III Piknik 
Naukowy odbędzie się 3 września 
na parkingu przed grodziskim 
Centrum Kultury. Start o godz. 
10. Patronami medialnymi im-
prezy są „Gazeta WPR” i portal 
WPR24.pl. [AS]

„Eksperymentuj!” 
to ekspozycja 
prezentująca  
m.in. ciekawe 
zjawiska fizyczne

M I L A N Ó W E K
Milanówek w najbliższy 
weekend gwarantuje 
dobrą zabawę.  
Atrakcji w Święto  
Miasta nie zabraknie. 

Z apanuje nastrój dwu-
dziestolecia między-
wojennego. Zacznie 
się 2 września, od 

potańcówki u strażaków z OSP 
i filmu z 1937 r. „Dziewczyna 
szuka miłości”.

W sobotę o godz. 9 rozpocz-
ną się Targi Dobrego Smaku. 
Na ul. Warszawskiej pojawią 
się kramy i stoiska. Będzie też 
można podziwiać limuzyny 
z lat dwudziestych i trzydzie-
stych. Potem pokazy mimów, 
szczudlarzy. Swoje podwoje 
otworzy „Strefa EKD”. Z czy-
telnikami spotka się Agnieszka 
Jeż, autorka książki „Kuchnia 
dwudziestolecia. Co i jak ja-
dano”. Na dzieci czekał bę-
dzie teatrzyk.

Kulminacją sobotniej od-
słony imprezy będzie bal na 
Warszawskiej przed Cafe Przy-
stanek. – Oprócz znanych pio-
senek takich jak „Umówiłem się 
z nią na dziewiątą”, „Miłość ci 
wszystko wybaczy” czy „Ada to 
nie wypada”, będziemy mogli 
podziwiać pokazy mody, scen-
ki teatralne oraz popisy mło-
dych wokalistów, którzy wcielą 
się w gwiazdy dwudziestole-
cia. Sobotnią gwiazdą Święta 
Miasta będzie występ znanego 
aktora Zbigniewa Zamachow-
skiego, który zaprezentuje swój 
recital muzyczno-kabaretowy 

– informuje urząd miasta. Dzień 
zakończy się pokazem tancerzy 
z teatru ognia.

A w niedzielę? – Zaprasza-
my na Milanowski Wimble-
don na kortach ziemnych przy  
ul. Krakowskiej. O godz. 15 ru-
szają Mistrzostwa Milanówka 
Kobiet, a następnie odbędą się 
gry pokazowe. Wimbledono-
wi będą towarzyszyły wystawy 
fotograficzne: „Ptaki naszych 
okolic” oraz „Orły Milanow-
skiego Tenisa” autorstwa Jac-
ka Wierzejskiego. Zostaną także 
zaprezentowane ryciny, obra-
zy i książki związane z teni-
sem pochodzące z prywatnej 
kolekcji Jerzego Zielińskiego. 
Podczas imprezy odbędzie się 
aukcja zdjęć, z której dochód 
zostanie przekazany milanow-
skiemu schronisku dla zwie-
rząt – czytamy w programie 
imprezy. Ostatnim akcentem 
miejskiej fety będzie znów po-
tańcówka u strażaków.

Patronem medialnym Święta 
Miasta są „Gazeta WPR” i por-
tal WPR24.pl. [EL]

To będzie huczne święto
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Reklama

OBWIESZCZENIE WOJEWODY 
MAZOWIECKIEGO

Działając na podstawie art. 11f ust. 3 w związku z art. 11 f ustawy z dnia 10 kwietnia 
2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 2031), w związku z art. 49 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016r. 
poz. 23 ze zm.) – dalej Kpa,

zawiadamiam
o wydaniu przez Wojewodę Mazowieckiego w dniu 26 sierpnia 2016r. decyzji  
Nr 130/R/2016, znak: WI-R.7821.21.19.2016.MK, utrzymującej w mocy decyzję 
Starosty Pruszkowskiego Nr 8/2016 z dnia 13.06.2016r., znak: WA.6731.6.2016,  
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Li- 
powej w Pruszkowie w zakresie: przebudowy jezdni, przebudowy skrzyżowania  
z ulicą Armii Krajowej, budowy chodnika, budowy ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki 
rowerowej, budowy zatok postojowych, przebudowy i budowy zjazdów, przebudowy 
sieci kanalizacji deszczowej, budowy oświetlenia, przebudowy sygnalizacji świetlnej, 
przebudowy sieci wodociągowej, przebudowy sieci elektroenergetycznej nN i SN, 
przebudowy sieci telekomunikacyjnej (wraz z rozbiórką nieczynnych odcinków 
tej sieci), budowy kanału technologicznego, rozbiórki kolidujących ogrodzeń oraz 
wycinki drzew i krzewów kolidujących z projektowaną inwestycji na działkach nr 
ewid.: 193/5,182/3, 193/1, 193/2, 234, 191/1, 191/2, 128 (128/1, 128/2), 261/3, 
127, 253/2, 122/9, 121/5, 121/1, 181/3, 181/4, 204, 164, 190/14, 144, 143, 139, 
138/1, 129,192/2, 192/3, 281/8, 255/2, 255/3 - obręb 22; na działkach nr ewid.: 
204/4, 219/18, 219/17, 219/16, 219/15, 219/14, 219/13, 219/12, 219/11, 219/10, 
219/6, 219/4, 219/2, 215/1 (215/2, 215/3), 218/18, 204/2, 205, 220/32, 206/1, 207, 
208, 220/49, 210, 209, 154/19, 362, 361,154/17, 221/8 - obręb 23 w Pruszkowie.
Działki, na których będzie zrealizowania ww. inwestycja wg następujących 
oznaczeń: 
- przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi – w nawiasie 

numery działek po podziale, tłustym drukiem zaznaczono działki przeznaczone 
pod inwestycję. 

Działki przeznaczone pod pas drogi gminnej (stałe zajęcie): 
−	 193/5,182/3, 193/1, 193/2, 234, 191/1, 191/2, 128/1 (działka powstała  

z podziału działki nr ewid. 128) – obręb 22 w Pruszkowie;
−	 204/4, 219/18, 219/17, 219/16, 219/15, 219/14, 219/13, 219/12, 219/11, 219/10, 

219/6, 219/4, 219/2, 215/2 (działka powstała z podziału działki nr ewid. 215/1) 
– obręb 23 w Pruszkowie;

Działki zajęte na czas budowy drogi gminnej (czasowe zajęcie):
−	 261/3, 127, 253/2, 122/9, 121/5, 121/1, 181/3, 181/4, 204, 164, 190/14, 144, 143, 

139, 138/1, 129,128/2 (działka powstała z podziału działki nr ewid. 128), 192/2, 
192/3, 281/8, 255/2, 255/3 – obręb 22 w Pruszkowie;

−	 218/18, 204/2, 205, 220/32, 206/1, 207, 208, 220/49, 210, 209, 154/19, 362, 
361,154/17, 221/8 - obręb 23 w Pruszkowie;

 oraz informuję
o możliwości zapoznania się przez strony postępowania z treścią tej decyzji  
w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie 
Delegaturze Placówce Zamiejscowej w Radomiu ul. Żeromskiego 53 w pokoju 
nr 204.

Pouczenie

Na decyzję stronom służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie, za moim pośrednictwem w terminie 30 dni od 
dnia jej doręczenia. Stosownie do art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po 
upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

P R U S Z K Ó W
Warto wybrać się na kajaki do Par-
ku Potulickich. – Wakacje się skoń-
czyły, ale kajaki będą dostępne nieco 
dłużej – zdradza Jacek Elżanowski, 
dyrektor pruszkowskiej pływalni Ka-
pry. – Zdecydowaliśmy, że będzie je 
można wypożyczyć nie tylko w cza-
sie wakacji. Liczymy na to, że pogoda 

w tym miesiącu również będzie ład-
na. Chcemy, aby wypożyczalnia by-
ła dostępna jeszcze w dwa pierwsze 
weekendy września. Po 11 września 
zamierzamy już zamknąć sezon – do-
daje. A jak prezentują się statysty-
ki wypożyczeń? – Prowadzimy taką 
ewidencję, jednak pełne statystyki 

Kajaki w Parku Potulickich
jeszcze dostępne

będziemy prezentować po zakoń-
czeniu sezonu – mówi Elżanowski. 
Pruszkowskie kajaki są dostępne  
w weekendy w godz. 9.30-18.30. 
Sprzęt mogą wypożyczyć osoby, któ-
re ukończyły 15 lat. Chętni otrzymu-
ją też kapoki oraz krótką instrukcję 
dotyczącą użytkowania kajaka. [AS]  

Ogłoszenie

Reklama

INFORMATOR KULTURALNY
GRODZISK MAZ.

Koncert dla psiaków
Kolejny koncert pod szyldem 
„Dog Rock” przed nami. Tym 
razem na rzecz grodziskich 
psiaków zagra Skadyka-
tor. Dochód ze sprzedaży 
biletów-cegiełek zostanie 
przeznaczony na rzecz 
Straży dla Zwierząt  
Powiatu Grodziskiego.
Start: 3 września, godz. 20.00
Miejsce: Grill pod Dębem

MILANÓWEK

W starym kinie
W Milanówku po raz kolejny 
będziemy mogli przenieść się 
w czasie. Wszystko za sprawą 
cyklu „W starym kinie”. 
Tym razem będziemy mogli 
obejrzeć film „Dziewczyna 
szuka miłości” z 1937 r. Przed 
seansem widzowie poznają 
ciekawostki i kulisy  
powstawania filmu.
Start: 19 sierpnia, godz. 19.00
Miejsce: L'amour Maison 

MICHAŁOWICE
 
Przyjdź na dożynki
Występ zespołu ludowego 
„Mały Śląsk”, trio mariachi 
„Los Amigos” oraz „Tercet 
czyli kwartet” w składzie:  
Śleszyńska, Gąsowski,  
Rozmus i Kaleta wystąpią  
w trakcie gminno-powiato-
wych dożynek w Michałowi-
cach. Nie zabraknie trady-

cyjnego konkursu na wieniec 
dożynkowy i innych atrakcji.
Start: 4 września, godz. 14.00
Miejsce: Park w Regułach

NADARZYN

Dożynki
Gmina Nadarzyn zaprasza 
wszystkich na gminne  
Dożynki. Wśród atrakcji  
znajdą się: strefa dziecięca, 
zabawy i gry sportowe,  
pokazy MMA, konkurs na  
najładniejszy wieniec  
dożynkowy i wiele innych.  
O godz. 18 rozpocznie się  
część artystyczna a tam  
Maciej Pol, Jula i Zakopower.
Start: 4 września, godz. 14.00
Miejsce: Stadion GOS

PIASTÓW

Narodowe Czytanie
Akcja „Narodowe Czytanie” 
odbywa się w całym kraju. 
Tym razem lekturą przewod-
nią jest „Quo Vadis” Henryka 
Sienkiewicza. Fragmenty 
powieści będzie można  
usłyszeć również w ogrodzie 
przy piastowskim MOK-u.
Start: 3 września, godz. 11.00
Miejsce: Ogród obok Miejskiego 
Ośrodka Kultury

PODKOWA LEŚNA

„Quo Vadis”
W podkowiańskim Parku 
Przyjaźni Polsko-Węgierskiej 
w ramach akcji „Narodowe 
Czytanie” zostanie wystawio-
ny spektakl Quo Vadis.  
W rolę Winicjusza wcieli się 
Michał Piaskowski, a rolę Ligii 
odegra Klaudia Bukato. 
Start: 3 września, godz. 12.00
Miejsce: Park Przyjaźni Polsko-
Węgierskiej

w PRUSZKÓW
 
Fabryka Ołówków 
Jeśli chcecie poznać historię 
Fabryki Ołówków, to nie może 
was zabraknąć na promocji 
nowej książki o losach za-
kładów. W ramach spotkania 
wykład wprowadzający  
w historię miasta i fabryki 
wprowadzi Irena Horban. 
Spotkanie będzie okazją do 
rozmowy z autorami książki.
Start: 3 września, godz. 11.00
Miejsce: Ucieranie Treści

 
 
 
 
 

Okupacja w Pruszkowie
Przed nami kolejny spacer 
historyczny. Podczas wyciecz-
ki poznamy kolejny rozdział 
z dziejów Pruszkowa i jego 
mieszkańców. O trudnych 
czasach okupacji i najważniej-
szych wydarzeniach z tamtego 
okresu opowie Agata 
Gołąb – przewodnik 
i znawca lokalnej historii. 
Start: 3 września, godz. 12.00 
Miejsce: Stacja WKD

RASZYN

Piknik w Grocholicach
Koncerty, zabawa taneczna 
z DJ, pokaz „Wściekły ciekły 
azot”, chemia ognia, wesołe 
miasteczko i animatorzy – to 
wszystko będzie czekać na 
mieszkańców, którzy zjawią 
się na Rodzinnym Pikniku  
w Grocholicach. 
Start: 3 września, godz. 15.00
Miejsce: Plac Zabaw, ul. Partyzantów, 
Grocholice

Znaleziono 
zwłoki

G R O D Z I S K  M A Z .
30 sierpnia przy torach 
PKP w Grodzisku  
odkryto zwłoki  
w stanie mocnego 
rozkładu. Nadal  
nie udało się ustalić 
tożsamości ofiary.

O ma k a b r y c z n y m 
znalezisku policja  
została poinformo- 
wana przez cen-

trum powiadamiania ratunko-
wego. Funkcjonariusze uznali, 
że potrącenie przez pociąg jest 
mało prawdopodobne, gdyż 
ciało znaleziono w sporej od-
ległości od torów. – W dalszym 
ciągu nie została ustalona toż-
samość ofiary. Sprawą zajmie 
się prokurator, który będzie 
wyznaczał dalsze czynności po-
zwalające na określenie danych 
osobowych. Prawdopodobnie 
przeprowadzona zostanie sek-
cja zwłok, jednak może potrwać 
długo ze względu na zaawan-
sowany rozkład ciała – wyja-
śnia asp. szt. Katarzyna Zych, 
rzecznik prasowy Komendy Po-
wiatowej Policji w Grodzisku 
Mazowieckim.

Problemem jest też określe-
nie płci ofiary. Wstępnie policja 
ustaliła, że to ciało mężczyzny. 
– Nie zostało to potwierdzone 
żadnymi badaniami ani anali-
zami. Mamy przypuszczenie, że 
to ciało mężczyzny, ale należy 
to dokładnie sprawdzić – mó-
wi asp. szt. Zych. [JM]



OgłoszeniaZamów: 22 758 77 88
reklama@wprmedia.pl                
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 797 705 105
  

  

Wynagrodzenie
podstawowe

1000 zł + premia

Praca
 doradca klienta

P o ż y c z k i   e k s p r e s o w e

!
Koszt połączenia wg taryfy operatora.

517 090 224
rekrutacja.eden@edenfinance.pl

Mile widziani Emeryci

AKCJA JESIEŃ  
NAJWIĘKSZY WYBÓR CEBUL

(TULIPANY, KROKUSY,
HIACYNTY, NARCYZE I INNE
ORAZ NA WOZY JESIENNE)

SKLEP OGRODNICZY  
W PRUSZKOWIE, ul. Pogodna 7

www.hurtownia-ogrodnicza.pl

Konkurs „Moja zaradność” kierowany jest do klientów, którzy w czasie trwania konkursu zawrą umowę pożyczki  
i wyślą zgłoszenie konkursowe. Konkurs trwa w okresie od 16.08.2016 r. do 11.09.2016 r.  Regulamin konkursu dostępny jest  
na stronie www.optima.pl i u przedstawicieli terenowych. Nagrody w konkursie: 4 x10 000 zł oraz 50 nagród rzeczowych  

do wyboru, o wartości do 500 zł każda. Optima Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-244), ul. Grunwaldzka 82,  
KRS 0000355315, NIP 5833101093.

500 600 370
ZADZWOŃod 500 do 12 000 zł i WygrAj 

W KONKUrSiE nawet

Weź
pożyczkę

lub nagrody rzeczowe! 10 000 zł   

 ► PRACA W OCHRONIE DLA RENCISTY 
W Pruszkowie 600 009 700 

 ► Serwis w Otrębusach zatrudni 
samodzielnego mechanika 
samochodowego z możliwością 
bezpłatnego zakwaterowania  
794 794 500

 ► Trattoria Erbario zatrudni młodą, 
sympatyczną kelnerkę do zespołu. 
Kontakt telefoniczny 513962034. 

 ► Zatrudnię fryzjera/fryzjerkę  
tel. 502 036 239 

 ► Zatrudnię hydraulika / pomoc 
hydraulika 601 93 95 45 

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

 ► Zatrudnie Kierowce Cysterny ADR i C 
w Pruszkowie tel. 728 450 411. 

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

Zatrudnię pracowników na 
obiekt handlowy w Grodzisku 
Mazowieckim. Stawka 8,50 zł/h 
netto, system dzienny. 
Tel.: 695-804-224 

 ► Zlecę położenie 300 m2 kostki 
brukowej Milanówek 601 347 206 

 ► Zlecę budowę ogrodzenia z pustaków 
łupanych Milanówek 601 347 206  

 
 

Nieruchomości – sprzedam

 ► 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 

 
 

Auto-moto – kupię

 ► CAŁE USZKODZONE 504899717 

 
 

Kupię

 ► KUPIĘ RÓŻNE RZECZY W ATRAKCYJNEJ 
CENIE 788 882 780 

 
 

Sprzdam

 ► Sprzedam po modernizacji kotłowni: 
kocioł gazowy, termę i piec CO.  
Tel. 796 573 006 

 
 

Usługi

 ► 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, wycinka,  
zakładanie trawników,  
ochrona roślin (w tym róż);  
512 380 109, 22 758 16 65;  
agro-bio-ogrodnik@wp.pl 

 ► Domofony, videodomofony  
603 375 875 

Kursy Maturalne w Piastowie,  
500 028 011, www.wykladnik.edu.pl  

 ► Nauka gry na gitarze 608 092 964

Dam pracę

 ► Agencja Pracy Tymczasowej 
Adecco Poland Sp. z o.o. (nr 346) 
poszukuje osób do pracy na 
produkcji, magazynie i stanowiska 
specjalistyczne. Zgłoś się do nas!  
Al. Wojska Polskiego 16a lok. 44,  
05-800 Pruszków, tel. 22 738 88 20

 ► Agencja Randstad  Polska zatrudni 
pracowników do pracy na produkcji 
w Pruszkowie. III zmiany, umowa 
o pracę, stabilne zatrudnienie. 
Zainteresowany/a? Wyślij SMS  
o treści "Produkcja" na nr  
501-324-533 a oddzwonimy do Ciebie! 

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

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

Poszukuję pracowników do  
ochrony obiektów handlowych 
w Podkowie Leśnej i Pruszkowie. 
Stawka 8,50 zł/h netto.  
tel.: 667-676-261 

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

 ► Protezy zębowe 450 zł,  
508 357 334 

 ► Studnie tel. 601 231 836 

 ► 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 

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

ceny netto ogłoszeń za słowo:
2 zł ....... ogłoszenie zwykłe
3 zł ....... ogłoszenie pogrubione
4 zł ....... ogłoszenie w ramce

MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel
to wyjątkowe oraz  nowoczesne centrum konferencyjno-kongre-
sowe w Ożarowie Mazowieckim, oddalone zaledwie 12 km od 
centrum Warszawy. Indywidualnie zaprojektowane oraz stylowo 
urządzone zaplecze konferencyjne o łącznej powierzchni 3500 m2 

zapewnia organizację każdej imprezy na najwyższym poziomie. 
Mazurkas Catering 360° jest liderem w świadczeniu usług caterin-
gowych w całej Polsce. Naszym pracownikom oferujemy przyjazne 
warunki pracy w młodym, ambitnym zespole oraz realne szanse 
rozwoju. W związku z dynamicznym rozwojem firmy poszukujemy 
do współpracy doświadczonych osób na stanowisko:  

 
CUKIERNIK DESERANT

Miejsce pracy: Ożarów Mazowiecki

OCZEKIWANIA OD KANDYDATA:
• Doświadczenie w pracy na stanowisku Cukiernika 
• Znajomość technik i trendów cukierniczych 
• Duża dokładność i precyzja wykonywania zadań 
• Poczucie estetyki i zdolności manualne 
• Odpowiedzialność i bardzo dobra organizacja pracy 
• Umiejętność pracy zespołowej oraz pod presją czasu 
• Znajomość organizacji pracy pod kątem HACCP 
• Aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne 
• Gotowość do pracy od wczesnych godzin porannych  

OFERUJEMY:
• Pracę w młodym zespole w firmie będącej liderem w świadczeniu  

usług cateringowych 
• Przyjazną atmosferę pracy  

POMOC KUCHENNA 
Miejsce pracy: Ożarów Mazowiecki

OCZEKIWANIA OD KANDYDATA:
• Doświadczenie w pracy na kuchni 
• Chęć podejmowania nowych wyzwań gastronomicznych 
• Aktualna książeczka do celów sanitarno – epidemiologicznych
• Sumienność i uczciwość  

OFERUJEMY:
• Zatrudnienie na umowę zlecenie w firmie o wysokiej renomie 

cateringowo-restauracyjnej i o ugruntowanej pozycji na rynku 
• Elastyczny grafik pracy 
• Możliwość awansu na wyższe stanowiska w strukturze  

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV  
ze zdjęciem na adres:

MCC Mazurkas Conference  
Centre & Mazurkas Hotel

Email: mpietrzak@mazurkashotel.pl    
Ul. Poznańska 177, 05-850 Ożarów Mazowiecki 
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Głosujemy od poniedziałku do piątku w godz. 15 - 19,
w sobotę i w niedzielę w godz. 10 - 15

Wybieraj projekty
od 5 do 13 września!

1. obszar - Szkoła Podstawowa nr 10
2. obszar - Szkoła Podstawowa nr 9
3. obszar - Szkoła Podstawowa nr 1
                 - Przedszkole, ul. Sadowa 62

4. obszar - Szkoła Podstawowa nr 6
5. obszar - Gimnazjum nr 4
6. obszar - Szkoła Podstawowa nr 8
7. obszar - Szkoła Podstawowa nr 2

a także w siedzibie Urzędu Miejskiego od poniedziałku do piątku w godz. 9 - 16 
(w sobotę i niedzielę w godz. 10 - 15) i przez internet - www.pruszkow.pl 
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