
Planują huczne 
otwarcie 
Niespodzianki  5

G R O D Z I S K  M A Z . W Y W I A DM I C H A Ł O W I C E

Reklama

ZASIĘG: POWIATY PRUSZKOWSKI, GRODZISKI
NAKŁAD  KONTROLOWANY:  30 000 EGZ.2 3  W R Z E Ś N I A  2 0 1 6  ( N R  3 7 5 ) WWW.WPR24.PL

 Ewelina Latosek 

R E G I O N
Kilka tysięcy osób 
protestowało w czwartek 
w Warszawie przeciw 
lokalizacji linii wysokiego 
napięcia m.in. w gminach 
naszego regionu.

M ieszkańcy jedena-
stu gmin, w tym 
Brwinowa, Jakto-
rowa, Żabiej Wo-

li i Grodziska Mazowieckiego 
tłumnie pojawili się najpierw na 

stołecznym Placu Trzech Krzy-
ży przed siedzibą Ministerstwa 
Energii, a następnie przeszli Ale-
jami Ujazdowskimi przed Kan-
celarię Prezesa Rady Ministrów. 
Wznosili okrzyki „Będziemy wal-
czyć” i „Przyjechaliśmy bronić 
naszych rodzin”, „Nie chcemy 
umierać za 400 kV”. W imieniu 
mieszkańców przez megafon 
przemówiła m.in. 5-letnia Me-
lania. – Chcę być zdrowa, chcę 
żyć – powiedziała dziewczynka. 

Sprawdziły się zapowiedzi 
o „marszu na Warszawę”, bo 
w proteście według szacunków 

Protest zgromadził kilka tysięcy osób

CZYTAJ WIĘCEJ NA STR. 2

organizatorów uczestniczyło
8 tys. osób. O morzu ludzi mó-
wił też obecny na miejscu re-
porter WPR24.pl Andrzej Golec. 
– To duża manifestacja i cały 
czas rośnie. Trwa przejście pod 
kancelarię premiera. Uczestni-
cy apelują do prezesa Jarosła-
wa Kaczyńskiego o zajęcie się 
sprawą – relacjonował. 

Pod siedzibę premier Beaty 
Szydło uczestnicy zanieśli sym-
boliczne trumny z nazwami 
gmin, które mają zostać przecięte 
linią wysokiego napięcia. Trzy-
mali transparenty m.in. z hasłami 

Skargi oddalone, 
niepokój mieszkańców 
Michałowic  3

„Amber volt, afera najwyższych 
napięć”. Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów poza ofi cjalną petycją 
przekazali kosz jabłek, jako ostat-
nich zdrowych plonów ziemi, na 
której powstaną słupy 400 kV. 

Mimo licznych apeli i ogrom-
nej frekwencji do protestujących 
nie wyszła szefowa rządu. Spo-
tkania odmówił też minister Piotr 
Naimski, ten sam, który jeszcze 
kilka miesięcy temu zapewniał, że 
linia wysokiego napięcia będzie 
miała zupełnie inną lokalizację. 
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Marsz na Warszawę przeciw 400 kV

Moim marzeniem
jest start
w igrzyskach   8



– Nie ma sensu straszyć się nawzajem, ale jestem pełen rozgoryczenia, bo 
nie ma widoków na to, żeby instytucje państwa zajęły się tym problemem 
i chciały go rozstrzygnąć. Najgorsza jest niepewność i stan zawieszenia. 
Krzysztof Grabka, wójt Michałowic o decyzji sądu w sprawie reprywatyzacji dwóch osiedli na terenie gminy 
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Mazowieckiego. – Pojawiło się 
bardzo dużo osób, mam nadzie-
ję, że to jednak sprawi, że wybór 
wariantu 400 kV zostanie jeszcze 
raz przeanalizowany – stwierdził 
Grzegorz Benedyktyński. 

Uczestnicy nie usłyszeli jed-
nak żadnej konkretnej deklara-
cji. Nie zamierzają czekać na nią 
biernie. 30 września zapowia-
dają kolejny protest. – Manife-
stacja udała się w tym sensie, 

że okazaliśmy naszą mobiliza-
cję i determinację. Przyjechały 
dziesiątki autokarów z mieszkań-
cami. Jednak zdawkowe zapew-
nienia i fakt, że minister Naimski 
nie miał ochoty z nami rozma-
wiać świadczy o tym, że sprawa 
jest politycznie omijana – mówi 
Justyna Małecka, rzecznik pra-
sowy marszu. – Będziemy więc 
blokować drogi 30 września, na 

pewno w tych samych punktach, 
co poprzednio, a być może w no-
wych – dodaje. 

Czy mieszkańcy mają jeszcze 
nadzieję, że coś w tej sprawie moż-
na wywalczyć? – Bardzo wierzymy 
w głos rozsądku i zmianę decyzji 
niekorzystnej dla społeczeństwa. 

Na spotkanie z premier Beatą Szy-
dło uczestnicy liczyli najbardziej. 
Zamiast szefowej rządu poroz-
mawiali z jej pełnomocnikiem. 
Co usłyszeli? – Wysłuchano na-
szych opinii, w których wykaza-
liśmy słabości procesu wyboru 
lokalizacji linii 400 kV. Przed-
stawiliśmy rzeczowe argumenty 
przeciw przebiegowi proponowa-
nemu przez Polskie Sieci Elektro-
energetyczne. Złożyliśmy petycję. 
Poinformowano nas, że minister 
Piotr Naimski przeprowadza ana-
lizę procesu wyboru przebiegu, 
a minister Mariusz Kamiński 
prowadzi kontrolę spółki PSE 
– mówi Andrzej Dzięgielewski, 
mieszkaniec Makówki i członek 
społecznej grupy koordynującej 
protest, który był w delegacji pro-
testujących. – Pytaliśmy, czy mi-
nister Naimski chce się z nami 
spotkać. Usłyszeliśmy, że w tej 
chwili nie ma takiej woli, więc 
nadal nic nie wiadomo – dodaje. 

W czwartkowym proteście 
uczestniczyli też samorządow-
cy, w tym m.in. burmistrzowie 
Brwinowa i Grodziska Mazowiec-
kiego. – To, że linia 400 kV mu-
si przejść przez gminę Brwinów, 
aby dojść do Ołtarzewa, nie budzi 
żadnych wątpliwości. W wyniku 

kilkunastu miesięcy prac, dysku-
sji, analiz został ustalony wariant, 
który szanował zabudowę ludzką, 
pomniki przyrody, architekturę 
i zabytki. Przebieg akceptowal-
ny przez gminę Brwinów (wzdłuż 
autostrady A2 i drogi krajowej 
nr 50 – przyp. red.). Na początku 
sierpnia podjęto niezrozumiałą 
i niewyjaśnioną do dziś decyzję 
o zmianie trasy. Siedem miejsco-
wości gminy ma zostać przecię-
tych tą linią, plus ma ona wejść 
w północną część miasta. To dla 
nas dramat – mówi Arkadiusz 
Kosiński, burmistrz Brwinowa. 
– Demonstrujemy i staramy się 
rozmawiać z decydentami, aby 
przeanalizowali nowy wariant 
i dokonali korekty w taki sposób 
aby pamiętać o ludzkim życiu 
i zdrowiu, a także o majątkach, 
które przez linię 400 kV staną się 
bezwartościowe – dodaje. 

Protestować do Warszawy po-
jechał też burmistrz Grodziska 

Marsz na Warszawę 
przeciw 400 kV

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
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Nie poddajemy się i nigdy się nie 
poddamy. Wkroczymy na dro-
gę prawną. Nie pozwolimy, aby 
ta linia zniszczyła nasze gmi-
ny i dorobek mieszkańców. Nie 
prowadzi się takiej inwesty-
cji przez osiedla mieszkaniowe. 

Wierzymy w nasz sukces, nie ma 
innej opcji – wyjaśnia Małecka. 

Przypomnijmy, że zgodnie 
z wynikiem wielomiesięcznych 
wspólnych prac strony spo-
łecznej i spółki Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne linia 400 
kV powinna powstać wzdłuż 

– Nie pozwolimy, aby ta linia zniszczyła nasze gminy 
i dorobek mieszkańców – mówią uczestnicy.

R E G I O N
Na pograniczu Brwinowa 
i Milanówka widziano 
nagiego mężczyznę, 
który zaczepiał kobiety. 
Do podobnych sytuacji 
doszło w innych miejscach. 
Mieszkanki regionu 
są przestraszone. 

N a portalach społecz-
nościowych poja-
wiły się informacje 
ostrzegające przed 

zboczeńcem. – Zamieściłam 
post, aby ostrzec inne matki 
i nianie spacerujące z dzieć-
mi – tłumaczy jedna z kobiet. 
Zwraca uwagę, że mężczyzna 
porusza się granatowym samo-
chodem i jest niski.

Na obecną chwilę trudno 
o jakiekolwiek szczegóły. Po-
licja również otrzymała sygna-
ły w tej sprawie. – 17 września 
dostaliśmy zgłoszenie o nagim 

mężczyźnie, który pojawił się 
na pograniczu Brwinowa i Mila-
nówka. Podchodził do dorosłej 
kobiety. Nie mamy informacji, 
aby zbliżał się do dzieci – po-
daje st. asp. Marzena Dąbrow-
ska z Komendy Powiatowej 
Policji w Pruszkowie.

Cała sytuacja sprawiła, że 
wśród kobiet zapanował strach. 
Wzajemnie ostrzegają się i wy-
mieniają uwagi na temat miejsc, 
gdzie widziały zboczeńca. Nie-
które z nich boją się wychodzić 
z domów w obawie przed na-
pastnikiem. Podkreślają, że męż-
czyzna wybiera miejsca, w któ-
rych przeważnie nikogo nie ma.
Mimo prób, nie udało się spi-
sać numerów rejestracyjnych
samochodu, którym się poruszał. 

Policja apeluje, aby informo-
wać o tego typu przypadkach. 
Każda wiadomość może okazać 
się cenna i umożliwić funkcjo-
nariuszom szybką reakcję. [JM]

Nagi zboczeniec 
zaczepia kobiety?
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Inwestują w nowe pociągi
R E G I O N 

Koleje Mazowieckie do 
2022 r. planują zakup
71 sztuk nowego taboru. 
Póki co, przygotowują 
procedurę zamówienia 
publicznego na dostawę 
sześciu pociągów 
jako zamówienie
 podstawowe i 65 w opcji.

K upujemy nowo-
c z e s n e  p o j a z d y 
oraz modernizuje-
my te, które obec-

nie posiadamy. Nasze starania 
o wysoki standard usług każ-
dego roku mają odzwiercie-
dlenie w wysokich wynikach 
przewozowych – zapewnia 

Artur Radwan, prezes zarzą-
du Kolei Mazowieckich.  

Zakup pojazdów będzie reali-
zowany z wykorzystaniem fun-
duszy unijnych. To nie pierwszy 
raz kiedy KM korzystały z takich 
dotacji przy zakupie taboru, m.in. 
pięcioczłonowych elektrycznych 
zespołów trakcyjnych czy wago-
nów piętrowych oraz lokomotyw 
elektrycznych do obsługi po-
ciągów uruchamianych w sys-
temie „push-pull”. Tym razem do 
2022 r. w lokomotywowni KM 
miałoby pojawić się 71 pociągów, 
w tym 6 pięcioczłonowych EZT, 
10 dwuczłonowych EZT i 55 pię-
cioczłonowych EZT. Czy prze-
łoży się to na lepszą punktual-
ność składów? Zobaczymy... [SD]
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autostrady A2 i drogi krajowej 
nr 50, a więc ominąć większość 
gmin naszego regionu. Potwier-
dziła to tzw. analiza wielokry-
terialna przeprowadzona pod 
okiem ekspertów z Politechni-
ki Warszawskiej. O ostatecznym 
wskazaniu tego wariantu mówi-
li zarówno przedstawiciele PSE 
jak i ministerstwa energii. Na 
początku sierpnia nieoczeki-
wanie huknęła wiadomość, że 
inwestor zmienił zdanie i pla-
nuje postawić wysokie na 70 me-
trów słupy wysokiego napięcia 
w bezpośrednim sąsiedztwie te-
renów mieszkalnych m.in. w Jak-
torowie, Żabiej Woli, Brwinowie 
i Grodzisku. Zdaniem mieszkań-
ców, ten nagły zwrot ma podłoże 
polityczne. – Ktoś komuś spła-
cił w ten sposób dług – mówią. 

Uczestnicy nie usłyszeli żadnej 
konkretnej deklaracji. Nie zamierzają
czekać na nią biernie. 30 września 
zapowiadają kolejny protest 
i blokadę dróg
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105– tyle mieszkań znajdzie się w pięciu nowych budynkach przy ul. Studziennej w Pruszko-
wie, które pojawią się w miejscu trzech niewielkich bloków przewidzianych do rozbiórki. 

Wiele wskazuje na to, że budowa nowych obiektów ruszy już w przyszłym roku. Za inwestycje odpo-
wiedzialne będzie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Zieleń Miejska”. Przydziałem mieszkań 
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Skargi oddalone, niepokój 
mieszkańców Michałowic 

 Ewelina Latosek 

M I C H A Ł O W I C E
Decyzja sądu, który oddalił 
skargę mieszkańców 
Michałowic w sprawie 
reprywatyzacji terenu 
dwóch osiedli, odbiła się 
dużym echem w całej Polsce. 
– Jestem rozżalony – mówi 
wójt Krzysztof Grabka. 

O wyroku Wojewódz-
kiego Sądu Admi-
nistracyjnego infor-
mowaliśmy na portalu 

WPR24.pl jako pierwsi. W śro-
dę, 21 września, oddalono skargę 
mieszkańców na decyzję Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 2013 r. 
Resort stwierdził wówczas nie-
ważność tzw. reformy rolnej z 1944 
r. w ramach której „Dobra Ziem-
skie Michałowice” stały się wła-
snością państwa. Chodzi o ponad 
130 hektarów w centrum gminy, 
na których obecnie znajduje się 
duże osiedle domów jednorodzin-
nych, szkoła, swoje siedziby mają 
instytucje pożytku publicznego. 

Spadkobiercom dawnych wła-
ścicieli tego terenu decyzja Mi-
nistra otworzyła drogę do starań 
o odzyskanie tych nieruchomości. 
Mieszkańcy Michałowic postano-
wili ją zaskarżyć w obawie przed 
utratą własnych domów. Niestety, 
ich argumentów nie podzielił sąd. 
Wyrok jest nieprawomocny. – Bę-
dziemy odwoływać się od tej de-
cyzji, złożymy skargę kasacyjną do 
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k że uzasadnienie sądu mnie prze-
konało – mówi Jarosław Hirny-
-Budka,  mieszkaniec Michałowic 
i członek partii Razem, która pro-
testowała przeciw reprywatyza-
cji michałowickich osiedli przed 
gmachem sądu. – Według naj-
gorszego scenariusza niektórzy 
z nas stracą domy, a gmina budyn-
ki użyteczności publicznej i tereny 
zielone. W „najlepszym” wypadku 
państwo polskie będzie musia-
ło ponieść ciężar gigantycznych 
odszkodowań – zaznacza Hirny-
-Budka. – Uważamy, że jest w tym 
coś głęboko niesprawiedliwego 
w wypłacie gigantycznych odszko-
dowań czy zwrotach nieruchomo-
ści w naturze – dodaje.

Z obliczeń partii Razem wynika, 
że Skarb Państwa reprywatyzacja 
w Michałowicach może kosztować 
nawet 1,5 miliarda złotych, czyli 
dziesięć razy więcej niż w przy-
padku słynnej już działki przy
ul. Chmielnej w Warszawie. 

Naczelnego Sądu Administracyj-
nego – zaznacza Krzysztof Grab-
ka, wójt Michałowic. 

Co jeśli kasacja nie powie-
dzie się? – Nie chciałbym spe-
kulować. Nie ma sensu straszyć 
się nawzajem, ale jestem pełen 

Choć sami spadkobiercy twier-
dzą, że nie mają zamiaru odzyski-
wać nieruchomości w „naturze”, 
chcą wyłącznie wypłaty odszko-
dowania od Skarbu Państwa, to 
ich zapewnienia wcale nie uspo-
kajają ani mieszkańców ani władz 
gminy. – Nie mamy pewności. Je-
żeli Skarb Państwa miałby to roz-
strzygnąć, to po co te wszystkie 
procedury. Powinna powstać 
ustawa reprywatyzacyjna, która 
by to wszystko rozwiązała. Mamy 
70 lat od wojny, a dalej jesteśmy 
w stanie zawieszenia – wyjaśnia 
Krzysztof Grabka. 

Rozczarowania środową de-
cyzją sądu nie kryją mieszkań-
cy, którzy tłumnie pojawili się 
na rozprawie. 60-osobowa sa-
la pękała w szwach, nie wszyscy 
zmieścili się aby wysłuchać wyro-
ku. – Treść tych skarg składanych 
przez mieszkańców była bardzo 
przekonująca, musiałbym wło-
żyć dużo dobrej woli, aby uznać, 
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Problem z rozbudową szkoły?
Ł A D Y

Problemów z rozbudową 
szkoły w Ładach ciąg 
dalszy. Gmina Raszyn 
otrzymała oferty 
od potencjalnych 
wykonawców zadania, ale 
wszystkie przekraczają 
zarezerwowaną kwotę.

D roga do rozbudowy 
szkoły w Ładach nie 
jest usłana różami. 
Gmina Raszyn na-

potkała wiele przeszkód. Zaczęło 
się od kłopotów z projektanta-
mi, gdyż zadanie wykonała do-
piero trzecia fi rma. Na ogłoszenie 
przetargu na rozbudowę placów-
ki też trzeba było poczekać. Taki 
krok był podyktowany obawami 
o utratę dotacji.

Teraz wydawało się, że wszyst-
ko zmierza w dobrym kierunku. 
Raszyn ogłosił przetarg, do urzę-
du wpłynęło sześć ofert. Problem 
w tym, że najniższa opiewa na 
kwotę ponad 26 mln zł. Tym-
czasem gmina na ten cel zare-
zerwowała niecałe 22 mln zł. 
Czy to znaczy, że na realiza-
cję inwestycji przyjdzie jeszcze 

Rozbudowa szkoły w Ładach 
to jedna z kluczowych inwestycji 
gminy Raszyn. Prace będą reali-
zowane etapami. Ich zakończenie 

poczekać? – Sprawdzamy ofer-
ty pod względem merytorycz-
nym. Firmy będą miały jeszcze 
czas na ewentualne uzupełnienie 

braków formalnych. Prawdopo-
dobnie dołożymy brakującą kwo-
tę, mamy zabezpieczoną rezerwę. 
To jedna z naszych ważniejszych 
inwestycji – wyjaśnia Michał Ku-
charski, wicewójt Raszyna.

Rozbudowa szkoły w Ładach to jedna 
z kluczowych inwestycji gminy Raszyn. 
Prace będą realizowane etapami

przewidziano na lipiec 2018 r. 
– W związku z rozbudową 
szkoły otrzymaliśmy dofi nan-
sowanie w kwocie 1,8 mln zł 
na halę sportową przy szkole 
– podaje Kucharski. [JM]

rozgoryczenia, bo nie ma wido-
ków na to, żeby instytucje państwa 
zajęły się tym problemem i chcia-
ły go rozstrzygnąć. Najgorsza jest 
niepewność i stan zawieszenia – 
mówi włodarz Michałowic. 

Rozczarowania 
środową decyzją 
sądu nie kryją 
mieszkańcy, 
którzy
tłumnie pojawili 
się na rozprawie

Siedziba biblioteki w Michałowicach także znajduje się 
na spornym terenie
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Andrzej Bittel, dotychczasowy naczel-
nik Wydziału Infrastruktury i Ochrony 
Środowiska Starostwa Powiatowego  
w Pruszkowie został powołany na 
stanowisko podsekretarza stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury i Bu-
downictwa. – Andrzej Bittel zna pro- 
cesy inwestycyjne w dziedzinie infra- 

struktury. Jestem przekonany, że 
przy jego współudziale uda nam się 
zrealizować zaplanowane zadania  
– mówił minister MIB Andrzej Adam- 
czyk, wręczając Bittelowi nomina- 
cję. Od 2015 r. Andrzej Bittel był na-
czelnikiem Wydziału Infrastruktury 
i Ochrony Środowiska w Starostwie  

Andrzej Bittel 
podsekretarzem stanu

Powiatowym w Pruszkowie. W la- 
tach 2007-2010 pracował w Cen- 
tralnym Biurze Antykorupcyjnym. – In-
westycje kolejowe, strategia rozwoju 
kolei, wspólny bilet to jedne z najważ- 
niejszych wyzwań, które są dla nas 
priorytetem i stoją przed nowym wice- 
ministrem – podkreślił Adamczyk.  [SD]  

Reklama

R E G I O N 
Przed nami 10. edycja  
WPR Targów 
Nieruchomości i Wnętrz.  
Z tej okazji 
przygotowujemy 
specjalny Przewodnik 
Targowy, który będzie 
dystrybuowany w trakcie 
imprezy, a także z całym 
nakładem „Gazety WPR”. 
Zapraszamy  
do współpracy! 

Do współtworzenia 
Przewodnika za-
chęcamy wszystkich, 
którzy ze swoją ofer- 

tą chcą bezpośrednio trafić do 
osób zainteresowanych kup-
nem domu, mieszkania, aran-
żacją wnętrz, wykończeniem czy 
kredytami hipotecznymi.

Co proponujemy?
–  dystrybucję 5.000 egzem-

plarzy Przewodnika na hali  
targowej w czasie trwania 
imprezy (8-9 października);

–  dystrybucję Przewodnika ja-
ko dodatku do „Gazety WPR” 
w nakładzie 30.000 egzem-
plarzy;

–  promocję Przewodnika na 
portalu WPR24.pl (1,5 mln 
odsłon w miesiącu);

–  promocję na facebookowym 
profilu WPR24.pl (14 tys fa-
nów);

–  atrakcyjne ceny powierzch-
ni reklamowej.

WPR Targi Nieruchomości 
i Wnętrz cieszą się niesłabnącym 
zainteresowaniem. To pierwsza 
impreza targowa na Mazowszu, 
która skupia wyłącznie inwe-
stycje budowlane z powiatów 
pruszkowskiego, grodziskie-
go, warszawskiego zachodniego, 
żyrardowskiego oraz zachod-
nich dzielnic Warszawy. Każda 
edycja przyciąga tysiące gości, 
którzy odwiedzają ponad 50 sto-
isk deweloperów, firm z branży 
wyposażenia wnętrz oraz insty-
tucji finansowych.

Więcej o Targach można zna-
leźć stronie targi.pruszkow.pl.

Kontakt w sprawie  
współpracy:
Biuro reklamy

tel. 22 758 77 88
reklama@wprmedia.pl 

Nie czekaj, zareklamuj  się 
w Przewodniku Targowym!Pruszków 

i Grodzisk 
z dochodami

R E G I O N
Główny Urząd 
Statystyczny wziął  
pod lupę 2478 gmin  
i miast, aby porównać 
ich dochody za  
2015 rok. W pierwszej 
„100” zestawienia 
znalazły się Pruszków  
i Grodzisk Mazowiecki.

W arto zazna- 
czyć, że przy 
t w o r z e n i u 
rankingu pod 

uwagę wzięto dochody wła-
sne jednostek, dotacje, sub-
wencje ogólne i środki na 
dofinansowanie zadań. Na 
czele znajduje się Warsza-
wa, która w 2015 r. uzyska-
ła ponad 14 mld zł. Dalej są 
Kraków i Łódź, jednak kwo-
ty są zdecydowanie mniej-
sze. Odpowiednio 4,1 mld zł 
oraz 3,8 mld zł .  Należy 
podkreślić, że w 2015 roku  
dochody przekraczające 
miliard złotych osiągnęło 
19 miejscowości.

Jak w zestawieniu pre-
zentują się gminy z naszego 
regionu? Najwyżej sklasyfiko-
wano Pruszków, który znalazł 
się na 89. miejscu z docho-
dem w wysokości blisko 
186 mln zł. To wzrost o bli-
sko 10 mln zł w porównaniu 
rok do roku. Nieco niżej, 94. 
pozycja, jest Grodzisk Mazo-
wiecki, który zapisał na swo-
im koncie 178 mln zł.

100 mln zł przekroczyły 
Michałowice, co pozwoliło 
w ogólnopolskim rankingu na 
zajęcie 183. pozycji. W „200” 
zmieścił się Raszyn. Dochód 
w wysokości ponad 97 mln zł 
dał gminie 194. miejsce. Da-
lej są Brwinów (210. lokata), 
Nadarzyn (273), Milanówek 
(327), Piastów (344). Docho-
dy wspomnianych gmin 
mieszczą się w przedziale 
66-93 mln zł. [JM]

własnością Jakuba Potockiego. 
Cały majątek hrabiego składa się 
z kilkunastu pałaców i dworów, 
a także kamienic w Paryżu. Do 
tego dochodzą udziały w licz-
nych bankach i przedsiębior-
stwach. Potocki dba nie tylko 
o swoje mienie, ale też o oko-
licznych mieszkańców i wspo-
maga rozwój terenów wokół 
kompleksu w Helenowie. Dzięki 
jego hojności powstają budyn-
ki dla ochotniczej straży pożar-
nej, hrabia przekazuje też teren 
pod budowę szkoły podstawo-
wej w Nowej Wsi. Swój wkład ma 
też w odbudowę np. krakow-
skiego Wawelu, o czym świadczy 
pamiątkowa tablica w królew-
skich komnatach. 

nigdy nie trafi w ręce Instytutu, 
nie zostanie więc spełniona ostat-
nia wola właściciela. Plany te po-
krzyżuje wybuch II wojny. 

Już 8 września 1939 r. Hele-
nów zajmują hitlerowcy. Naj-
pierw mieści się tam szpital 
polowy i sanatorium dla żołnie- 
rzy Wermachtu. Rok później 
Pałac staje się rezydencją ko-
mendanta getta w Pruszkowie. 
Następnie znów służy jako woj-
skowa lecznica. Jego ostatnim 
nazistowskim lokatorem jest 
Kurt Sieber, komendant obozu 
przejściowego Dulag 121. 

 Na początku 1945 r. na krót-
ko w Pałacu umieszczono sztab 
2 Korpusu Kawalerii Gwardii  
Armii Czerwonej. Dwa lata póź- 

Niedostępna perła 
architektury

 Ewelina Latosek 

M I E J S C E  N A  M A P I E
Pięknych zabytkowych 
budynków nie brakuje  
w naszym regionie. Pałac  
w Helenowie jest jednym  
z nich, ale na co dzień nie jest 
dostępny dla zwiedzających. 
Przedstawiamy jego historię. 

P ałac w Helenowie po-
wstał w 1807 roku. Je-
go nazwa wzięła się 
najprawdopodobniej 

od imienia siostry hrabiego Ta-
deusza Ostrowskiego, który był 
ich pierwszym właścicielem. Bu-
dynek zaprojektował Jakub Ku-
bicki, architekt takich budowli 
jak m.in. Arkady Kubickiego na 
Zamku Królewskim. Jednak jego 
koncepcja pałacowego kompleksu 
przetrwała tylko pół wieku. Wów-
czas pałac powiększono według 
pomysłu Henryka Markoniego. To 
była pierwsza i ostatnia tak duża 
ingerencja w architekturę Pałacu. 
Od tamtego momentu przetrwał 
do naszych czasów w niemal nie-
zmienionej formie. 

W połowie XIX wieku majątek 
trafia w ręce szlacheckiej rodzi-
ny Potockich, prawdopodobnie 
jako prezent ślubny dla Stanisła-
wa Potockiego i Marii Konstan-
cji z Sapiehów, którzy pobrali się 
2 maja 1855 r. To właśnie na ich 
zlecenie Pałac powiększono. 
Kompleks zyskał motywy neo-
renesansowe i oranżerię. 

W 1866 roku Pałac wraz 
z 1000 hektarów ziemi staje się 

U schyłku życia Potocki de-
cyduje się przekazać Helenów 
wraz z całym swoim majątkiem 
na rzecz Instytutu Radowego, 
którego jest sponsorem. W Pała-
cu dożywa ostatnich dni, umiera 
we wrześniu 1939 r. Wkrótce roz-
pocznie się najbardziej mroczny 
okres istnienia kompleksu. Obiekt 
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niej utworzono tam Dom Wypo-
czynkowy Ministerstwa Obrony 
Narodowej. Obiekt w posiada-
niu wojska pozostaje do dziś. Od 
1994 r. służy jako Ośrodek Re-
prezentacyjny Wojska Polskiego 
Helenów. Na jego teren można 
dostać się tylko posiadając spe-
cjalną przepustkę. 
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19 września doszło do poważne-
go wypadku w miejscowości Grani-
ca. 12-latek został potrącony przez 
samochód. Wypadek miał miejsce 
przed godz. 8 nieopodal Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego im. Miko-
łaja Kopernika przy ul. Głównej. – 
Nastolatek z licznymi obrażeniami 

ciała został przetransportowany do 
szpitala w Warszawie. Jest w stanie 
ciężkim – mówił nam Wojciech Dia-
dia, szef pruszkowskiej bazy Falck 
Medycyna. Co konkretnie się stało? 
– Do zdarzenia doszło około godz. 7.40 
na skrzyżowaniu ul. Cynamonowej 
z Główną. 12-letni chłopiec poruszał 

Chłopiec potrącony 
przez samochód

się rowerem. Jechał chodnikiem przy 
ul. Głównej w kierunku ul. Pruszkow-
skiej. Na skrzyżowaniu z Cynamono-
wą z nieustalonych przyczyn zjechał na 
jezdnię wprost pod koła nadjeżdżające-
go z naprzeciwka BMW – wyjaśniała st. 
asp. Marzena Dąbrowska z Komendy 
Powiatowej Policji w Pruszkowie. [SD]  

Przyznanie i wysokość kredytu zależy od zdolności kredytowej klienta. Taryfa opłat i prowizji jest dostępna w oddziałach i placówkach partnerskich Banku i na bph.pl.  
Bank BPH SA, ul. płk. Jana Pałubickiego 2, 80-175 Gdańsk.

Przenieś je do nas i ciesz się lekkostrawnym oprocentowaniem.

WYMIKSUJ SIĘ  
Z WIELU KREDYTÓW

Zapraszamy do oddziału Banku BPH:  
Pruszków, ul. Kościelna 17 

22 739 25 80 (koszt połączenia wg taryfy operatora)

KREDYT KONSOLIDACYJNY

Reklama

Uporządkowano również dział-
kę, na której znajduje się willa. 
Dwa budynki, które znajdowa-
ły się obok Niespodzianki nie 
miały żadnych wartości ar-
chitektonicznych i zdecydo-
wano o ich rozbiórce. Co dalej 
z Niespodzianką? W budynku 
ma funkcjonować Urząd Stanu 
Cywilnego, a tuż obok ma zo-
stać wybudowany nowy ratusz. 

Choć remont Niespodzianki 
jeszcze nie ruszył to wiadomo 
już jak będzie wyglądało otwar-
cie obiektu po zakończeniu 
prac. Te szacunkowo pochłoną 
10 mln zł. – Remont willi nie jest 
zbyt skomplikowany. Obiekt ma 
być gotowy na 31 grudnia 2017 r. 
Chcemy w Sylwestra zrobić 
huczne otwarcie. Z uwagi na 
to, że w Niespodziance będzie 
sala ślubów w noc sylwestrową 
jako burmistrz udzielę ślubu,
a wszyscy zebrani odśpiewają 
młodej parze „Sto lat” – pod-
kreśla Benedykciński. 

A co z budową ratusza? Oka-
zuje się, że ta inwestycja jest 
bardziej skomplikowana. – Bu-
dowa ratusza potrwa potrwa
nieco dłużej. Chcemy by obiekt 
był gotowy na wrzesień 2018 r. 
Dodam, że budowa będzie 
współfi nansowana przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego – mó-
wi grodziski włodtarz. – BGK 
udzieli nam wsparcia w formie 
zbliżonej do leasingu, który bę-
dziemy spłacać przez 15 lat. To 
forma wsparcia dla inwestycji 
polepszających standard obsługi 
mieszkańców w gminach – do-
daje burmistrz. 

Planują huczne otwarcie 
Niespodzianki

 Anna SoŁtysiak 

G R O D Z I S K  M A Z .
Grodziski urząd niebawem 
ogłosi przetarg na 
remont zabytkowej willi 
Niespodzianka. Władze 
gminy mają ciekawy pomysł 
na otwarcie obiektu. 

W illa Niespodzianka 
to ciekawy punkt 
na mapie Grodzi-
ska Mazowieckie-

go. Budynek, którego twórcą 
i właścicielem był architekt Jó-
zef Moszyński, powstał w 1906 r. 
Niespodzianka łączy sobie styl 
włoskich willi z elementami pa-
łacyków. Charakterystyczna jest 
tu wieża ze strzelistym iglico-
wym dachem.  W 1932 r. budynek 
trafi ł w ręce felczera Mauryce-
go Freidlicha, a w 2014 r. władze 
Grodziska odkupiły ją od pry-
watnych właścicieli. Obiekt od 
sześciu lat jest pod opieką kon-
serwatora zabytków. 

Remont willi powinien ruszyć jeszcze w tym roku

– Przetarg na remont Willi Nie-
spodzianki ogłosimy w ciągu 
najbliższych dwóch tygodni. 
Chcielibyśmy ruszyć z praca-
mi jeszcze w tym roku – mówi 
nam Grzegorz Benedykciński, 
burmistrz Grodziska Mazowiec-
kiego. –  Jeśli chodzi o budowę 
ratusza, to wciąż czekamy na 
dokumentację projektową. Ta 
powinna być gotowa już nie-
długo – dodaje. 

Z uwagi na to, że w Niespodziance 
będzie sala ślubów w noc sylwestrową 
jako burmistrz udzielę ślubu, 
a wszyscy zebrani odśpiewają młodej 
parze „Sto lat” – mówi Bededykciński
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Od momentu zakupu willi 
przez gminę mówi się o jej ge-
neralnym remoncie. Budynek 
został zabezpieczony przed 
działaniem warunków atmos-
ferycznych. Oprócz przykrycia 
dachu specjalną plandeką wyko-
nano również inne prace. Jakie? 
Rozebrano zniszczone podłogi 
i schody, wykonano podparcie 
stropu poddasza oraz usunię-
to stare rynny i rury spustowe. 

Nagroda 
główna 
dla parku 
w Podkowie

PODKOWA LEŚNA
Podkowiański Park 
Przyjaźni Polsko-
Węgierskiej zdobył 
pierwsze miejsce 
w ogólnopolskim 
konkursie na najlepiej 
zagospodarowaną 
przestrzeń publiczną 
w Polsce. 

O tym, że park w Pod-
kowie Leśnej zo-
stał nominowany 
do konkursu in-

formowaliśmy już w lipcu. 
Wówczas burmistrz miasta 
nie krył zadowolenia. – Sa-
ma nominacja jest bardzo 
dużym wyróżnieniem. Jed-
nocześnie utwierdza mnie 
w przekonaniu, że obrany 
kierunek i pomysł na rewi-
talizację przestrzeni publicz-
nych w Podkowie Leśnej jest 
jak najbardziej słuszny – mó-
wił nam Artur Tusiński, bur-
mistrz Podkowy Leśnej. 

W środę, 21 września od-
było się wręczenie nagród. 
Park Przyjaźni Polsko-Wę-
gierskiej otrzymał najwyższą 
z możliwych, czyli pierwsze 
miejsce. Jury doceniło zago-
spodarowanie historycz-
nej przestrzeni publicznej 
dla założenia urbanistycz-
nego miasta. Zaniedbany 
teren zielony zmienił się 
w wielofunkcyjną przestrzeń 
o dominującej funkcji rekre-
acyjnej, z której mogą korzy-
stać mieszkańcy. 

Zmiana oblicza parku zo-
stała przeprowadzona w ubie-
głym roku. Prace zostały po-
dzielone na dwie części. Naj-
pierw zajęto się kwestiami 
natury technicznej, a na-
stępnie uporządkowano szatę 
roślinną. Finalny efekt wpra-
wia w zachwyt. [SD]

P R U S Z K Ó W
Magda, mieszkanka 
Pruszkowa, która 
w marcu 2015 r. uległa 
poważnemu wpadkowi, 
nadal ma poważne 
problemy ze zdrowiem 
i potrzebuje wsparcia 
finansowego. Liczy 
się każda złotówka 
przekazana na jej 
rehabilitację.

P rzypomnijmy. Mag-
da została potrąco-
na przez samochód 
na przejściu dla pie-

szych na skrzyżowaniu al. Woj-
ska Polskiego i ul. Kościuszki. 
Z poważnym urazem głowy, 
obrażeniami wewnętrznymi 
i złamaniami trafi ła do szpitala. 
Mimo, że miała przy sobie do-
kumenty, o wypadku policja nie 
powiadomiła rodziny kobiety.

Bliscy Magdy, nie wiedząc 
co się stało, rozpoczęli jej po-
szukiwania. Przez dwa dni na 
własną rękę obdzwaniali oko-
liczne szpitale, na portalach 
społecznościowych umiesz-
czali informacje o zaginię-
ciu. Złożyli nawet zgłoszenie 
na policji, jednak pruszkow-
ska komenda nie powiązała go 
z wypadkiem i potrąceniem. 
Stało się tak dopiero w nocy 
z soboty na niedzielę, prawie 
51 godzin po zdarzeniu.

Od tamtego czasu minęło pół-
tora roku, ale walka o zdrowie 

Magdy trwa. Szczególnie, że jej 
życie zmieniło się o 180 stopni. 
– Córka nie pamięta nic sprzed 
wypadku. Nie rozpoznaje znajo-
mych z dzieciństwa. Wcześniej 
studiowała drugi kierunek, zna-
ła dwa języki, a teraz uczy się 
wszystkiego na nowo. Wymaga 
regularnej rehabilitacji – mówi 
nam pani Maria, mama Magdy.

36-latka przebywa na ren-
cie, ale to zbyt małe środki, aby 
pokryć koszty leczenia. A każ-
dy grosz w tej sytuacji jest na 
wagę złota.

Pomóżmy Magdzie 
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Magda została 
potrącona przez 
auto na przejściu 
dla pieszych na 
skrzyżowaniu al. 
Wojska Polskiego 
i ul. Kościuszki

Magdę można wesprzeć wy-
syłając SMS o treści „POMOC 
5361” na numer 75 165 (koszt to 
5 zł netto), przekazując 1 proc 
podatku lub darowiznę za po-
średnictwem Fundacji Avalon. 
Numer konta: 62 1600 1286 0003 
0031 8642 6001. Ważne! W ty-
tule wpłaty należy wpisać „Pie-
trzak, 5361”.

Więcej informacji o zbiórce 
można znaleźć na specjalnym 
facebookowym profi lu. [EL]
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W Brwinowie w nocy z 16 na 17 wrze-
śnia spłonęły trzy samochody oso-
bowe. Policjanci prowadzą postę-
powanie w tej sprawie. Co ustalili? 
– Potwierdzam informacje, że spali-
ły się trzy auta. Na ul. Pszczelińskiej 
spłonął pojazd marki suzuki, nato-
miast przy ul. Kwiatowej bmw oraz 

mercedes – mówi st. asp. Marzena 
Dąbrowska z Komendy Powiatowej 
Policji w Pruszkowie. – Prowadzimy 
czynności zmierzające do ustalenia 
sprawców – dodaje. Na jakim eta-
pie śledztwa są funkcjonariusze? 
– Postępowanie przygotowawcze 
jest w toku. Na miejscu zdarzenia 

Trzy samochody 
poszły z dymem

znajdował się biegły z zakresu pożar-
nictwa. Obecnie czekamy m.in. na je-
go opinię na temat przyczyn spalenia 
aut. Musimy wykonać wiele czynno-
ści żeby wyjaśnić jak do tego doszło 
– wyjaśnia Dąbrowska. – Ustaliliśmy 
także właścicieli wszystkich trzech 
pojazdów – dodaje. [SD]  

Reklama

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

Stare bloki czekają 
na rozbiórkę

 Anna SoŁtysiak 

P R U S Z K Ó W 
Dni trzech zaniedbanych 
budynków przy 
ul. Studziennej są już 
policzone. Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego 
„Zieleń Miejska” planuje 
rozbiórkę bloków 
z numerami 8, 10 i 12. 

S tudzienna zmienia 
swoje oblicze. Obok 
domów jednorodzin-
nych znajdują się tam 

osiedla mieszkaniowe wybudo-
wane nie tylko przez prywat-
nych deweloperów, ale i przez 
pruszkowski TBS. Jedynym pro-
blemem są trzy zaniedbane bloki 
z numerami 8, 10 i 12. Jednak dni 
tych obiektów są już policzone. 

W trzech wspomnianych 
budynkach mieszkało blisko 
60 rodzin. Większość z nich 
otrzymała już lokale zamienne 
w innych budynkach na tere-
nie miasta. Część mieszkańców 
zdecydowała się na przeniesie-
nie do nowo powstałych bloków 
przy ul. Studziennej. – Budy-
nek z numerem 8 jest już wy-
siedlony. W pozostałych zostało 
zaledwie kilka rodzin – mówi 
Zbigniew Piotrzkowski, pre-
zes TBS „Zieleń Miejska”. – Pla-
nujemy rozpocząć rozbiórkę 
tych trzech starych budyn-
ków jeszcze w tym roku. Pra-
ce powinny ruszyć w czwartym 
kwartale – podkreśla. 

Co pojawi się w miejscu roze-
branych budynków? TBS planu-
je wybudować tam pięć nowych 
bloków. W każdym znajdzie się 
po 21 lokali. – Budynki będą miały 
zmieniony układ klatki schodowej 
w stosunku do tych dwóch blo-
ków, które oddaliśmy w tym roku. 
Zamiast dwóch klatek zdecydo-
waliśmy się na stworzenie jednej 

ale większej, w której znajdzie się 
również szyb windowy – zazna-
cza Piotrzkowski. 

Wiele osób zarzuca miastu, że 
mieszkania trafi ają do osób, które 
o nie nie dbają. Patrząc na stan 
starych budynków przy Studzien-
nej takie opinie są uzasadnione. 
Trzeba jednak pamiętać, że blo-
ki od lat nie były remontowane. 
– Obraz Studziennej zdecydo-
wanie się zmienił. I to nie tylko 
przez nowe inwestycje. Kiedyś 

z dziećmi. Kłopot jednak w tym, 
że w okolicy próżno szukać ogól-
nodostępnego placu zabaw dla 
maluchów czy parku. Ze Stu-
dziennej do najbliższego Parku 
Mazowsze jest dość daleko. Czy 
po wybudowaniu nowych bloków 
pojawi się miejsce dedykowane 
najmłodszym mieszkańcom? – 
Jeśli okaże się, że jest taka potrze-
ba to będziemy się zastanawiali 
nad stworzeniem tam takiego 
miejsca. Grunty choć miejskie są 
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w starych blokach niszczono 
drewniane drzwi by mieć pod-
pałkę. Znikały żarówki. W nowych 
budynkach takiej sytuacji nie ma. 
Ludzie dbają o mieszkania i klat-
ki schodowe – mówi prezes TBS. 

Łącznie w nowych budyn-
kach przy ul. Studziennej znaj-
dą się 153 mieszkania. Zarówno 
miasto jak i TBS chcą by 50 proc. 
lokatorów stanowiły rodziny 

tam w gestii TBS-u, więc to ra-
czej oni jako zarządca powinni się 
tym zająć – mówi nam Elżbieta 
Jakubczak-Garczyńska, naczelnik 
Wydziału Ochrony Środowiska 
Urzędu Miejskiego w Pruszko-
wie. – Jest również inna ścież-
ka dla budowy placu zabaw przy 
ul. Studziennej. Mieszkańcy mo-
gą to zgłosić jako projekt do bu-
dżetu partycypacyjnego – dodaje.

– Kiedyś w starych blokach 
niszczono drewniane drzwi by mieć 
podpałkę. Znikały żarówki. W nowych 
budynkach takiej sytuacji nie ma 
–mówi Piotrzkowswki.

Zebra nieco nietypowa
R E G I O N

W Al. Jerozolimskich na 
wysokości Piastowa 
jedno z przejść dla 
pieszych przeszło zmianę. 
Oznaczenie poziome nie 
znajduje się już w linii 
prostej. Wszystko po to, 
aby było bezpieczniej. 

Uwagę na dość niestan-
dardowe przejście dla 
pieszych zwrócił jeden 
z czytelników. – Za-

uważyłem dziwną zmianę na 
przejściu dla pieszych na dro-
dze wojewódzkiej nr 719 na wy-
sokości Piastowa i ul. Reymonta. 
Zeskrobano stare oznakowanie 
poziome i namalowano je jak-
by obok. Dlaczego? – napisał 
w wiadomości wysłanej na ad-
res kontakt@wpr24.pl.

Powyższe zdjęcie obrazuje 
przejście jeszcze w trakcie prac. 
Obecnie wycięto kawałek barier-
ki i dostosowano całość do kom-
fortowego użytkowania. Czym 
spowodowana jest ta zmiana? 
Z takim pytaniem zwróciliśmy 
się do zarządcy drogi. 

przejść, które nie stanowią wza-
jemnego przedłużenia w linii 
prostej. Przejście przez drugą 
jezdnię powinno być przesunięte 
w prawo – odpowiedziała Mo-
nika Burdon, rzecznik prasowy 

– Zgodnie z rozporządze-
niem ministra infrastruktury 
w sprawie szczegółowych wa-
runków technicznych dla zna-
ków i sygnałów drogowych 
oraz urządzeń bezpieczeństwa 
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 P R U S Z K Ó W 
1 października setna 
edycja cotygodniowych 
biegów organizowanych 
w Parku Potulickich 
w Pruszkowie. Sportowa 
impreza rozpocznie
się o godz. 9.

P ruszkowski Parkrun 
jest bardzo popu-
larny wśród miesz-
kańców lubiących 

aktywnie spędzać wolny czas. 
Biegacze spotykają się w każ-
dą sobotę w Parku Potulickich 
by móc zwiększyć poziom en-
dorfi n w organizmach. Podob-
ne imprezy organizowane są w 

Parkrun odbędzie się już po raz setny
niemal 750 miejscach na świe-
cie. Parkrun to nie tylko „bez-
celowe” bieganie. Podczas każdej 
z imprez można poznać nowych 
ludzi i zacząć weekend w iście 
sportowym stylu, co oczywiście 
pozytywne wpływa na zdrowie.

Początek października dla 
uczestników tej imprezy bę-
dzie wyjątkowy, gdyż spotkają 
się po raz setny! – Zaproszeni 
zostaną goście specjalni, osoby 
ze starostwa i urzędu miasta. 
Przygotowane będą specjal-
ne puchary. Spodziewamy się 
także dużej liczby uczestników 
i liczymy na pobicie rekordu 
frekwencji. Poprzedni wyno-
sił 123 osoby – mówi Janusz 

Wiśniewski, współorganiza-
tor pruszkowskiego Parkrunu.

Ale Parkrun to nie są zwykłe 
zawody sportowe. Biorą w nim 
udział osoby w każdym wieku, 
dorośli biegają razem z dzieć-
mi, nawet tymi najmłodszymi, 
w wózku. Niektórym uczest-
nikom towarzyszą ich czwo-
ronożni pupile. Cała impreza 
ma integracyjny charakter. 
– Nie ma obaw, że ktoś nie da 
rady. Nasze biegi są otwar-
te dla wszystkich. Nie liczy 
się wynik, nie ma limitu cza-
su, chodzi o aktywność i lep-
sze zakończenie tygodnia dla 
naszych organizmów – mówi 
Janusz Wiśniewski. [SD] 

ruchu drogowego i warunków 
ich umieszczania na drogach 
z dnia 3 lipca 2003 r., przejścia 
przez drogę dwujezdniową wy-
znacza się oddzielnie przez każ-
dą jezdnię. Zaleca się stosowanie 

Mazowieckiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich. – Usytuowanie 
tego rodzaju przejścia ma na ce-
lu zwrócenie szczególnej uwagi 
pieszego na nadjeżdżające po-
jazdy – dodaje. [SD]

Usytuowanie tego rodzaju przejścia 
ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi 
pieszego na nadjeżdżające pojazdy



P i ą t e k ,  2 3  W R Z E Ś N I A  2 0 1 6

W I A D O M O Ś C I 07
B R W I N Ó W

Pod koniec sierpnia gmina Brwinów 
ogłosiła przetarg na przebudowę  
 ul. Armii Krajowej. W zakres prac mia-
ły wejść modernizacja nawierzchni, re-
mont chodnika i zjazdów. W planach 
pojawiło się też wyniesienie skrzyżo-
wania ul. Armii Krajowej z ul. Zgody. 
Brwinowski magistrat chciał, żeby 

prace przeprowadzono do 30 listo-
pada. Tak się nie stanie. Gmina zabez- 
pieczyła na przebudowę Armii Krajo-
wej 864 tys. zł. Jedyna złożona pro-
pozycja opiewała zaś na kwotę ponad 
1,2 mln zł. – Przebudowę Armii Kra-
jowej przekładamy na przyszły rok. 
Zimą przeprowadzimy postępowa- 

Na remont ul. Armii 
Krajowej trzeba poczekać

nie przetargowe, wtedy roboty będą 
mogły ruszyć na wiosnę. Liczymy na 
więcej ofert, co z pewnością przeło-
ży się na cenę – mówi Arkadiusz Ko-
siński, burmistrz Brwinowa. Dodajmy, 
że w ubiegłym roku przeprowadzono 
remont 130-metrowego odcinka Ar-
mii Krajowej. [JM]  

Remont nawierzchni alejek, montaż nowych ławek
Lifting Parku Lasockiego

 Seweryn Dębiński 

M I L A N Ó W E K
Niewielki park położony  
w Milanówku przejdzie 
małą metamorfozę.  
W planach jest remont 
nawierzchni alejek oraz 
montaż nowych ławek 
drewnianych. 

P ark im. Michała La-
sockiego znajduje się 
tuż przy ul. Kościusz-
ki. To pozostałość po 

dawnym terenie leśnym, któ-
ry otaczał Dwór Lasockich.  
W 55 rocznicę uzyskania praw 
miejskich usytuowano tam pa-
miątkowy kamień z tablicą.  
Z umieszczonego na niej tekstu 
można się dowiedzieć, jakich za-
sług dla Milanówka dokonał Mi-
chał Lasocki, kim był. Dziś teren 
ten służy mieszkańcom głów-
nie do rekreacji i wypoczynku. 
Jednak dawno nie był odna- 
wiany i widać już, że nadgryzł go  
ząb czasu.

Zmiany
Wkrótce oblicze Parku Lasoc-
kiego się zmieni. W planach 

jest wykonanie m.in. remon-
tu nawierzchni wszystkich ale-
jek. Jak będą wyglądały prace? 

koszy na śmieci. Elementy te bę-
dą przytwierdzone do podłoża za 
pomocą stalowych kotw. Na finał 
pozostaną prace wykończenio- 
we i porządkowe.

Termin wykonania zamówie-
nia to 60 dni od dnia zawarcia 
umowy, ale nie później niż do  
15 grudnia 2016 r. (obecnie trwa 
postępowanie przetargowe).

Trochę historii

Michał Lasocki (1862-1939) ku-
pił od swojej matki Milanówek 
w celu utworzenia na jego terenie 
letniska. Utworzył spółkę, dzięki 
której w 1901 r. do miasta-ogro-
du doprowadzono linię kolejową. 
Siedem lat później Lasocki za-
łożył Milanowskie Towarzystwo 
Letnicze i został jego prezesem.

Dla Milanówka zrobił wie-
le, m.in. ofiarował działkę pod 
budowę pierwszego kościoła 
oraz kilka parceli między uli-
cami Krakowską a Kościelną 
na cele kulturalne. Na tablicy 
pamiątkowej umieszczonej na 
kamieniu w Parku Lasockiego 
napisano: „W historii Milanów-
ka M. Lasocki zapisał się jako 
wielki społecznik”.
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wyprofiluje ścieżki i położy na-
wierzchnie z grysu kamiennego 
oraz mączki mineralnej.

Usunięta zostanie wierzchnia 
warstwa istniejącego kruszywa, 
podobnie jak chwasty i wszel-
kie osady. Wykonawca remontu 

Żeby teren nie był pustą, zie-
loną przestrzenią z alejkami 
przewidziano też zakup 19 sztuk 
drewnianych ławek i 14 sztuk  

Żeby teren nie był pustą, zieloną 
przestrzenią z alejkami przewidziano 
m.in. zakup 19 sztuk drewnianych ławek  

P R U S Z K Ó W
Książnica Pruszkowska 
oddaje w ręce czytelników 
„Sefer Pruszków. Księga 
pamięci Pruszkowa, 
Nadarzyna i okolic”. 

W języku hebrajskim 
„sefer” to po pro-
stu „księga”. Po-
dobne publikacje 

stanowią niezwykle cenne źró-
dło wiedzy oraz odgrywają istot-
ną rolę w pracy badaczy kultury 
żydowskiej. Warto wiedzieć, że 
pozycja pierwotnie została wy-
dana w 1966 roku w Tel Awiwie. 
Zawiera ponad siedemdziesiąt 
tekstów pięćdziesięciu autorów. 
Dzięki temu każdy ma szansę 
odkryć historię Pruszkowa,  
w której Żydzi odegrali istotną 
rolę. Choć stanowili niewiel-
ką część wspólnoty to mieli 
wpływ na decyzje władz mia-
sta, tworzyli kulturę, angażowali  
się społecznie. 

Żydzi w Pruszkowie zaczę-
li osiedlać się w latach 80. XIX 
wieku. Tworzyli podwaliny pod 
rozwój miasta zakładając kolej-
ne fabryki. W 1904 r. gmina ży-
dowska uzyskała samodzielność. 
Z czasem pojawiły się kolejne do-
my, najwięcej przy ul. Prusa. W la-
tach 20. w Pruszkowie mieszkało 
ponad 900 Żydów, co stanowiło  
6 proc. całej społeczności.

Dla wszystkich Żydów ogrom-
nym dramatem był czas II wojny 
światowej. W listopadzie 1940 roku 
hitlerowcy na terenie Pruszkowa 
założyli getto. Warto wspomnieć, 
że wielu Żydów ukrywało się w la-
sach młochowskich. 

„Sefer Pruszków. Księga pamię-
ci Pruszkowa, Nadarzyna i okolic” 
to ponad 450 stron, które stano-
wią obraz życia Żydów i pokazu-
ją ich wpływ oraz zaangażowanie 
w tworzenie miasta. Publika-
cja Książnicy Pruszkowskiej to 
wartościowa pozycja dla miłoś- 
ników historii i nie tylko. [JM] 

Sefer Pruszków,  
czyli księga pamięci

R E G I O N
Sukces Mateusza 
Krajewskiego z Piastowa. 
Może cieszyć się z tytułu 
mistrza Europy w piłce 
nożnej do lat 21 osób 
niesłyszących.  

Z całych sił w czerwcu 
wspieraliśmy pod-
opiecznych Adama 
Nawałki podczas Eu-

ro we Francji. Polacy dotarli do 
ćwierćfinału, gdzie przegrali  
z późniejszym mistrzem Euro-
py – Portugalią. Kilka tygodni 
później we Wrocławiu odby-
ły się mistrzostwa Europy do  
lat 21 osób niesłyszących. W tur-
nieju o każdy centymetr boiska 
walczył Mateusz Krajewski, 
mieszkaniec Piastowa.

Biało-czerwonym przyszło 
rywalizować w grupie A, gdzie 
trafili na Szwecję, Ukrainę 
i Wielką Brytanię. Polacy roz-
kręcali się z meczu na mecz. 
Turniej rozpoczęli od porażki 

1:2 z Ukrainą. Zespół podniósł 
się i w kolejnym meczu poko-
nał Wielką Brytanią 4:2. W ostat-
nim grupowym starciu Polacy 
rywalizowali ze Szwecją. Zacię-
ty pojedynek zakończył się wy-
nikiem 2:2. Polska z dorobkiem 
czterech punktów awansowa-
ła do półfinału z drugiej lokaty.

Półfinał zapowiadał się cięż-
ko, gdyż nasza kadra trafiła na 
Rosję, która była typowana na 
zwycięzcę turnieju. Twarda po-
stawa zaowocowała remisem 
2:2. O wszystkim miały decydo-
wać rzuty karne. Skuteczniejsi 
okazali się Polacy, którzy wy-
grali 4:2. W finale biało-czerwo-
ni zmierzyli się z Turcją. Lepiej 
trudy spotkania znieśli nasi pił-
karze. Po morderczej rywaliza-
cji cieszyli się z wygranej 3:2.

Ważnym punktem repre-
zentacji Polski osób niesłyszą-
cych był Mateusz Krajewski. 
Mieszkaniec Piastowa wystą-
pił we wszystkich spotkaniach  
biało-czerwonych. [JM]

Zdobył złoto mistrzostw 
Europy niesłyszących

P R U S Z K Ó W
Tej imprezy nie mogłoby 
zabraknąć. „Żegnaj  
lato na rok…” to stały  
punkt w kalendarzu 
pruszkowskich wydarzeń 
kulturalnych. Co roku 
mieszkańcy spotykają 
się w Parku Mazowsze 
na Żbikowie żeby miło 
spędzić czas.

C o takiego działo się  
w minioną niedzie-
lę? Wiele. Znalazło 
się miejsce na gry  

i zabawy dla najmłodszych, po-
kazy ratownictwa medycznego, 
wycieczki przyrodnicze, ogni-
sko. Nie zabrakło stoisk m.in.  
z napojami i jedzeniem.

Wszyscy jednak czekali na 
koncerty. To na nich miesz-
kańcy bawią się świetnie. Jako 
pierwszy wystąpił Mezo. Przed 
sceną można było zobaczyć 
znaczną liczbę młodych ludzi, 
ale… nie tylko. Mezo wykonał 
swoje najbardziej znane utwory 
– na widowni nie zabrakło rąk 
uniesionych w górze.

Wiele osób czekało na godz. 
16.30, kiedy to zabrzmiały ryt-
my reggae. Wystąpił Kamil Bed-
narek. To charakterystyczny 

wykonawca, posiada oryginal-
ną barwę głosu. W Pruszkowie 
widać to było wyraźnie.

O godz. 18 nadszedł czas na 
gwiazdę wieczoru. Pod sceną 
zgromadził się tłum mieszkań-
ców, bowiem pojawiła się legenda 
polskiego alternatywnego roc-
ka – Kazik i zespół Kult. Energia 
występu była niesamowita. – Ka-
zik jest jak wino, im starszy tym 
lepszy! – powiedział oglądający 
koncert Kultu Tomasz.

Koncertowo udane
pożegnanie lata

P I A S TÓ W
Miłośnicy aktywnego 
stylu życia wkroczą  
na ulice Piastowa  
i Pruszkowa.  
2 października  
odbędzie się pierwszy 
Bieg Pamięci  
Powstańczej Warszawy. 

W biegu mogą star-
tować osoby, 
które ukończyły 
16 lat. Zgłosze-

nia będą przyjmowane dro- 
gą internetową do 26 wrześ- 
nia. Jeśli będą jeszcze wolne 
miejsca, zapisów będzie moż-
na dokonać 1 października  
w godz. 14-20 oraz 2 paździer-
nika w godz. 7-10 w obiektach 
stadionu miejskiego w Piasto-
wie. W przypadku rejestracji 
internetowej opłata wynosi 

40 zł, po upływie wyznaczo-
nego terminu stawka wzrasta 
o 10 zł. Limit biegaczy ustalo-
no na 300. 

Bieg rozpocznie się 2 paź-
dziernika o godz. 11. Uczestnicy 
wystartują i ukończą zma-
gania na terenie Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Piastowie, który jest orga-
nizatorem imprezy. Długość 
trasy to 10 km. 

Uczestnicy biegu zostaną  
sklasyfikowani według płci 
i wieku. Na najlepszych w kla- 
syfikacji generalnej kobiet 
i mężczyzn czekają nagrody fi-
nansowe. Zwycięzcy otrzymają 
po 1000 zł. Dla drugiego i trze-
ciego biegu na mecie przewi-
dziano odpowiednio 600 zł oraz 
400 zł. Natomiast zwycięzcy po-
szczególnych kategorii otrzy-
mają nagrody rzeczowe. [JM]

Bieg pamięci
Powstańczej Warszawy
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Mimo że impreza była bardzo 
udana pojawiły się głosy nieza-
dowolenia. Problem? Przepeł-
nione autobusy komunikacji 
miejskiej podczas „Żegnaj La-
to na rok...”. Jednak każdy kij 
ma dwa końce: ten drugi tyl-
ko potwierdza jak popularna 
jest ta impreza. [SD]

 – Kazik jest jak 
wino, im starszy 
tym lepszy! 
– powiedział 
oglądający 
koncert Kultu 
Tomasz
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Wszedł na obcą posesję i demon-
tował silnik w jednym z pojazdów. 
Został złapany na „gorącym uczyn-
ku”. Do zdarzenia doszło na jednej 
z ogrodzonych posesji w Otrębu-
sach. Policjanci otrzymali zgłosze-
nie, że znajduje się tam podejrzany 
mężczyzna. Pojechali to sprawdzić. 

Po przybyciu na miejsce usłysze-
li odgłosy „stukania”. Następnie 
dostrzegli mężczyznę, który de-
montował silnik w samochodzie. 
38-latek tłumaczył się policjan-
tom, że przebywa na posesji nale-
żącej do niego, a z powodu braku 
kluczy od bramy przeszedł przez 

„Nie miałem klucza”, czyli 
tłumaczenie złodzieja

ogrodzenie. Chwilę później usta-
lono, że nie jest właścicielem po-
sesji, ani pojazdu. Jedyne co, do 
niego należało to torba, w której 
znajdował się łom i narzędzia do 
cięcia metalu. 38-latek usłyszał 
zarzuty, przyznał się do usiłowa-
nia kradzieży z włamaniem. [SD]  

INFORMATOR KULTURALNY
BRWINÓW

Historia kościoła  
w Brwinowie
Towarzystwo Przyjaciół  
Brwinowa zaprasza  
na kolejną prelekcję  
do Dworku Zagroda.  
Tym razem goście  
poznają historię kościoła  
w Brwinowie. W trakcie  
spotkania zaprezentowane  
zostaną niepublikowane 
dotąd fotografie i dokumen-
ty. Prelegenci to Andrzej 
Żmigrodzki i Andrzej  
Mączkowski. 
Start: 24 września, godz. 16.00
Miejsce: Dworek Zagroda

GRODZISK MAZ.

Dzień Sąsiada
Atrakcje kulinarne,  
pokaz kulinarny Roberta 
Sowy z degustacją  
oraz Sąsiedzki Turniej  
Kulturalny – to wszystko 
znajdziecie na grodziskim 
Dniu Sąsiada. Nie może  
Was zabraknąć!
Start: 25 września, godz. 13.00
Miejsce: Pawilon Kultury

Latający kufer
Na orientalnym placu  
targowym spotkać można 
sprzedawców bajek,  
piosenek i zabawek  
– Willa Radogoszcz  
zaprasza wszystkie dzieci  
na spektakl „Latający  
kufer” na podstawie  
baśni H. Ch. Andersena.
Start: 25 września, godz. 15.00
Miejsce: Willa Radogoszcz

MILANÓWEK
 
Jedwabne Bogactwa
Stowarzyszenie Muzeum 
Jedwabnictwa Milanowskie-
go zaprasza na wystawę 
„Jedwabne bogactwo Mila-
nówka w czasach PRL-u”.  
W programie m.in. archi- 
walne nagrania głosu 
współzałożycielki Central-
nej Doświadczalnej Stacji 
Jedwabniczej Stanisławy 
Witaczek, makieta Zakładów 
Jedwabiu Naturalnego  
oraz wiele innych.
Start: 24 września, godz. 16.00
Miejsce: Willa Borówka

NADARZYN

„Smoczysko zamczysko”
W ramach cyklu „Teatrzyk  
w walizce” wystawiony zo-
stanie spektakl „Smoczysko 
zamczysko”. Na scenie zoba-
czymy aktorów z amatorskiej 
grupy teatralnej „Teatralnia”  
Stowarzyszenia K-40. 
Start: 25 września, godz. 16.00
Miejsce: NOK

PIASTÓW

Porozmawiajmy  
o sztuce
Tym razem w ramach cyklu 
„Porozmawiajmy o sztuce...” 
rozmowy będą prowadzone  
o tym, co nieuchwytne. Wśród 
tematów nie zabraknie prze-
rażających wierzeń wiejskiego 
ludu, sztuki chłopskiej  
oraz ulotności życia.
Start: 24 września, godz. 17.00
Miejsce: MOK

PODKOWA LEŚNA

Zagajewski & Pawlik
To nowy projekt wirtuoza 
jazzowego Włodka  
Pawlika oraz prozaika 
i eseisty Adama 
Zagajewskiego. Ich  
wspólny koncert odbędzie 
się w Podkowie Leśnej. 
Bilety 40 zł. 
Start: 25 września, godz. 19.00
Miejsce: CKIO

PRUSZKÓW
 
Dzień Pamięci 
Muzeum Dulag 121  
zaprasza na Dzień Pamięci 
Więźniów Obozu Dulag 121  
i niosących im pomoc.  
W ramach uroczystości  
nie zabraknie koncertu 
piosenek okupacyjnych  
i powstańczych oraz wystawy 
„Solidarność i wparcie”. 
Start: 23 września, godz. 13.00  
(msza św. godz. 12.00)
Miejsce: Muzeum Dulag 121

Przestrzeń z filcu
Wszystko zaczyna się od 
naturalnego i delikatnego 
włókna wełny... Miejski 
Ośrodek Kultury „Kamyk” 
zaprasza na wernisaż prac 
Agnieszki Sudoł-Borkowskiej 
połączony z pokazem mody  
i koncertem.
Start: 23 września, godz. 18.00
Miejsce: MOK „Kamyk”

Okudżawa w świecie
Bułat Okudżawa największą 
sławę zdobył jako poeta  
i bard. Pisał wiersze, które 
następnie wyśpiewywał  
przygrywając na gitarze.  
Teraz jego twórczość będzie 
można usłyszeć w Pruszkowie 
w trakcie koncertu  
„Okudżawa w świecie”.
Start: 25 września, godz. 19.00
Miejsce: MDK

Wystawa „Pruszków przyszłości”
P R U S Z K Ó W

Od 17 września  
w Urzędzie Stanu 
Cywilnego w Pruszkowie 
można oglądać 
wystawę pt. „Pruszków 
przyszłości”. Jest to 
prezentacja koncepcji 
urbanistyczno-
architektonicznej 
zagospodarowania 
miejskich terenów.

P rezentowane prace 
będą stanowić wizję 
nowoczesnych prze-
strzeni publicznych. 

– Główną ideą wykonanych kon-
cepcji urbanistyczno-architek-
tonicznych zagospodarowania 
terenu jest wykreowanie wy-
sokiej jakości przestrzeni pub- 
licznej Miasta Pruszkowa, po- 
przez zaprojektowanie nowych 
rozwiązań urbanistycznych, 

Sygietyńskiej, Anielin, Kościusz- 
ki i Owocową; „Niecała” od  
ul. Niecałej, po Bolesława Pru-
sa, Sprawiedliwości i al. Wojska 
Polskiego;  „Kraszewskiego” – 
Hubala, Kopernika, Kraszew-
skiego, Lipowa, „Dworzec PKP”; 
- Obszar „Dworzec PKP”, czyli 
od ul. Stalowej do Czarnej Dro-
gi;  „Dworzec WKD” – cały te-
ren wokół.

W ten sposób miasto chce za-
chęcić do dyskusji o lokalnych 
przestrzeniach, co może zostać 
wykorzystanie przy tworzeniu 
miejscowych planów zagospo-
darowania przestrzennego.

Wystawę można oglądać do  
17 października w salonach dwo-
ru Potulickich, budynek Urzędu 
Stanu Cywilnego w Pruszkowie. 
Godziny otwarcia: poniedziałek 
– 8-18, od wtorku do piątku – 
8-16, sobota – 10-14.

Wstęp wolny. [SD]

architektonicznych, programo-
wych oraz funkcjonalnych dla 
poszczególnych obszarów od-
powiadających zarówno dzisiej-
szym jak i przyszłym potrzebom 
mieszkańców naszego miasta – 
czytamy na stronie interneto-
wej Pruszkowa.

O jakie dokładnie obszary 
chodzi? Teren „Anielin” ograni-
czony ulicami Miry Zimińskiej- 
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– Jeżeli chodzi o sprint kobiet 
jest nas bardzo mało. Wliczając 
młodsze zawodniczki zaledwie... 
cztery. Jednak wszystkie prezen-
tujemy podobny poziom i rywa-
lizujemy w kolejnych startach.

Dwa lata temu na pruszkow-
skim torze pobiłaś rekord Pol-
ski w konkurencji 500 metrów 
ze startu zatrzymanego. Jak 
wspominasz tamto wydarzenie?
– Wtedy po raz pierwszy uda-
ło mi się pobić rekord kraju. 
Nie spodziewałam się, że mogę 
osiągnąć taki wynik. Pojecha-
łam z całych sił i okazało się, że 
to był bardzo dobry start.

Poczułaś wtedy, że wielki ko-
larski świat jest na wyciągnię-
cie ręki?
– Jak najbardziej. Myślałam, że 
jestem kocurem (śmiech) i stać 
mnie na wiele.

Mieszkasz w Pruszkowie, ale jeź-
dzisz w barwach klubu z Gru-
dziądza. Dlaczego?
– Przygodę z kolarstwem roz-
poczęłam w Pruszkowie. Chcąc 
ją kontynuować trafiłam do Ży-
rardowa, ale tam po pewnym 
czasie klub się rozpadł, poja-
wiły się problemy finansowe. 
Musiałam szukać wśród pozo-
stałych klubów w kraju i wybór 
padł na Grudziądz.

Jakie są twoje najbliższe 
plany?
– Być może trochę odległe, bo 
chodzi o przyszły rok. Celuję  
w mistrzostwa Europy elity. 
W dłuższej perspektywie myślę 
o uzyskaniu kwalifikacji olimpij-
skiej i starcie na igrzyskach. To 
byłoby spełnienie marzeń. 

Rozmawiał  
JAKUB MAŁKIŃSKI 

Marzę o starcie  
na igrzyskach

R O Z M O W A
URSZULA ŁOŚ ma bogatą 
kolekcję medali  
w kolarstwie torowym. 
Niedawno mieszkanka 
Pruszkowa stanęła na 
podium młodzieżowych 
mistrzostw Europy.  
Nam opowiada  
o swojej przygodzie  
z kolarstwem.

Mistrzostwa Polski elity w kolar-
stwie torowym za nami. Polowa-
łaś na złoty medal i udało się go 
wywalczyć w wyścigu na 500 m.
– Mogę powiedzieć, że jestem 
podwójnie zadowolona, gdyż 
moja forma nie była zbyt wyso-
ka. Miałam krótką przerwę od 
startów. W ostatnim dniu mi-
strzostw udało mi się wywalczyć 
złoto. Zdobyłam też dwa brązo-
we medale indywidualnie i sre-
bro w drużynie.

Wrzesień rozpoczął się dla ciebie 
wyśmienicie, ale już wcześniej 
dałaś o sobie znać. W młodzie-
żowych mistrzostwach Europy 
we Włoszech w rywalizacji dru-
żynowej sięgnęłaś po brąz. Cięż-
ko było go wywalczyć?
– Zawsze jest ciężko, jednak jeżeli 
jadąc z koleżanką obie wiemy, że 
stać nas na wiele to dajemy z sie-
bie wszystko. Chcemy pojechać 
jak najlepiej i osiągnąć sukces. 
Bardzo cieszę się, że we Wło-
szech sięgnęłam po medal ra-
zem z Kasią Kirschenstein.

Jeździsz jeszcze jako młodzie-
żowiec, ale miałaś już szan-
sę startować z seniorami. Jaka 
jest konkurencja?
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”Przekręt (nie)doskonały” w Mateczniku
O T R Ę B U S Y

Jeśli nie możesz wybrać 
się do teatru, to teatr 
przyjedzie do ciebie.  
12 października  
w Mateczniku Mazowsze 
wystąpią aktorzy 
z Teatru Capitol ze 
spektaklem „Przekręt  
(nie)doskonały”.

T o  s z tuka będąca 
prawdziwą esencją 
brytyjskiego humo-
ru. Komedia obycza-

jowa premierę w Theatre Royal 
Windsor miała w 1984 r., a z teat- 
ralnych afiszy nie schodzi do 
dziś! Inteligentna i świetnie 

aktorów Teatru Capitol. Obsada 
(wymiennie): Łukasz Nowicki/
Rafał Cieszyński, Joanna Moro/ 
Katarzyna Kwiatkowska, Ma-
ja Bohosiewicz/Maria Dejmek, 
Michał Piela/Jacek Kopczyń-
ski, Dorota Chotecka/Dorota 
Nowakowska, Bogdan Kalus/ 
Andrzej Pieczyński.

Spektakl będzie wystawiony 
12 października o godz. 19. Re-
zerwacje: (22) 208 82 00/01 lub 
on-line: www.mazowsze.waw.
pl, rezerwacje grupowe: 512 507 
706. Dla naszych czytelników 
przygotowaliśmy konkurs, 
w którym do wygrania będą bi-
lety na spektakl. Więcej nieba-
wem na portalu WPR24.pl. [AS]

skonstruowana fabuła ciągle 
zyskuje na aktualności. Każ-
dy przecież chce wiedzieć jak 
ograć fiskusa. O przekrętach 
informują pierwsze strony ga-
zet. My czytamy te informacje  
z oburzeniem i... zazdrością. Nikt 
nie chce przecież oddać urzędni-
kom swoich ciężko lub łatwo za-
robionych pieniędzy. Co zrobić, 
aby ukryć się przed skarbówką?

Jeśli zaciekawił was opis ko-
medii to koniecznie wybierzcie 
się do Matecznika Mazowsze 
na przedpremierowy pokaz 
spektaklu „Przekrętu (nie)do-
skonałego” Churchilla i Yel-
dhmana w reżyserii Andrzeja 
Rozhina. Na scenie zobaczymy 
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„Umiem pływać” w Brwinowie
Gmina Brwinów po raz kolejny realizuje program powszechnej nauki 

pływania „Umiem pływać” pod nazwą „Pływam pierwsza klasa”. 

Gmina Brwinów podpisa-
ła umowę dotyczącą reali-
zacji zajęć nauki pływania 
na basenie oraz transpor-

tu uczestników ze szkoły na basen 
i z powrotem dla uczniów klas pierw-
szych ze szkół podstawowych w Brwi-
nowie, Otrębusach i Żółwinie. Zajęcia 
nauki pływania będą realizowane od 
12 września do 2 grudnia 2016 r. W tym 

okresie zostanie przeprowadzonych 
20 godzin zajęć lekcyjnych dla każde-
go uczestnika. W programie planowa-
ny jest udział 141 uczniów i uczennic. 
Dzieci w 12 grupach liczących do 15 osób 
będą uczyć się pływania pod okiem wy-
kwalifi kowanego instruktora. Zajęcia 
będą odbywały się na Miejskiej Krytej 
Pływalni „Kapry” przy ul. Andrzeja 3 
w Pruszkowie. 

Program powszechnej nauki pływa-
nia „Umiem pływać” jest dofi nansowany 
ze środków Funduszu Zajęć Sportowych 
dla Uczniów. Gmina Brwinów znalazła 
się wśród 111 samorządów, które otrzy-
mały środki fi nansowe z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki na realizację tego pro-
gramu. Kwota dotacji przyznana gminie 
Brwinów to 40 tys. zł, co stanowi ok. 35% 
kwoty realizacji całego projektu. (PR)

Termin spotkania Miejsce spotkania

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

Dominatorzy 
z Domaniewa
17września na Orliku w Żółwinie 

odbył się V Turniej Sołectw. Po 
raz kolejny wygrała drużyna z Doma-
niewa. (PR)

Grodzisk Maz. 23.09.2016r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA  
GRODZISKA MAZOWIECKIEGO 

w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na 
środowisko, dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części wsi Kłudno Nowe oraz północnej części 
wsi Kłudno Stare i Tłuste w gminie Grodzisk Mazowiecki

 
Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. jedn. Dz. U. 
z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr 364/2016 z dnia 23 maja 
2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla części wsi Kłudno Nowe oraz północnej części wsi 
Kłudno Stare i Tłuste w gminie Grodzisk Mazowiecki.
Zawiadamia się, że gmina Grodzisk Mazowiecki wszczęła postępowanie w spra-
wie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym 
przystąpiła do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko, dla potrzeb 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kłudno Nowe 
oraz północnej części wsi Kłudno Stare i Tłuste w gminie Grodzisk Mazowiecki.
Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w Wydziale Planowania Prze-
strzennego Urzędu Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki w pokoju nr 9 i można 
zapoznać się z nią w godzinach pracy Urzędu.
Granice obszaru do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzenne-
go przebiegają:
1) od północy – zaczynając od punktu stanowiącego północno-zachodni naroż-
nik działki ew. nr 12 z obrębu Kłudno Nowe, północną granicą gminy Grodzisk  
Mazowiecki do punktu stanowiącego północno-wschodni narożnik działki ew. nr 103 
z obrębu Tłuste;
2) od wschodu – zachodnią granicą działek ew. nr 103, 104/1 i 104/2 z obrębu 
Tłuste do punktu stanowiącego północno-zachodni narożnik działki ew. nr 116/1 
z obrębu Tłuste;
3) od południa – przez działkę ew. nr 104/2 z obrębu Tłuste do północno-wschod-
niego narożnika działki ew. nr 50 z obrębu Tłuste i dalej północną granicą działek 
ew. nr 50, 49/2 i 49/1 z obrębu Tłuste, działki ew. nr 63 z obrębu Kłudno Stare oraz 
działek ew. nr 51 i 1 z obrębu Kłudno Nowe.
Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 3 i 4 i art. 40 ustawy, zainteresowani w terminie do dnia 
17 października 2016 r. mogą składać wnioski do opracowywanego dokumentu. 
Wnioski na piśmie należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i gminy Gro-
dzisk Mazowiecki, pocztą na adres 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. T. Kościuszki 
32a, ustnie do protokołu w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta  
i Gminy Grodzisk Mazowiecki lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
(bez konieczności opatrywania podpisem elektronicznym) na adres e-mail: pawel.
dabrowski@grodzisk.pl . Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko lub nazwę 
jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznacze-
nia nieruchomości, której wniosek dotyczy.
Zgodnie z art. 41 ustawy   wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpa-
trzenia. Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy organem właściwym 
do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Grodziska Mazowieckiego.

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Grodzisk Maz. 23.09.2016r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA  
GRODZISKA MAZOWIECKIEGO 

w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na 
środowisko, dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części wsi Kozery oraz północnej części wsi 

Wólka Grodziska w gminie Grodzisk Mazowiecki

Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. jedn. Dz. U. 
z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr 362/2016 z dnia 23 maja 
2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla części wsi Kozery oraz północnej części wsi Wólka 
Grodziska w gminie Grodzisk Mazowiecki.
Zawiadamia się, że gmina Grodzisk Mazowiecki wszczęła postępowanie w spra-
wie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym 
przystąpiła do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko, dla potrzeb 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kozery oraz 
północnej części wsi Wólka Grodziska w gminie Grodzisk Mazowiecki.
Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w Wydziale Planowania Prze-
strzennego Urzędu Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki w pokoju nr 9 i można 
zapoznać się z nią w godzinach pracy Urzędu.
Granice obszaru do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-
nego przebiegają: 1) od północy – zaczynając od punktu stanowiącego północ-
no-zachodni narożnik działki ew. nr 1 z obrębu Wólka Grodziska, północną 
granicą obrębu ewidencyjnego Wólka Grodziska do punktu stanowiącego północ-
no-wschodni narożnik działki ew. nr 204/2 z obrębu Wólka Grodziska;
2) od wschodu – wschodnią granicą obrębu ewidencyjnego Wólka Grodziska do 
punktu stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki ew. nr 62 z obrębu 
Wólka Grodziska;
3) od południa – północną granicą działek ew. nr 70 z obrębu Wólka Grodziska, 
236 z obrębu Kozery i 63 z obrębu Wólka Grodziska do punktu stanowiącego pół-
nocno-zachodni narożnik działki ew. nr 63 z obrębu Wólka Grodziska;
4) od południa – zachodnią granicą obrębu ewidencyjnego Wólka Grodziska stano-
wiącego północno-zachodni narożnik działki ew. nr 1 z obrębu Wólka Grodziska.
Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 3 i 4 i art. 40 ustawy, zainteresowani w terminie do dnia 
17 października 2016r. mogą składać wnioski do opracowywanego dokumentu. 
Wnioski na piśmie należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i gminy Gro-
dzisk Mazowiecki, pocztą na adres 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. T. Kościuszki 
32a, ustnie do protokołu w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta  
i Gminy Grodzisk Mazowiecki lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
(bez konieczności opatrywania podpisem elektronicznym) na adres e-mail: pawel.
dabrowski@grodzisk.pl . Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko lub nazwę 
jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznacze-
nia nieruchomości, której wniosek dotyczy.
Zgodnie z art. 41 ustawy   wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpa-
trzenia. Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy organem właściwym 
do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Grodziska Mazowieckiego.
                                                                           Burmistrz Grodziska Mazowieckiego.

Grodzisk Maz. 23.09.2016r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA  
GRODZISKA MAZOWIECKIEGO 

w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na 
środowisko, dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części wsi Odrano Wola w rejonie ul. Barwnej  
i ul. Lazurowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki 

Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. jedn. Dz. U.  
z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr 363/2016 z dnia  
23 maja 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego dla części wsi Odrano Wola w rejonie ul. Barwnej  
i ul. Lazurowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki.

Zawiadamia się, że gmina Grodzisk Mazowiecki wszczęła postępowanie w spra-
wie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym 
przystąpiła do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko, dla potrzeb 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Odrano Wola  
w rejonie ul. Barwnej i ul. Lazurowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki.

Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w Wydziale Planowania Prze-
strzennego Urzędu Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki w pokoju nr 9 i można 
zapoznać się z nią w godzinach pracy Urzędu.

Granice obszaru do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzenne-
go przebiegają:
1) od północy – po północnej granicy dz. ew. nr 186,
2) od wschodu – po wschodnich granicach dz. ew. nr 186, 185 183/3,
3) od południa – po południowej granicy dz. ew. nr 183/3,
4) od zachodu – po zachodnich granicach dz. ew. nr 183/3, 185 i 186.

Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 3 i 4 i art. 40 ustawy, zainteresowani w terminie do dnia 
17 października 2016r. mogą składać wnioski do opracowywanego dokumentu. 
Wnioski na piśmie należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i gminy Gro-
dzisk Mazowiecki, pocztą na adres 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. T. Kościuszki 
32a, ustnie do protokołu w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta  
i Gminy Grodzisk Mazowiecki lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
(bez konieczności opatrywania podpisem elektronicznym) na adres e-mail: pawel.
dabrowski@grodzisk.pl . Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko lub nazwę 
jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznacze-
nia nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Zgodnie z art. 41 ustawy   wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpa-
trzenia. Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy organem właściwym 
do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Grodziska Mazowieckiego.

                                                                   Burmistrz Grodziska Mazowieckiego 

OGŁoszenia

P R O M O C J A
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Policjanci z wydziału kryminalnego 
w Pruszkowie zdobyli informację o 
mieszkańcu gminy Raszyn, który miał 
posiadać duże ilości środków odu-
rzających. Gdy udali się pod wska-
zany adres, mężczyzna nie stawiał 
oporu i sam ujawnił narkotyki. Za-
bezpieczono znaczną ilość białego 

proszku, dwie małe foliowe toreb-
ki z suszem roślinnym, kilkadziesiąt 
pustych woreczków foliowych i wa-
gę elektroniczną. Podczas dalszych 
czynności w pruszkowskiej komen-
dzie wyszło na jaw, że biała zbrylona 
substancja to amfetamina o wadze 
ponad 213 gramów. W dwóch innych 

Dozór policyjny 
za amfetaminę

foliowych woreczkach znajdowała 
się marihuana o wadze nieco po-
nad 1,2 grama. Podjęto decyzję o za-
trzymaniu 32-latka. Usłyszał zarzut 
posiadania znacznej ilości środków 
odurzających. Zastosowano wobec 
niego dozór policyjny. Grozi mu do 
10 lat pozbawienia wolności. [SD]  

                                                                 Grodzisk Maz. 23.09.2016r.

OGŁOSZENIE 
BURMISTRZA GRODZISKA  

MAZOWIECKIEGO 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

 planu zagospodarowania przestrzennego dla części  
wsi Odrano Wola w rejonie ul. Barwnej i ul. Lazurowej  

w Gminie Grodzisk Mazowiecki
 
Na podstawie art.17 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 778  
z późn. zm.), ogłaszam o podjęciu przez Radę Miejską w Grodzisku 
Mazowieckim Uchwały Nr 363/2016 z dnia 23 maja 2016 roku w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla części wsi Odrano Wola w rejonie ul. Barwnej 
i ul. Lazurowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki
Granice obszaru do objęcia miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego przebiegają:
1) od północy – po północnej granicy dz. ew. nr 186,
2) od wschodu – po wschodnich granicach dz. ew. nr 186, 185 183/3,
3) od południa – po południowej granicy dz. ew. nr 183/3,
4) od zachodu – po zachodnich granicach dz. ew. nr 183/3, 185 i 186.

Wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego należy składać do 
17 października 2016 r. na adres Urząd Miejski w Grodzisku Mazowiec-
kim, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. T. Kościuszki 32a.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Grodzisk Maz. 23.09.2016r.

OGŁOSZENIE 
BURMISTRZA GRODZISKA  

MAZOWIECKIEGO 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  

zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kłudno Nowe oraz  
północnej części wsi Kłudno Stare i Tłuste w gminie Grodzisk Mazowiecki

Na podstawie art.17 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.), 
ogłaszam o podjęciu przez Radę Miejską w Grodzisku Mazowieckim Uchwały 
Nr 364/2016 z dnia 23 maja 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi  
Kłudno Nowe oraz północnej części wsi Kłudno Stare i Tłuste w gminie  
Grodzisk Mazowiecki.
Granice obszaru do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-
nego przebiegają:
1) od północy – zaczynając od punktu stanowiącego północno-zachodni naroż-
nik działki ew. nr 12 z obrębu Kłudno Nowe, północną granicą gminy Grodzisk 
Mazowiecki do punktu stanowiącego północno-wschodni narożnik działki  
ew. nr 103 z obrębu Tłuste;
2) od wschodu – zachodnią granicą działek ew. nr 103, 104/1 i 104/2 z ob-
rębu Tłuste do punktu stanowiącego północno-zachodni narożnik działki 
 ew. nr 116/1 z obrębu Tłuste;
3) od południa – przez działkę ew. nr 104/2 z obrębu Tłuste do północno-
-wschodniego narożnika działki ew. nr 50 z obrębu Tłuste i dalej północną gra-
nicą działek ew. nr 50, 49/2 i 49/1 z obrębu Tłuste, działki ew. nr 63 z obrębu 
Kłudno Stare oraz działek ew. nr 51 i 1 z obrębu Kłudno Nowe.
Wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego należy składać do  
17 października2016 r. na adres Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim, 
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. T. Kościuszki 32a.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

                                                                                     Grodzisk Maz. 23.09.2016r.

 
OGŁOSZENIE BURMISTRZA GRODZISKA  

MAZOWIECKIEGO 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla części wsi Kozery oraz północnej części wsi 

Wólka Grodziska w gminie Grodzisk Mazowiecki
 
Na podstawie art.17 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.), 
ogłaszam o podjęciu przez Radę Miejską w Grodzisku Mazowieckim Uchwały 
Nr 362/2016 z dnia 23 maja 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kozery 
oraz północnej części wsi Wólka Grodziska w gminie Grodzisk Mazowiecki 
Granice obszaru do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-
nego przebiegają:
1) od północy – zaczynając od punktu stanowiącego północno-zachodni  
narożnik działki ew. nr 1 z obrębu Wólka Grodziska, północną granicą obrębu 
ewidencyjnego Wólka Grodziska do punktu stanowiącego północno-wschodni 
narożnik działki ew. nr 204/2 z obrębu Wólka Grodziska;
2) od wschodu – wschodnią granicą obrębu ewidencyjnego Wólka Grodziska 
do punktu stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki ew. nr 62  
z obrębu Wólka Grodziska;
3) od południa – północną granicą działek ew. nr 70 z obrębu Wólka Grodziska, 
236 z obrębu Kozery i 63 z obrębu Wólka Grodziska do punktu stanowiącego 
północno-zachodni narożnik działki ew. nr 63 z obrębu Wólka Grodziska;
4) od południa – zachodnią granicą obrębu ewidencyjnego Wólka Grodziska 
stanowiącego północno-zachodni narożnik działki ew. nr 1 z obrębu Wólka 
Grodziska.

Wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego należy składać do  
17 października 2016r. na adres Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim, 
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. T. Kościuszki 32a.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

OGŁoszenia

Rodzinny Piknik Historyczny przyciągnął gości

Ciekawa podróż w czasie
 JakUb MaŁkiński 

G R O D Z I S K  M A Z .
Pokazy walk, sekretne 
mikstury, śpiewy, gawędy 
– tak wyglądał II Rodzinny 
Piknik Historyczny 
w Grodzisku. Ogrom 
atrakcji przełożył się na 
frekwencję. Lekcję historii 
należy uznać za udaną. 
Powtórka za rok?

N a łące u wylotu ulicy 
J. Ordona w Grodzisku
Mazowieckim, w po-
bliżu Górek Szwedz-

kich, roiło się od miłośników 
historii. Jedni przyszli z cieka-
wości, inni chcieli zgłębić swo-
ją wiedzę. Z pewnością po dniu 
pełnym atrakcji nikt nie był za-
wiedziony. II Rodzinny Piknik 
Historyczny to bogactwo tre-
ści, która została przekazana 
w przystępny sposób.

Uczestnicy imprezy mo-
gli wziąć udział w warsztatach 
rzemieślniczych, obserwować 
rekonstrukcje wojskowe. Zain-
teresowanie wzbudziły poka-
zy kawaleryjskie i szermiercze. 
Wszystkich w ogromne zacie-
kawienie wprawił alchemik, 
który sporządzał sekretne 
mikstury. Nie zabrakło gier 
i zabaw historycznych. 

O tym, że piknik spełnił swo-
ją rolę świadczy liczba gości. 

– Frekwencja była zadowalająca. 
Przybyło więcej ludzi niż w ubie-
głym roku. Cieszy nas, że pojawi-
ły się wszystkie grupy wiekowe. 
Dzieci miały okazję skorzystać 
z zajęć edukacyjnych i poznać 
inne oblicze historii – mówi Łu-
kasz Nowacki z Willi Radogoszcz.
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odkrywali historię? – Liczy się 
element zabawy. Przedstawie-
nie merytorycznych zagadnień 
w formie eksperymentu mo-
że wzbudzić zainteresowanie. 
Przeprowadziliśmy rozległą 
edukację historyczną. Za rok 
też planujemy piknik. Wtedy 

Przez kilka godzin uczestnicy 
pikniku odbyli prawdziwą po-
dróż w czasie. Z pewnością bę-
dą chcieli ją kontynuować. Czy 
za rok grodziszczanie też będą 

będziemy obchodzili 495. rocz-
nicę nadania praw miejskich 
i prawdopodobnie to będzie te-
mat kolejnej imprezy – przed-
stawia Łukasz Nowacki. 

Uczestnicy imprezy mogli uczestniczyć 
w warsztatach rzemieślniczych, 
obserwować rekonstrukcje wojskowe

Uderzył 
w ścianę 
domu

B R W I N Ó W
W Brwinowie doszło 
do wypadku z udziałem 
motocyklisty. Uderzył 
w ścianę budynku 
jednorodzinnego.

M otocyklista je-
chał ulicą Bi-
skupicką. Było 
ciemno, a na 

ulicach panował niewiel-
ki ruch. – Zdarzenie miało 
miejsce 20 września o godz. 
23.35. Mężczyzna w wieku 62 
lat podróżował w kierunku Bi-
skupic. Z niewiadomych przy-
czyn zjechał z drogi i uderzył 
w ścianę domu przy ul. Bi-
skupickiej 11 – mówiła nam 
st. asp. Marzena Dąbrowska 
z Komendy Powiatowej Poli-
cji w Pruszkowie.

– Z obrażeniami trafił do 
szpitala i tam też zostanie wy-
konane badanie krwi. Gdy będą 
wyniki dowiemy się czy był pod 
wpływem alkoholu – twierdziła 
st. asp. Dąbrowska. Warto do-
dać, że do wypadku doszło na 
dość ostrym zakręcie.

Oprócz motocyklisty nikt 
nie został ranny. [SD]
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CV prosimy przesyłać na adres mailowy: milena.skoczylas@wprmedia.pl

Grupa Wpr Media Sp. z o.o., wydawca Gazety WPR oraz porta-
lu Wpr24.pl, organizator Targów Nieruchomości i Wnętrz oraz 
Pruszkowskiego Kina Letniego w związku z dynamicznym 
rozwojem, poszukuje:

Zadania:
  Sprzedaż powierzchni reklamowej w pra- 

sie i Internecie
 Sprzedaż pakietów reklamowych przy 

eventach
 Opieka nad powierzonymi klientami
 Aktywne pozyskiwanie nowych klien-

tów biznesowych
 Realizacja zaplanowanego budżetu 

sprzedażowego
 Realizowanie niestandardowych projek- 

tów sprzedażowych
 Przygotowywanie prezentacji i ofert 

sprzedażowych
 
Wymagania:
 Wykształcenie wyższe lub w trakcie 

nauki
 Orientacja na cel i samodyscyplina
 Minimum 2-letnie doświadczenie  

w sprzedaży – WARUNEK KONIECZNY

 Doświadczenie w branży  
wydawniczej/medialnej  
– WARUNEK KONIECZNY

 Wysoki poziom motywacji wewnętrznej
 Umiejętność nawiązywania kontaktów 

z klientami i podtrzymywania pozytyw-
nych relacji

 Znajomość programów MS Office
 Otwartość na zmiany
 Kreatywność
 Komunikatywność
 
Oferujemy:
 Pracę w dynamicznie rozwijającej się 

firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 Współpracę z profesjonalistami o du-

żym doświadczeniu i umiejętnościach
 Atrakcyjne wynagrodzenie składające 

się z podstawy i prowizji
 Niezbędne do pracy narzędzia – kom-

puter, telefon

Specjalistów ds. sprzedaży
 Miejsce pracy: Pruszków

OGŁoszenia

F o t o m i g a w k a

21 września na skrzyżowaniu ulic Prusa i Pogodnej w Pruszkowie 
doszło do kolizji. – Widoczny na zdjęciach radiowóz mógł jechać 
na zleconą interwencję. Podkreślam, że nie otrzymaliśmy żadnego 
zgłoszenia w sprawie kolizji. Zgodnie z polskim prawem nie ma 
obowiązku zgłaszania takich zdarzeń – wyjaśnia st. asp. Marzena 
Dąbrowska z pruszkowskiej komendy.  [JM]  
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OgłoszeniaZamów: 22 758 77 88
reklama@wprmedia.pl                

Pruszków
ul. Niecała 10/2
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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  

KWIATOWYCH ORAZ  
AKCESORIÓW DO PRODUKCJI  

WINA I PRZETWORÓW
SKLEP OGRODNICZY  
W PRUSZKOWIE, ul. Pogodna 7

www.hurtownia-ogrodnicza.pl

 ► Ośrodek Medincus Active 
w Kajetanach k. Nadarzyna 
zatrudni na stanowiska: 
- Baristka / obsługa kawiarni, 
Recepcja hotelowa, 
Instruktorka fi tness, 
Kucharz z doświadczeniem.
CV na adres: 
kajetany@medincus.pl 

 ► POSZUKUJEMY 
NA STANOWISKO KELNERKI 
ORAZ KIEROWCY 
CV PROSIMY NA 
pizzeria.biesiadowo.
pruszkow@gmail.com, 
728 730 720

 ► Przyjmę do pracy w ochronie na 
terenie Pruszkowa 
– tel. 696 609 969

Zatrudnię od zaraz osoby 
do sprzątania placówek 
pocztowych w miejscowościach: 
Pruszków, Piastów, Brwinów, 
Milanówek, Grodzisk Mazowiecki 
(do wyboru). Kontakt 
tel. pod numerem 727-003-175. 

Nieruchomości – sprzedam
 ► Bliźniak Parzniew 

535 478 338 

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

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 stary motorower komar 
i podobne tel. 600 105 537 

Kupię
 ► KUPIĘ RÓŻNE RZECZY 

W ATRAKCYJNEJ CENIE 
788 882 780 

Sprzedam
 ► 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 

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

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

Dam pracę

 ► Agencja Ochrony zatrudni 
do pracy na obiektach 
przemysłowych  na terenie 
Pruszkowa, Piastowa, 
Sokołowa i  Konotopy. 
Telefony 728-430-774, 
728-880-442. 

 ► 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 

 ► Dam pracę: starszy mężczyzna 
z doświadczeniem do prac 
ogrodowych 1 dzień 
w tygodniu przez cały rok 
w Milanówku.502330831 

 ► Firma sprzątająca zatrudni 
do sprzątania na terenie 
obiektu Tesco Piastów 
al. Tysiąclecia 7, wynagrodzenie 
płatne terminowo.
Kontakt pan Roman 789127639

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

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie
System pracy: dwie zmiany

Wynagrodzenie: 13 zł brutto/ godz. + atrakcyjna premia
Lokalizacja: Moszna-Parcela, k. Pruszkowa

KONTAKT 607 447 346
Agencja nr 10052

poszukuję osób na stanowisko:

PRACOWNIK KOMPLETACJI
 PRACOWNIK DZIAŁU  

ZAMÓWIEŃ INTERNETOWYCH

DARMOWY 
DOJAZD!

PRACA 
OD ZARAZ

Niepubliczne  
Przedszkole Montessori

ul. Bolesława Prusa 16, 
05-800 Pruszków

Tel. 22 728 50 50, 608 783 589

ZaPrasZaMy do PrZedsZkola 
Montessori w PrusZkowie

Posiadamy 15-letnie 
doświadczenie, oryginalne 
pomoce rozwojowe, kameralną 
grupę oraz wykwalifikowaną 
kadrę. Naszym atutem jest 
także duży ogród, własna 
kuchnia oraz parking. Od wielu 
lat patronuje nam Polskie 
Stowarzyszenie Montessori.

www.przedszkole-montessori.com

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Michałowice ogłasza, że zgodnie z art. 35 ust. 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) w siedzibie Urzędu Gminy 
w Regułach (05-816 Michałowice, Reguły, ul. Aleja Powstańców 
Warszawy 1) został wywieszony na okres od dnia 19 września 
2016 r. do dnia 10 października 2016 r. wykaz nr 9/2016 
nieruchomości przeznaczonych przez Gminę Michałowice do 
oddania w dzierżawę i w najem.

517 965 792

 ► Domofony, videodomofony 
603 375 875 

 ► Hydraulik, 535 872 455 

 ► Nauka gry na gitarze 
608 092 964 

 ► Projektowanie grafi czne 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 
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