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R E G I O N
Jak wiadomo, kolejarze chcą 
zmodernizować podmiejską 
linię nr 447, czyli jedną  
z najbardziej obleganych  
w całej Polsce. W maju ruszą 
prace przygotowawcze,  
te właściwe rozpoczną się 
we wrześniu i tory zostaną 
zamknięte. Na co trzeba  
się przygotować?

Trudno wyobrazić sobie co-
dzienne dojazdy do pra-
cy, a także i powroty gdy 
podmiejska linia kolejowa 

zostanie zamknięta. A to nastąpi 
już za pół roku. W dni powszednie 
z trasy między Grodziskiem a War-
szawą korzystają tysiące pasaże- 

rów, tylko w ciągu doby przejeżdża 
nią około 170 pociągów. Więc oba-
wy są uzasadnione.

Udaliśmy się na pobliski dworzec 
kolejowy w Pruszkowie, by przepro-
wadzić sondę i spytać napotkane 
osoby co sądzą na temat planowa-
nego przeprowadzenia tej moder-
nizacji, czyli zamknięciu torowiska 
na rok? Delikatnie mówiąc opinie na 
ten temat nie były pochlebne, w za-
sadzie nie przystoi ich cytować... 
Nawet tęgie umysły „puchną”, więc 
spróbowaliśmy dowiedzieć się cze-
goś więcej u źródła, czyli inwestora 
– spółki PKP PLK.

Alternatywą dla pociągów mają 
być autobusy, ich organizacją zajmie 
się Zarząd Transportu Miejskiego. 
Tylko czy już wiadomo w jaki spo-
sób zaplanowana zostanie ta komu-
nikacja zastępcza, czy wypracowano czytaj więcej na str. 2

konkretne rozwiązania? – Cały czas 
trwają prace nad harmonogramem 
zastępczej komunikacji autobuso-
wej, która ma zostać wprowadzona 
między Grodziskiem a Warszawą od 
września, od momentu rozpoczęcia 
najważniejszego etapu moderniza-
cji – odpowiada Karol Jakubowski 
z biura prasowego PKP PLK.

Nie odpuszczając i jednocześnie 
chcąc drążyć temat zastępczej komu-
nikacji zadawaliśmy kolejne pytania. 
Niestety, rozmowa z przedstawicie-
lem Polskich Linii Kolejowych zaczę-
ła przypominać grę w pomidora, bo 
za każdym razem słyszeliśmy odpo-
wiedzi rozpoczynającą się od słów: 
„powtarzam, prace nad harmonogra-
mem cały czas trwają...” lub „anali-
zujemy różne warianty”.

Wiemy, że jeszcze nic nie wiemy...
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– Na działkach budowlanych poza WOCHK wydaliśmy warunki zabudowy 
dla budynku wielorodzinnego, ale nie możemy zgodzić się na bezprawną wycinkę 
drzew na terenach położonych w obszarze krajobrazu chronionego. I to chciałbym 
wyraźnie podkreślić. Andrzej Kurzela, wiceprezydent Pruszkowa, o wycince drzew przy ul. Lipowej.
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W pobliżu przejazdu w Parzniewie powstanie stacja

                 Taniej niż myślisz!
Winogrono Red Globe
1 kg 
Peru

14,99

5,90

Wołowina bez kości extra 
zrazowa dolna
1 kg 
Eurobeef

PRODUKT POLSKI
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P R U S Z K Ó W
3-letnia Jagoda 
z Pruszkowa. Nie siedzi, 
nie mówi, nie sygnalizuje 
głodu. W zestawieniu z jej 
dramatem nasze codzienne 
problemy są niczym. 
Pomóżmy dziecku, dajmy 
mu nadzieję i konkretne 
wsparcie.

D ziewczynka uro-
dziła się zdrowa, 
uśmiechnięta. Po 
trzech miesiącach 

szok: Jagoda przeszła zapalenie 
mózgu oraz doznała krwawienia 
podpajęczynówkowego. Jej życie 
już nie jest takie same... Doszły 
też ataki padaczkowe.

Odwiedziliśmy Jagódkę. Nie 
siedzi, nie mówi, nie sygnalizu-
je głodu... Widok tak bezradne-
go dziecka, dla którego głównym 
„domem” jest łóżeczko robi 

wstrzasające wrażenie. – Jagód-
ka wymaga opieki 24 godziny na 
dobę. Ale będziemy walczyć o jej 
zdrowie, o to, żeby kiedyś mogła 
samodzielnie żyć – mówi nam An-
na, mama dziewczynki. 

Po zadbanym mieszkaniu 
hasał młodszy brat Jagódki. 
– Chcesz, żeby siostra wyzdro-
wiała? – Bardzo – odpowiedział. 
– Tak chciałabym zobaczyć ra-
dość w oczach mojego dziecka 
– dodaje mama Jagódki.

Dziewczynka potrzebuje 
stałej rehabilitacji, leków, oraz 
specjalistycznego sprzętu re-
habilitacyjno-ortopedycznego, 
a to wszystko kosztuje. Zresz-
tą nie tylko to. Rodzice Jagódki 
robią co mogą, ale koszty lecze-
nia dziecka przekraczają juz ich 
możliwości fi nansowe.

Postanowiliśmy nie być obo-
jętni na los dziewczynki i zor-
ganizować zbiorkę niezbędnych 
dla niej rzeczy. Apelujemy do 
naszych Czytelników, firm: 
Pomóżmy małej Jagódce, daj-
my jej nadzieję!

Pomóżmy Jagódce, 
dajmy jej nadzieję 

Dary dla chorej Jagódki przynoście 
do naszej redakcji od poniedziałku 
do piątku w godzinach 8.00-16.00

Co więc można przynosić 
do naszej redakcji przy ulicy 
Niecałej 10/2 w Pruszkowie,
a trafi  do dziewczynki? Przede 
wszystkim potrzebne są łóżecz-
ko (z zabezpieczeniami) o roz-
miarach 90 na 200 cm oraz krze-
sełko do karmienia dla 4-latki. 
Przynoście też ubranka – bluz-
ki 116 cm, spodnie – 110 cm. 
Niezbędne są pieluchy (4) oraz
chusteczki. Dla dziecka przy-
dałaby sie również żywność 
(oczywiście z długim termi-
nem spożycia). Chodzi o zup-
ki Gerbera (od 1 do 3 lat), kasz-
ki Nestle, herbatniki, budyń 
instant, kisiel instant, mleko 
w butelce lub kartonie, kakao 
Puchatek, płatki na mleko cze-
koladowe, rumianek.

Dary dla chorej Jagódki przy-
noście do naszej redakcji od 
poniedziałku do piątku w go-
dzinach 8.00-16.00. Jesteśmy 

pewni, że ludzi o dobrym ser-
cu będzie wielu. 

Przypomnijmy również, że 
każdy z nas może przekazać 
1 proc. podatku dla Jagody. 
Także wtedy gdy prowadzi-
my własną fi rmę. W rozliczeniu 
w rubryce „Wniosek o przeka-
zanie 1 proc. podatku należ-
nego”, w polu „numer KRS” nale-
ży wpisać 0000037904, a w rub-
ryce „Informacje uzupełnia-
jące” w polu „cel szczegółowy 
1 proc.” trzeba wpisać 28269 
Jagoda Wieteska. [AG]
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– W dalszym ciągu nie mamy do-
kładnych rozkładów jazdy komu-
nikacji zastępczej i nie możemy się 
o nie doprosić. Mieliśmy je dostać 
w ciągu tygodnia, a minął już mie-
siąc. ZTM warunkuje to uzgod-
nieniem z PKP PLK, a takiego 
uzgodnienia nie mają. Poza tym 
twierdzą, że pół roku to jeszcze 
wiele czasu – mówi Andrzej Ku-
rzela, wiceprezydent Pruszkowa.

O wyjaśnienia zwróciliśmy się 
też do Kolei Mazowieckich. – Etap 
obecny to są ustalenia z ZTM i PKP 
PLK. Dużą rolę odegra transport 
organizowany wspólnie z ZTM, bo 
to głównie te autobusy będą za-
angażowane. Na szczegóły trzeba 
jeszcze poczekać, bo mamy do-
piero marzec. W tym momencie 
podawanie szczegółów jest przed-
wczesne. Tym bardziej, że tak na-
prawdę nie wiem niczego na 100 
proc., bo to wszystko jest w trakcie 
ustaleń – komentuje Jolanta Ma-
liszewska z biura prasowego KM.

A jeśli potrzebna będzie po-
moc innych przewoźników, to 
KM zdążą w pół roku przepro-
wadzić przetarg? – Na tym etapie, 
który zacznie się w maju jeszcze 
nie wejdziemy we współpracę 
z żadnym zewnętrznym prze-
woźnikiem, natomiast na pewno 
będziemy robić przetarg gdy bę-
dzie kulminacja utrudnień, czyli 
mniej więcej we wrześniu. Warto 
skontaktować się tutaj z PLK albo 
ZTM – odpowiada Maliszewska.

Więc co na to ZTM? – Jest za 
wcześnie żeby podawać szcze-

DOKOŃczenie ze str. 1

Wiemy, że nic nie wiemy...

góły, bo zmiany wejdą dopie-
ro od września. To aż pół roku. 
A szczegóły na temat komunika-
cji zastępczej dopinamy, myślę, 
że poinformujemy o nich w cią-
gu miesiąca – mówi Igor Krajnow 
rzecznik prasowy ZTM.

Przygotowania
Pierwsze prace związane z przy-
gotowaniem obiektów i terenu 
rozpoczną się w maju. Na czym 
będą polegały? – Na wzmoc-
nieniu konstrukcji przejść 
podziemnych na stacjach: War-
szawa Włochy, Warszawa Ursus, 
Piastów, Parzniew (nowo bu-
dowana stacja w ramach mo-
dernizacji), Milanówek oraz 
nowego przejścia pieszo-ro-
werowego w Brwinowie. Prace 
nie będą wymagały zamknię-
cia linii. Przez cały czas robót 
przygotowujących do najważ-
niejszej części modernizacji będą 

przejezdne trzy tory – wyjaś-
nia Jakubowski.

Jak udało się nam dowiedzieć, 
PKP PLK  planują podpisanie umo-
wy z wykonawcą robót – kon-
sorcjum spółek Intercor, która 
złożyła najkorzystniejszą ofertę 
w przetargu – na przełomie mar-
ca i kwietnia.

Znaczne zmiany
Nieco więcej wiadomo na temat 
samych modernizacji linii 447. Ja-
kubowski: – W ramach prac na 
przystankach Warszawa Włochy, 
Warszawa Ursus, Piastów, Prusz-
ków, Milanówek i Brwinów przebu-
dowane zostaną perony, przejścia 
podziemne wraz z dostosowaniem 
ich do potrzeb osób niepełno-
sprawnych. Na linii wybudowany 
zostanie także nowy przystanek 
Parzniew. Na wysokości przystan-
ku Warszawa Włochy wybudowana 
zostanie nowa nastawnia. Na całej 

długości odcinka wymienione będą 
tory, sieć trakcyjna, rozjazdy oraz 
urządzenia sterowania ruchem ko-
lejowym. Linia zostanie dostosowa-
na do prędkości 120 km/h. Dzięki 
modernizacji poprawiona zosta-
nie przepustowość linii kolejowej 
oraz skrócony czasu przejazdu
na poszczególnych odcinkach.

Warto dodać, że obecnie pociągi 
pasażerskie poruszają się z pręd-
kością do 90 km/h. Co ciekawe, 
spółka podkreśla, że na 22-ki-
lometrowej linii Grodzisk Maz. 
– Warszawa Włochy wzrośnie nie-
zawodność przejazdu, m.in. dzięki 
modernizacji urządzeń sterowa-
nia ruchem kolejowym. A te, jak 
doskonale wiedzą pasażerowie, 
potrafi ły się często psuć.

Rok bez przejścia
Dla mieszkańców Pruszkowa rok 
modernizacji, to rok bez przejścia 
podziemnego na drugą stronę 
miasta. – Dla mnie to jest jakieś 
totalne nieporozumienie. Roze-
brano kładkę mając świadomość, 
że będzie drugi etap remontu tu-
nelu. Poza tym przejście to można 
było zrobić już w pierwszym etapie 
– mówi wiceprezydent Kurzela. 
– Wcale nie jest tak, że nie mogło 
jej być. Jedną mamy u nas przy 
Majowej, druga jest w Grodzisku. 
Powiedzieli, że tak przewidywał 
projekt i zlikwidowali – dodaje.

Na łamach „Gazety WPR” i por-
talu WPR24.pl sukcesywnie bę-
dą ukazywać się tematy związane 
z nadchodzącą modernizacją linii 
kolejowej nr 447. Będziecie więc 
informowani na bieżąco.
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KANCELARIA  
ADWOKACKA
tel.: 500-222-979

www.adwokat-agata-jaczynska.pl
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ul. Główna 104, 05-806 Granica
e-mail: amedica@amedica.eu

22 724 48 28
Pon. – pt. 8.00-18.00

www.amedica.eu

PRZYCHODNIA

LEKARZE RODZINNI, PEDIATRZY, USG, OKULISTA,  
BADANIA LABORATORYJNE, GINEKOLOG,  

ENDOKRYNOLOG, NEUROLOG I INNI SPECJALIŚCI

ZDJĘCIA RTG  
KOMERCYJNIE I W RAMACH KONTRAKTU Z NFZ

KROPLÓWKI WITAMINOWE
ZADBAJ WIOSNĄ O SWOJE ZDROWIE!
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Wycinka za wycinką
Nad ranem mieszkańców ulicy Lipowej obudził dźwięk pił

R E G I O N
Dźwięk pił spalinowych 
i padające drzewa – tak 
wyglądał piątkowy  
(3 marca) poranek przy  
ul. Lipowej w Pruszkowie. 
Po kilku godzinach wycinkę 
wstrzymano, a sprawa 
trafiła do prokuratury.

M ieszkańcy poin-
formowali mnie 
o tym zajściu już 
rankiem. Jeszcze 

przed dotarciem do urzędu by-
łem na miejscu. Wezwaliśmy straż 
miejską i policję, na miejscu są 
też pracownicy Wydziału Ochro-
ny Środowiska – mówił nam "na 
goraco" Andrzej Kurzela, wice-
prezydent Pruszkowa. – Staramy 
się zablokować wycinkę, to teren 
chroniony. Niestety, ze względu 
na nowe przepisy mamy problem 
– dodawał.

Faktycznie, gdy byliśmy w re-
jonie ulicy Lipowej piły nadal 
działały... Padały kolejne drze-
wa. Na miejscu spotkaliśmy 
Michała Landowskiego, wice-
prezydenta Pruszkowa. – To jest 
obszar chroniony. Na bieżąco 
jest monitorowany cały teren. 
Na chwilę obecną sprawdza-
my umocowania prawne, aby 
można było wszcząć procedu-
rę zakazującą wycinki – powie-
dział. – Czyli nie odpuścicie? 
– spytałem. – My nie odpuści-
my. To są działania nielegal- 
ne – odpowiedział. 

Porozmawialiśmy też z jedną 
z okolicznych mieszkanek, Mał-
gorzatą Kowalską. Była wzburzo-
na. – O godz. 7 rano obudził nas 
dźwięk pił. Ta wycinka to skan-
dal, tną nie tylko krzewy, ale i du-
że drzewa. A przecież jest okres 
lęgowy – powiedziała.

Po kilku godzinach wycinka 
drzew przy ul. Lipowej została 
zablokowana. – Zbieramy ma-
teriał dowodowy. Sprawa trafi 
do prokuratury – informowa-
li policjanci. – Musieliśmy po-
twierdzić, że teren na którym 
prowadzona jest wycinka fak-
tycznie należy do Warszawskiego 
Obszaru Chronionego Krajobra-
zu. Po uzyskaniu tych infor-
macji wstrzymaliśmy wycinkę 
drzew – mówiła nam st. asp. 
Karolina Kańka, rzecznik pra-
sowy Komendy Powiatowej Po-
licji w Pruszkowie. – Urzędnicy 

z Wydziału Ochrony Środowiska 
złożyli zawiadomienie o popeł-
nieniu przestępstwa. Sprawą zaj-
mie się prokuratura – dodawała.

Wątpliwości i wyjaśnienia
Jeszcze tego samego dnia na 
portalu społecznościowym Fa-
cebook powstała grupa „Ra-
tujmy drzewa w Pruszkowie”. 
Wiele osób uważa, że właściciel 
działek przy Lipowej otrzymał 
ciche przyzwolenie władz mia-
sta na swoje działania. 

Potwierdzeniem ma być pi-
smo, które pojawiło się w jed- 
nym z postów na grupie. Czyta-
my: „Informuję, że Urząd Mar- 
szałkowski Województwa Ma-
zowieckiego w Warszawie przy-
stąpił do prac nad odpowiednią 
dokumentacją określającą prze-
bieg granic Warszawskiego Ob-
szaru Chronionego Krajobrazu, 
w ramach których prowadzo-
ne są spotkania konsultacyjne 

z gminami znajdującymi się na 
terenie tej formy ochrony przy-
rody. Jedna z przedstawionych 
na konsultacjach w Pruszko-
wie propozycji przedstawicie- 
li urzędu miasta dotyczyła cał-
kowitego wyłączenia działek  
o nr ew. 229 i 234 z granic ob-
szaru chronionego”.

O odniesienie się do tych tre-
ści poprosiliśmy Andrzeja Kurze-
lę, wiceprezydenta Pruszkowa. 
Władze miasta stanowczo pro-
testują. – Nie było i nie ma zgody 

na wycinkę drzew na tym terenie 
i o taką zgodę nikt nie występo-
wał. Urząd Marszałkowski nie-
precyzyjnie użył sformułowania 
o całkowitym wyłączeniu działek. 
Granice Warszawskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu nie by-
ły co prawda wytyczone dokład-
nie. Stąd wzięła się propozycja 
ustalenia Obszaru Chronione-
go po granicy działek – wyja-
śnia Kurzela.

Wcześniej ten teren był za-
rezerwowany na Trasę Książąt 
Mazowieckich. Marszałek wo-
jewództwa zrezygnował jednak 
z tej inwestycji. – TKM miała 
być obwodnicą Pruszkowa, ale 
planowano ją kilka dekad temu. 
W tym czasie miasto się rozbu-
dowało i w pierwotnym przebie-
gu nie spełniałaby swojej roli. To 
właśnie m.in. na tych działkach 
miała się pojawić trasa co nie-
uchronnie spowodowałoby, że 
wszystkie drzewa zostałyby wy-
cięte – zaznacza wiceprezydent 
Kurzela. – Cieszymy się, że nie 
będzie tu dwupasmowej trasy. 
Właściciele działek po wielu la-
tach odzyskali swoją własność. 
Na działkach budowlanych po-
za WOCHK wydaliśmy warunki 
zabudowy dla budynku wieloro-
dzinnego, ale nie możemy zgo-
dzić się na bezprawną wycinkę 
drzew na terenach położonych 
w obszarze krajobrazu chronio-
nego. I to chciałbym wyraźnie 
podkreślić – zaznacza.

Warto dodać, że prace nad 
wytyczeniem nowych granic 
Warszawskiego Obszaru Chro-
nionego Krajobrazu trwają, a to 
oznacza, że obowiązują stare i bez 
odpowiednich zgód właściciele 
działek nie mogli przeprowadzić 
wycinki. Jak już wyżej pisaliśmy, 
sprawa trafiła do prokuratury. 
Rozpoczyna ona śledztwo. – Już 
na pierwszy rzut oka widać, że 
sprawa nie będzie łatwa. Trudno 
powiedzieć czy będzie trwać mie-
siąc czy rok – mówi nam Andrzej 
Zwoliński z Prokuratury Rejono-
wej w Pruszkowie.

Ogromna kara za wycinkę
Sprawa rozpoczęła się od zgło-
szeń mieszkańców i interwencji 
straży miejskiej. Chodzi o usu- 
nięcie drzew bez zezwolenia  
na terenie gminy Grodzisk Ma-
zowiecki. Wydział ochrony śro- 
dowiska wszczął z urzędu pos- 
tępowanie i wymierzył firmie 
ogromną karę finansową.

– Po dokładnym przeanalizo-
waniu akt sprawy i wizji lokalnej 

Reklama

zweryfikowano, że drzewa zosta-
ły wycięte bezprawnie. Ustalono, 
że na działkach wycięto kilkaset 
drzew, z czego 16 sztuk drzew ga-
tunków: Brzoza brodawkowata, 
Sosna pospolita i Klon zwyczajny, 
na które właściciel powinien uzy-
skać stosowne zezwolenie Bur-
mistrza Grodzisk Mazowieckiego 
– poinformował Wydział Ochro-
ny Środowiska Urzędu Miejskie-
go w Grodzisku Mazowieckim.

Jak nieoficjalnie udało się nam 
ustalić, chodzi o działki zloka-
lizowane w miejscowości Opy-
py. To sporych rozmiarów teren, 
który należy do jednej firmy. Za 
usunięcie drzew bez wymagane-
go zezwolenia wymierzono ka-
rę pieniężną w wysokości ponad 
1,1 mln zł – zgodnie z art. 88 
ust 1, art. 89 ust 1 i 4 oraz art. 85 
oraz zgodnie ze stawkami opłat 
za usunięcie drzew. [AS, AG, SD]
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– O skali naszego rozwoju świadczą 
zrealizowane inwestycje, nowoczesna 
infrastruktura i systematycznie rosnący 
poziom życia mieszkańców – mówi wójt

stworzyć liceum na terenie gminy 
Nadarzyn. Tym bardziej, że mamy 
bardzo dobrze wyposażony i speł-
niający wszystkie wymogi budy-
nek przy ul. Żółwińskiej. Również 
kadra nauczycielska posiada wy-
sokie kwalifikacje. W czerwcu 2016 
roku zaczęliśmy nasze starania. 
Po podpisaniu reformy oświaty, 
zintensyfikowaliśmy działania, 
jednak natrafiliśmy na opór ze 
strony władz powiatowych. Wów-
czas powstał komitet społeczny, 

który bardzo aktywnie włączył 
się do walki o liceum. Praktycz-
nie w ciągu jednego weekendu 
zebrano ponad 3 tys. podpisów. 
Jednocześnie powstała inicjaty-
wa wśród ośmiu radnych po-
wiatu pruszkowskiego, którzy 
poparli nasz wniosek. Podję-
te wysiłki sprawiły, że w końcu 
zapadła decyzja o powstaniu li-
ceum. Podkreślam, że jako organ 
założycielski spełniamy wszystkie 
niezbędne wymagania. 

Reforma oświaty na terenie gmi-
ny Nadarzyn. Jakie zmiany zo-
staną poczynione?
– Każda reforma pociąga za so-
bą koszty, co jest nieuniknione. 
Nie inaczej jest w tym przypadku. 
Jeżeli chodzi o budynek gimna-
zjum konieczne będzie przepro-
wadzenie pewnych modyfikacji. 
W przypadku szkoły w Ruścu 
musimy rozbudować oddział 
przedszkolny. Z kolei w Kostow-
cu konieczne jest dobudowanie 

hali sportowej wraz z zapleczem. 
W Szkole Podstawowej w Mło-
chowie pojawią się dwie nowe 
sale lekcyjne. Największa inwe-
stycja czeka nas w Nadarzynie, 
gdzie musimy stworzyć stołów-
kę, świetlicę i zaplecze socjalne. 

Otrzymaliście 4,5 mln zł na 
ścieżki rowerowe. Kiedy gmina 
przystąpi do realizacji zadania?
– Na początek zrealizujemy 20 km 
ścieżek. Niebawem podpiszemy 

W Y W I A D
Za panem półmetek kolejnej 
kadencji na stanowisku wójta 
gminy Nadarzyn. Jak ocenia pan 
minione dwa lata?
– Właściwie jest już po półmet-
ku. Jeżeli uznamy, że kalen-
darz wyborczy jest czteroletni, 
to zostało nam półtora roku do 
kolejnych wyborów. Stanowi-
sko wójta piastuję piątą kaden-
cję. Nie da się ukryć, że minione 
dwa lata to okres ciężkiej pracy. 
Jednak należy uznać, że ten czas 
nie został zmarnowany. Powsta-
ło wiele nowych inwestycji oraz 
dokumentacji i planów kolejnych 
przedsięwzięć. Będziemy je suk-
cesywnie realizować. Każdego ro-
ku udaje nam się zrobić więcej niż 
pierwotnie zakładamy. Wynika to 
z oszczędności, czy też z pozyska-
nia środków zewnętrznych, w tym 
funduszy Unii Europejskiej. Cie-
szy przyjęty jednogłośnie przez 
wszystkich radnych tegoroczny 
budżet w kwocie ponad 100 mln., 
z którego około 30 proc. zaplano-
wanych jest na inwestycje.

Od 1998 roku rządzi pan Nada-
rzynem. Jak przez ten czas zmie-
niła się gmina?
– O skali naszego rozwoju świad-
czą zrealizowane inwestycje, 
nowoczesna infrastruktura i sys-
tematycznie rosnący poziom życia 
mieszkańców. Możemy przed-
stawić to także za pomocą liczb. 
W 1998 roku budżet gminy wyno-
sił nieco ponad 10 mln zł, w tym 
mln zł na inwestycje. Nadarzyn 
posiada 15 sołectw, więc podzie-
lić te środki na wszystkie i jesz-
cze na inwestycje centralne było 
niezwykle trudno. Stawialiśmy na 
zrównoważony rozwój – podział 
środków umożliwiający rozwój 
poszczególnych sołectw, jedno-
cześnie gminy jako całości. Obec-
nie mamy budżet powyżej 100 mln 
zł. Jakby na to nie spojrzeć, ma-
my dziesięciokrotny wzrost. To 
świadczy o atrakcyjności gminy 
Nadarzyn. Rośnie bowiem licz-
ba przedsiębiorców, którzy lokują 
u nas swoje siedziby, a co za tym 
idzie płacą tutaj podatki.

Czy będzie to ostatnia kadencja 
wójta Grzyba?
– Powiedziałem to już przed 
rozpoczęciem obecnej kadencji. 

Nadarzyn – stawiamy na rozwój
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Rozmowa z JANUSZEM GRZYBEM, wójtem gminy Nadarzyn 
umowę i uruchomimy procedu-
rę przetargową. Mamy dwa lata 
na wykonanie tej inwestycji. Pod 
tym względem jesteśmy liderem 
Zintegrowanych Inwestycji Tery-
torialnych. Mamy już opracowa-
ną dokumentację i pozwolenie 
na całość tego zadania, docelowo  
38 km ścieżek. Jesteśmy chyba je-
dyną miejscowością, która jest 
gotowa przystąpić do zadania. 
Warto podkreślić, że Warszawa 
planuje wykonanie 16 km.

 Jak pan ocenia projekt nowe-
lizacji ustawy o ustroju m. st. 
Warszawy?
Według mnie, to cios w samo- 
rządność takich małych miejsco-
wości jak Nadarzyn. Jednocze-
śnie jest to odebranie możliwości 
spokojnego i harmonijnego roz-
woju. Pomijając już to, że gmi-
na mająca 2 tys. mieszkańców 
i 220-tysięczna dzielnica będą 
miały jednego reprezentanta jest 
niedobre z założenia. Z drugiej 
strony, jaki wpływ miałby wybór 
prezydenta Warszawy przez de-
legata gminy Nadarzyn, gdy ten 
nie będzie miał wpływu na wy-
bór wójta.

Patrząc na projekt istnieje ry-
zyko, że wprowadzone zostaną 
jednolite podatki, czyli w tym 
przypadku warszawskie, a te są 
wyższe niż u nas. Nauczyciele 
stracą wszystkie dodatki wiej-
skie. Ponadto możemy stracić 
decyzyjność w sprawach zago-
spodarowania przestrzennego. 
Trudno byłoby również odzyskać 
środki na inwestycje w obecnym 
kształcie. Wszystko znalazłoby 
się w budżecie m. st. Warszawy, 
które decydowałoby o wszelkich 
zmianach. Dyskusja o tym, że po-
lepszy się komunikacja to bajka. 
Odpowiada za to gmina. W na-
szym przypadku mamy podpisa-
ne umowy z ZTM, PKS Grodzisk 
oraz naszymi sąsiadami. Gminy 
wykładają pieniądze na komu-
nikację w zależności od potrzeb 
mieszkańców. Możemy zyskać to, 
że będziemy się nazywali warsza-
wiakami, a to jest próżność. Ani 
pod względem gospodarczym, ani 
przyszłego rozwoju nic dobrego 
w tym nie widzę.

ROZMAWIAŁ:
JAKUB MAŁKIŃSKI

Zarówno w sztabie, jak i publicz-
nie. Podjąłem taką decyzję ze 
względu na kłopoty zdrowotne. 
Nie wycofuję się z życia publicz-
nego, jednak nie będę już kandy-
dował na to stanowisko. 

W tegorocznym budżecie 29 mln 
zł przeznaczone jest na inwesty-
cje. Co zmieni się w gminie?
– Najważniejsze jest dokończenie 
Kompleksu Oświatowego w Ru-
ścu, który teraz będzie szkołą 
podstawową z oddziałami przed-
szkolnymi. Koszt tej inwestycji to 
30 mln zł, jednak jest ona realizo-
wana w cyklu trzyletnim. Następ-
nie, cały czas rozbudowujemy sieć 
kanalizacyjną. Budujemy drogi, 
chodniki i oświetlenie. Kończy-
my budowę świetlicy w Parolach. 
W ostatnim czasie zakończyliśmy 
modernizację świetlicy w Urzu-
cie. Mamy potężną listę zadań in-
westycyjnych, jest ich ponad 30.

Wygraliście batalię o liceum przy 
Żółwińskiej. Były chwile zwąt-
pienia?
– Powiedziałbym nawet, że by-
ły chwile grozy. W związku z za-
powiedziami o reformie, która 
zakłada wygaszanie gimnazjów 
podjęliśmy decyzję, że spróbujemy 

BRWINÓW
Dwa lata temu los 
Kaplicy Marylskich 
stanął pod znakiem 
zapytania. Wysiłki gminy 
Brwinów sprawiły, 
że obiekt przeszedł 
niezbędny remont  
i udało się go uratować. 

K aplica Marylskich 
ma ogromną war-
tość historyczną. 
Jej korzenie sięga-

ją przełomu XVIII i XIX wieku. 
Początkowo służyła rodzi-
nie Marylskich jako kaplica  
i znajdowała się w Książeni-
cach, jednak z czasem przenie-
siono ją na cmentarz parafialny  
w Brwinowie. Z upływem czasu 
stan zabytkowego obiektu po-
garszał się. – Pod koniec 2014 
roku zmroziła nas informacja 
o poważnych zniszczeniach 
powstałych wewnątrz kaplicy 
spowodowanych niszczącym 
działaniem grzybów, pleśni  
i owadów – drewnojadów – po-
daje Arkadiusz Kosiński, bur-
mistrz gminy Brwinów.

W porę podjęto interwen- 
cję. – Z uwagi na wartość 
i znaczenie tego obiektu, 
zdecydowaliśmy się podjąć 
w 2015 roku interwencyjne 
prace konserwatorskie, dzięki 
którym zahamowaliśmy po-
stępującą degradację obiektu 
i zachowaliśmy go dla następ-
nych pokoleń!

Z kolei, w 2016 roku sfinan-
sowaliśmy m.in. konserwację 
ścian, rekonstrukcję podłogi, 
suszenie i izolację frontu ka-
plicy po jego odkopaniu – tłu-
maczy brwinowski włodarz.

Dzięki staraniom gminy, 
zabytek odzyskał właściwą 
kondycję. – Uratowaliśmy naj-
cenniejszy zabytek na terenie 
Gminy Brwinów: XVIII-wiecz-
ną Kaplicę Marylskich! Zachę-
cam do wizyty na brwinowskim 
cmentarzu i naoczne obejrze-
nie efektów wykonanych prac 
– zaprasza Kosiński. [JM]

Zabytek
uratowany
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936tys. zł – takiej wysokości dofinansowanie otrzymała gmina Raszyn na modernizację  
ul. Szkolnej na odcinku od Al. Krakowskiej do ul. Poniatowskiego. Dotacja pocho-

dzi od wojewody mazowieckiego z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktu-
ry drogowej na lata 2016-2019”. Inwestycja powinna zostać zrealizowana do 30 września. 

W I A D O M O Ś C I 936tys. 
zł 
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R E G I O N
Władze warszawskiego 
ratusza szykują zmiany 
w taryfi e biletowej 
Zarządu Transportu 
Miejskiego. Co to oznacza 
dla nas? Bilety okresowe 
m.in. na II strefę biletową 
mają być tańsze.

W nowej taryfi e bile-
towej ZTM oprócz 
obniżek biletów 
ma się pojawić no-

wy bilet konferencyjny. To ofer-
ta dla organizatorów rozma-
itych konferencji na terenie sto-
licy i okolic. Dzięki temu ich 
uczestnicy otrzymają specjal-
nie przygotowaną Warszawską 
Kartę Miejską z zakodowanym 
biletem. Do oferty wróci rów-
nież bilet 3-dniowy. Przygotowa-
ny specjalnie dla turystów i osób 
przebywających w stolicy zaled-
wie przez kilka dni. Bilet 3-dnio-
wy na I strefę ma kosztować 36, 
a na obie strefy 57 złotych. W ta-
ryfi e pojawi się też jednorazowy 
bilet przesiadkowy ulgowy dla 
10 osób. To propozycja m.in. dla 
grup szkolnych. Teraz opiekun 
zamiast 10 pojedynczych biletów 
skazuje tylko jeden. Cena to 22 zł.

Bilety okresowe 
mają być tańsze

Władze Warszawy podkreślają, 
że zmiany w taryfi e mają zachę-
cić do korzystania z komunikacji 
miejskiej. – Obniżamy ceny bile-
tów długookresowych ważnych 
w 1. i 2. strefi e. Pasażerowie ko-

rzystający z biletów 30-dniowych 
normalnych zaoszczędzą dzię-
ki temu 30 złotych miesięcznie, 
a użytkownikom biletów 90-dnio-
wych w portfelu pozostanie aż 
76 zł. Komunikacja to właściwa al-
ternatywa, na podstawie biletów 
Zarzadu Transportu Miejskiego 

można przecież podróżować 
szybko i sprawnie. I to wszystki-
mi środkami transportu – mówi 
Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezy-
dent Warszawy. To oznacza, że za 
bilet 30-dniowy ważny I i II stre-

fi e biletowej zamiast 210 złotych 
zapłacimy 180 zł. Jeśli wybierze-
my bilet 90-dniowy (również na 
dwie strefy) to zamiast 536 zł bę-
dzie nas kosztował 406 zł.

Planowany termin wprowa-
dzenia nowej taryfy biletowej to 
1 czerwca bieżącego roku. [AS]

Od czerwca zmiany w taryfi e biletowej ZTM

Za bilet 30-dniowy ważny I i II strefie 
biletowej zamiast 210 złotych 
zapłacimy 180 zł 
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P R U S Z K Ó W
Nie tyle sama budowa, 
co ciężarówki 
dostarczające materiały 
dla powstającej przy 
ulicy Jarzynowej szkoły. 
Mieszkańcy skarżą się, 
że ciężkie pojazdy 
blokują dojazd do 
posesji, rozjeżdżają 
i tak zniszczoną 
nawierzchnię 
ul. Brzezińskiego.

N ajczęściej powta-
rzające się okre-
ślenie na sytuację 
na ulicach Jarzyno-

wej i Brzezińskiego to... „ma-
sakra”. – Codziennie dochodzi 
do spięć, bo stan drogi nie po-
zwala, aby minąć się swobodnie, 
a ciężarówki uniemożliwiają 
nam wjazd i wyjazd. Fajnie, że 
powstaje nowa szkoła, ale czuje-
my, że nikogo nie obchodzi nasz 
los – mówi nam jeden z miesz-
kańców. – Kierownik budowy 
nic sobie z tego nie robi, urząd 
odsyła nas do wykonawcy i za-
czyna się ping pong – dodaje.

Dodatkowym problemem, 
poza złym stanem nawierzch-
ni, jest to, że ubytki zasypywa-
ne są gruzem z budowy, a tam 
na kierowców czekają kolejne 
niemiłe niespodzianki, czyli 

Budowa szkoły na Bąkach 
uciążliwa dla mieszkańców

metalowe elementy, które prze-
bijają opony.

Z prośbą o wyjaśnienia w tej -
sprawie zwróciliśmy się do 
pruszkowskiego urzędu mia-
sta. – Wiemy o tej sytuacji, 
otrzymaliśmy zgłoszenia od 
mieszkańców. W urzędzie od-

mieszkańców wiemy, że to też 
jest kłopotliwe. Będziemy tego 
pilnować i rozliczać wykonaw-
cę – zaznacza Elżbieta Korach, 
naczelnik Wydziału Inwesty-
cji Remontów i Infrastruktury 
Technicznej Urzędu Miejskie-
go w Pruszkowie.

było się spotkanie z kierow-
nikiem budowy i szefami fi r-
my. Zobowiązaliśmy ich do 
uporządkowania tej sytu-
acji, utwardzenia drogi, za-
łatwienia sprawy ciężkich 
pojazdów i parkowania, bo od 

Zła nawierzchnia na Jarzynowej 
i Brzezińskiego ma zniknąć 
po zakończeniu budowy szkoły

Usłyszeliśmy też zapewnie-
nie, że zła nawierzchnia na Ja-
rzynowej i Brzezińskiego zniknie 
po zakończeniu budowy szkoły. 
– Projektujemy te drogi, obie uli-
ce zostaną utwardzone kostką 
– mówi naczelnik Korach. [JW]
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 Anna Sołtysiak 

M I E S Z K A N I E
Klamka zapadła.  
Podjęliśmy decyzje,  
że kupujemy mieszkanie. 
Tylko, że to dopiero 
początek długiej i niekiedy 
wyboistej drogi. Przed 
nami jeszcze szereg innych, 
równie ważnych decyzji. 
Najważniejszą będzie  
wybór lokalizacji  
i budowlanej inwestycji,  
w której chcemy 
zamieszkać.

W iele osób, zwłasz- 
cza tych na co dzień  
pracujących w War- 
szawie, przy zaku- 

pie mieszkania staje przed dyle-
matem: stolica czy podwarszaw-
ska miejscowość. Decyzja zależy 
od wielu czynników. Głównym, 
jak łatwo się domyślić będzie ce-
na. Ale nie tylko koszty są ważne 
przy wyborze mieszkania. Liczy 
się również to, co znajduje się 
w okolicy oraz to, w jakim je-
steśmy wieku. Wydawać by się 
mogło, że Warszawa jest bez-
konkurencyjna, jednak nic bar-
dziej mylnego...

Stolica ma plusy
Wybierając mieszkanie w sto-
licy wiele osób kieruje się bli-
skością i łatwością dojazdu do 
pracy. Większość z nas stawia 
wtedy na komunikację miejską, 
zwłaszcza, że poruszanie się sa-
mochodem po warszawskich 
ulicach nie jest łatwe z uwagi 
na wszechobecne korki. Wabi-
kiem zwłaszcza dla młodych jest 
szeroka oferta rozrywkowa – od 
klubów muzycznych, przez kina, 
restauracje, kawiarnie po centra 

Lepsza stolica czy okolica?

Bo taniej
Ceny lokali pod Warszawą są 
znacznie niższe. Za wspomnia-
ne 450 tys. zł w Pruszkowie 
kupimy... ponad 80-metrowe 
mieszkanie! A w Grodzisku Ma-
zowieckim nawet 100-metrowe. 
Jeśli pozostaniemy przy 60-me-
trowym „M” to za nie zapłacimy 
odpowiednio około 360 tys. zł  
oraz 300 tys. zł. Za „zaoszczę-

dzone” pieniądze możemy wtedy 
wykończyć mieszkanie lub zwy-
czajnie wziąć mniejszy kredyt. 

Samochodem  
czy komunikacją
Miejscowości takie jak Pruszków, 
Piastów, Brwinów czy Grodzisk 
Mazowiecki mają również inny 
atut. To dobre połączenia ko-
munikacyjne ze stolicą. Za bilet 

handlowe. Moda na bycie fit na-
dal trwa, więc mnogość siłow-
ni i klubów fitness działających 
w stolicy jest kolejnym atutem.

I minusy
Wiele osób nie lubi „pośpie-
chu” Warszawy. Wszyscy gdzieś 
biegną i są wiecznie spóźnieni. 
Wspomniane korki również są 
uciążliwe, bo o ile stać w nich nie 

musimy, to mamy je pod okna-
mi. Kolejnym minusem, i to 
dużym, są... ceny. Średnia cena 
metra kwadratowego mieszka-
nia w stolicy wynosi 7,5 tys zł. 
To oznacza, że za 60-metrowe 
mieszkanie w Warszawie zapłaci-
my 450 tys zł! I to jest argument, 
który sprawia, że warto spojrzeć 
na oferty mieszkań w podstołecz-
nych miejscowościach. 

L O K U M
Koniec wynajmowania, 
czas na własne lokum. 
Mieszkanie, segment  
czy dom? Co tu wybrać?

P rzede wszystkim de-
cyzja powinna być 
oparta o nasze prefe-
rencje. Musimy się do-

brze czuć w miejscu, w którym 
mieszkamy. Rzecz jasna – warto 
wziąć również pod uwagę koszty.

Osoby, które dużo pracują 
i chcą mieć wszystko w zasięgu 
ręki wybiorą mieszkanie. Można 
mówić, że to domena ludzi mło-
dych realizujących się na ścieżce 
zawodowej, ale będzie to zbytnie 
uogólnienie. Mieszkanie to ide-
alny wybór dla osób, które od-
powiada miejski klimat i chcą 
korzystać z dostępności wszel-
kich dóbr kulturalnych, komu-
nikacyjnych czy usługowych. 
Utrzymanie nieruchomości ge-
neruje koszty w postaci czyn-
szu, który obejmuje m.in. wodę, 
ogrzewanie czy prąd.

Z kolei dom wybiorą osoby, 
które chcą odpocząć od miej-
skiego zgiełku i cieszyć się spo-
kojem, a także przestrzenią oraz 

własnym ogródkiem. Możemy 
uwolnić się od sąsiadów. Wia-
domo, że trzeba mieć czas, aby 
skosić trawnik, a w zimę odśnie-
żyć chodnik. Jednak w tym przy-
padku możemy wszystko ułożyć 
i dopasować po swojemu. Zarów-
no przy budowie, gdzie ogranicza 
nas powierzchnia działki oraz pla-

nowaniu wystroju wnętrza. Warto 
nadmienić, że jakakolwiek usterka 
generuje dodatkowe koszty, któ-
re sami musimy pokryć.

Rozwiązaniem pośrednim 
jest segment. Domy w zabudo-
wie szeregowej są lokalizowane 
w miastach bądź na ich granicy. 
To dobre rozwiązanie dla osób, 
które nie chcą tracić czasu na 
dojazd do pracy. Właściciel musi 
liczyć się jednak z tym, że jego 
dom będzie niemal identycz-
ny jak sąsiadów, powierzchnia 
działki jest niewielka. [JM]

Niełatwy wybór

Mieszkanie  
to idealny wybór 
dla osób, które 
odpowiada  
miejski klimat
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Sprawdzamy gdzie najlepiej kupić mieszkanie.  
Wychodzi, że pod Warszawą

miesięczny na warszawską komu-
nikację zapłacimy niewiele więcej 
niż gdybyśmy mieszkali w stolicy. 
Jeśli pracujemy w takich dzielni-
cach jak Bemowo, Włochy, Moko-
tów czy Ursynów to dojedziemy 
tam szybko trasami ekspresowy-
mi, które w ostatnich latach po-
wstały wokół Warszawy.

Lepsze przedmieścia
Podsumowując: w podwarszaw-
skich miejscowościach własne 
„M” kupimy znacznie taniej niż 
w stolicy. 

Jeśli musielibyśmy do pracy do-
jeżdżać komunikacją, to koszt za-
kupu biletów jest porównywalny. 
W miastach takich jak Pruszków 
czy Grodzisk mamy również inne 
atuty. To dużo większy spokój. Nie 
ma tu tak wielu samochodów jak 
w stolicy. Są za to piękne parki i te-
reny rekreacyjne oraz stare posze-
rzająca się oferta gastronomiczna.

Za wspomniane 450 tys. zł w Pruszkowie 
kupimy... ponad 80-metrowe mieszkanie! 
A w Grodzisku Mazowieckim nawet 
100-metrowe
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R E M O N T
To ile wydamy na wykończenie miesz-
kania zależy od kilku czynników. Ta-
niej i zazwyczaj szybciej będzie jeśli 
zdecydujemy się na tzw. „wykończenie 
pod klucz”. Prace remontowe ruszają 
wtedy wcześniej niż sami moglibyśmy 
prowadzić swoją ekipę. Sporym minu-
sem jest tu jednak ograniczony wybór 

materiałów. Więcej kosztować nas 
będzie wprowadzenie własnej ekipy, 
ale może się to opłacać. W zamian 
uzyskamy bowiem mieszkanie przy-
gotowane w stu procentach według 
naszych upodobań. Najwięcej pienię-
dzy pochłonie wykończenie kuchni 
i łazienki. W pierwszym przypadku 

Ile wydamy na 
wykończenie mieszkania? 

drogo nas będzie kosztował zakup 
sprzętów: okapu, lodówki, kuchen-
ki czy zmywarki, w drugim najwię-
cej pieniędzy pochłoną sanitariaty. 
Decydując się na samodzielne wy-
kończenie mieszkania o powierzch-
ni około 50 mkw. musimy wydać 
ok. 60 tys. zł. [AS]  

kredytu, całkowite koszty, dodat-
kowe i często wymagane ubezpie-
czenia, wysokość rat oraz sumy 
jakie musisz ponieść przy uru-
chomieniu pożyczki.

Istotnym etapem jest zgroma-
dzenie wymaganych dokumen-
tów – zaświadczeń o zatrudnieniu, 
umów o pracę, dzieło, zlecenie, 
dowód osobisty, prawo jazdy, 
a nawet „papierów” dotyczących 
nieruchomości, którą planujemy 
kupić. Czasami banki wymagają 
rozliczonego PIT-a. Formalnościa-
mi zajmie się doradca kredytowy. 

Gdy złożymy już wymagane 
dokumenty, a także wniosek 
o udzielenie kredytu hipoteczne-
go musimy uzbroić się w cierpli-
wość. Po otrzymaniu pozytywnej 
decyzji targuj się (np. o niższą pro-
wizję)! Sama decyzja nie jest toż-
sama z umową, tę podpisujesz 
w końcowym etapie i radzimy 
dokładnie ją przeczytać. Jeśli nie 
radzisz sobie z jej analizą zwróć 
się do prawnika.

 Seweryn Dębiński 

K R E D Y T
Ale na pewno uciążliwy, 
przynajmniej jeśli chodzi 
o procedury związane 
z jego uruchomieniem 
i dostarczeniem odpowiedniej 
ilości dokumentów.

C i którzy taki kredyt 
otrzymali z pewnością 
delikatnie uśmiechają 
się pod nosem gdy sły-

szą pytanie: Od czego zacząć? A to 
dlatego, że nie jest to łatwa droga. 
O samym zagadnieniu jakim jest 
pożyczka na mieszkanie można 
napisać książkę, my spróbujemy 
wyjaśnić najważniejsze kwestie.

Zazwyczaj wszystko zaczy-
na się od wycieczki do wybra-
nego banku. Później spotykamy 
się z informacjami, które są dla 
nas czarną magią. Dlatego warto 
umówić się wcześniej z dorad-
cą kredytowym. Dobrze wybrać 

Kredyt mieszkaniowy 
nie taki straszny

koszty. Kiedy znamy dokładne 
liczby musimy wziąć pod uwa-
gę, że wymagane jest uiszczenie 
tzw. wpłaty własnej – nie mniej 
niż 10 proc. całej kwoty kredytu 
(w niektórych bankach przy takiej 
wartości zapłacimy ubezpiecze-
nie od niskiego wkładu, dlatego 
warto rozważyć wpłaty na pozio-
mie 15-20 proc.).

Dokładnie przeanalizujmy ofer-
ty z wielu banków! Weźmy pod 
uwagę oprocentowanie, prowi-
zję jaką bank weźmie za udzielenie 

takiego z polecenia, ale nie ogra-
niczajmy się tylko do jednego 
doradcy, skontaktujmy się z wie-
loma i wybierzmy, naszym zda-
niem, najlepszego – najbardziej 
obiektywnego (doradca świadczy 
swoje usługi bezpłatnie). 

Ale zanim zaczniemy proce-
dować kredyt warto zorientować 
się, jaką konkretnie kwotę chce-
my przeznaczyć na zakup miesz-
kania. Jeśli w grę wchodzi jego 
wykończenie, które planujemy 
kredytować, to przeanalizujmy 
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P R U S Z K Ó WP O R A D A
Po długich poszukiwaniach w końcu 
znalazłeś swoje wymarzone miesz-
kanie, jednak coś cię trapi, bo wokół 
jest dużo wolnych działek. Zasta-
nawiasz się: co może powstać na 
nich w przyszłości? Zanim pod-
piszesz umowę np. z dewelope-
rem sprawdź więc koniecznie plan 

zagospodarowania przestrzenne-
go. Wiele osób nie zadaje sobie tru-
du, by do niego zajrzeć, tymczasem 
możemy znaleźć w nim bardzo dla 
nas istotne informacje. Warto prze-
cież wiedzieć czy za kilka lat pod 
naszymi oknami powstaną np. tra-
sa szybkiego ruchu, szkoła, stadion, 

Sprawdź plan 
zagospodarowania

targowisko lub nawet składowisko 
odpadów. Wgląd w plan zagospoda-
rowania przestrzennego ma każdy, 
znajdziemy je w odpowiednich wy-
działach urzędu gminy. Po spraw-
dzeniu tego dokumentu możemy 
uniknąć „niespodzianki” i później-
szego rozczarowania.  [SD]  

 Jakub Małkiński 

N I E R U C H O M O Ś Ć
Z takim problem zmaga się 
wiele osób, które chcą nabyć 
własne lokum. A więc biorą 
kartkę papieru i wypisują 
wszystkie za i przeciw. Zatem, 
która opcja jest lepsza?

N iestety, decyzji nie uda 
się podjąć na zasadzie 
„lustereczko, powiedz 
przecie...”. Każda z op- 

cji ma wady i zalety. Mieszkania 
z rynku pierwotnego cieszą się 
ogromnym zainteresowaniem, 
bo są nowe i można je urządzić 
po swojemu. Każdy medal ma dwie 
strony... Z kolei zwolennicy rynku 
wtórnego podkreślają możliwość 
szybkiej realizacji transakcji. Jed-
no jest pewne: w obu przypadkach 
kupującego czeka spory wydatek. 

Co warte uwagi, na rynku pier-
wotnym kupujący może znaleźć 
nieruchomość w pełni odpowia-
dającą jego potrzebom. W głów-
nej mierze chodzi o lokalizację, 

metraż czy rozkład mieszkania. 
Kupujący ma więc bogatą pale-
tę wyboru, ale... nie zawsze do-
stanie lokal od ręki. Bywa, że na 
niektóre mieszkania trzeba nieco 
dłużej poczekać, bo ich budowa 
jest we wstępnej fazie realizacji.

Decydując się na zakup miesz-
kania na rynku pierwotnym ma-
my świadomość, że możemy 
urządzić lokum według własnej 
koncepcji od początku do koń-
ca. Kupujący decyduje o aran-
żacji wnętrz, kolorze mebli oraz 

Dylemat: rynek 
pierwotny czy wtórny?

od czynności cywilno-prawnych 
czy prowizji pośrednikowi. Moż-
na również uzyskać rabaty od 
dewelopera. Zastosowanie no-
woczesnych rozwiązań sprawia, 
że miesięczne opłaty za ogrzewa-
nie są znacznie niższe.

Nie da się ukryć, że na rynku 
wtórnym również można znaleźć 
mieszkania, które będą w pełni 
odpowiadały naszym potrzebom. 
Trzeba się jednak liczyć z kosz-
tami remontu, choć nie jest to 
reguła. Bywa, że od razu moż-
na wejść do lokalu i spokojnie 
mieszkać. Warto pamiętać, że im 
starsza nieruchomość, tym wyż-
sze koszty utrzymania. W przy-
padku rynku wtórnego zwraca 
się uwagę na ich niepraktycz-
ne rozplanowanie.

Głównym atutem rynku wtór-
nego jest cena, ale także lokali-
zacja. Trudno będzie kupić nowe 
mieszkanie w ścisłym centrum 
z racji braku terenów inwesty-
cyjnych. Jeśli komuś zależy na 
tym, aby szybko znaleźć lokum, 
to rynek wtórny jest dobrym 
rozwiązaniem. W większości 
przypadków otaczająca infra-
struktura jest niemal komplet-
na i można korzystać z bogatej 
palety sklepów, punktów usłu-
gowych, instytucji.

dodatkach. Ale to wszystko ge-
neruje dodatkowe koszty. Chy-
ba, że kupujący wybiera opcję 
„pod klucz”. Co ważne, trzeba 
pamiętać, że przy budowie de-
weloperzy stosują nowoczesne 
materiały i aktualne technologie, 
a także wykorzystują obowiązują-
ce trendy w architekturze. Dzię-
ki temu nowo powstające obiekty 
są miłe dla oka. Niemal normą 
stały się przestronne balkony, 
wideodomofony i monitoring. 

Istotnym elementem jest również 
podziemny garaż, który gwaran-
tuje miejsca postojowe. Miesz-
kańcy mogą pokonywać drogę 
do swojego lokalu przestron-
ną klatką schodową bądź cicho-
bieżną windą. Warto pamiętać, 
że ewentualne wady i niedopa-
trzenia zostaną naprawione w ra-
mach gwarancji.

Ważnym argumentem za zaku-
pem mieszkania na rynku pier-
wotnym jest brak dodatkowych 
opłat. Nabywca nie płaci podatku 
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W N Ę T R Z A
Przełom roku jak 
zwykle przyniósł nowe 
trendy. Zmiany szykują  
się nie tylko na modowych 
wybiegach, ale również 
we wnętrzach mieszkań. 
Podpowiadamy  
czym kierować się  
w trakcie remontu  
i wykańczania lokalu.

T egorocznym hitem 
jeśli chodzi o kolor 
jest zieleń. Najlepiej 
jeśli wybierzemy tę  

w odcieniu limonkowo-żółtym. 
Ten dość krzykliwy odcień oży-
wi wnętrze. Jeśli nie przepa-
damy za „ostrymi” kolorami 

możemy zdecydować się na 
ciemniejsze odcienie, nawet 
butelkową zieleń. A co jeśli 
zieleni nie tolerujemy w żad-
nym wydaniu? Wtedy warto 
zastanowić się nad detalami. 

W urządzonym na jasny kolor 
salonie możemy dodać kilka 
pasów tapety z motywem ro-
ślinnym lub zdecydować się na 
dodatki w zielonym odcieniu. 

Innym kolorem, który w tym 
roku będzie wiódł prym to sza-
rość, ale z naciskiem na odcień 

Wykończenie wnętrz zgodnie z trendami
przełamany błękitem. Szarości 
sprawiają, że wnętrza wydają 
się uporządkowane i klasycz-
ne. Dla tych co lubią lekko „za-
szaleć” proponujemy urozmaicić 
wystrój kolorowymi meblami 
w kolorze granatu i zgaszonej 
ceglastej pomarańczy. 

W tym roku do wykańcza-
nia mieszkań używajmy natu-
ralnych materiałów. Tu warto 
zapoznać się w trendami skan-
dynawskimi. Połączenie drewna 
i kamienia jest bardzo szykow-
ne. Co więcej, dodaje zarówno 
lekkości jak i elegancji. W ten 
nurt idealnie wpisuje się kolej-
ny trend, czyli... korek. Świet-
nie będzie pasował do kuchni, 
jadalni i gabinetu. [AS]

Tegorocznym  
hitem jeśli chodzi  
o kolor jest zieleń

Decydując się na zakup mieszkania na 
rynku pierwotnym mamy świadomość, że 
możemy urządzić lokum według własnej 
koncepcji od początku do końca
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OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Michałowice

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zmianami), 
art. 39 ust. 1 pkt. 2, w związku z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy 
z 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu 
do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Michałowice obszaru „Wieś Michałowice” 
sporządzonego na podstawie uchwały nr XIII/138/2012 z dnia 29 lutego 
2012 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Michałowice.

Wyłożenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do 
niego sporządzoną odbędzie się w dniach od 20 marca 2017 r. do 18 kwietnia 
2017 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) w Urzędzie Gminy Michałowice  
w Regułach przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 (w pokoju nr 209 na 
II piętrze) w godzinach 1000 – 1500.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu 
miejscowego zostanie przeprowadzona w dniu 10 kwietnia 2017 r. (poniedziałek) 
w sali konferencyjnej (pok. nr 216 na II piętrze) - początek o godz. 1630. Projekt 
planu oraz prognoza udostępnione zostaną również w trakcie wyłożenia na 
stronie internetowej Gminy Michałowice www.michalowice.pl.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 powołanej na wstępie ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte  
w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektów planów 
należy składać do Wójta Gminy Michałowice z podaniem nazwy obszaru planu, 
swojego imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy - w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 4 maja 2017 r.

Uwagi i wnioski w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko 
– stosownie do przepisu art. 39 ust. 1 pkt. 3, 4 i 5 oraz art. 54 ust. 3 ustawy  
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko – należy 
wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym w nieprzekraczalnym terminie do 4 maja 
2017 r. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy. 
Zgodnie z art. 41 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko uwagi lub wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. 

Uwagi do planu oraz wnioski i uwagi w ramach strategicznych ocen 
oddziaływania na środowisko można składać w formie pisemnej w Biurze 
Podawczym Urzędu Gminy (na parterze), pocztą na adres 05-816 Michałowice 
– Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 lub za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej na adres poczty elektronicznej sekretariat@michalowice.pl. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektów 
planów jest Wójt Gminy Michałowice. 

Wójt Gminy Michałowice
mgr inż. Krzysztof Grabka

(-)

Ogłoszenie

R E G I O N
Już 25 marca pierwsza 
odsłona zmagań 
w Otwartych Mistrzostwach 
Zachodniego Mazowsza 
w piłce nożnej. Na początek 
rywalizacja zawita do 
Grodziska Mazowieckiego. 
Organizatorzy zapowiadają, 
że należy przygotować 
się na lokalne święto 
piłkarskie.

K to sięgnie po tytuł naj-
lepszej drużyny Za-
chodniego Mazowsza? 
O tym przekonamy się

27 maja podczas wielkiego fi na-
łu, który zostanie rozegrany 
w Grodzisku Mazowieckim. Przez 
osiem tygodni będzie trwała wal-
ka o awans do decydującej roz-
grywki. Pierwszy akcent już 
25 marca przy ul. Zielony Rynek 2 
w Grodzisku. Do fi nału awansuje 
tylko zwycięzca turnieju.

W naszym regionie zmagania 
odbędą się w Piastowie, Prusz-
kowie i Żółwinie. Turnieje zo-
staną rozegrane w maju. Ponad
to, rywalizacja o tytuł najlepszych 
drużyn w poszczególnych mia-
stach będzie toczyła się w Msz-
czonowie, Żyrardowie i Ożarowie 
Mazowieckim. – Zgłaszać się 
do każdego turnieju będzie moż-
na za pośrednictwem formula-
rza zgłoszeniowego umiesz-
czonego na specjalnie stwo-
rzonej na potrzeby wydarzenia

strony internetowej. Start strony 
to kwestia kilku dni. Jedna druży-
na może zagrać w wielu turnie-
jach, jednak nie może ona zagrać 
w kolejnym, jeśli poprzednie zma-
gania wygrała oraz nie może 

być zgłoszona do dwóch turnie-
jów jednocześnie. Jeśli nie wy-
gra turnieju, to dopiero po jego 
zakończeniu może zgłosić się do 
kolejnego – tłumaczy Kamil Suł-
kowski, menedżer Otwartych Mi-
strzostw Zachodniego Mazowsza 
w Piłce Nożnej.

Zatem entuzjaści futbolu mogą 
zbierać zespół i przystępować do 
zmagań. Zgłoszone drużyny zo-
staną podzielone na dwie gru-
py po cztery zespoły w każdej. 
Awans do półfi nału uzyskają dwie 

najlepsze drużyny. Każdy mecz 
trwać będzie 16 minut, dwie po-
łowy po 8 minut każda, z jedno-
minutową przerwą między nimi. 
W czasie meczu na boisku prze-
bywać będzie pięciu zawodników 
w polu oraz bramkarz. Maksy-
malna liczebność drużyny wynosi 

Lokalne święto piłkarskie
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om 12 zawodników –  prezentuje me-
nedżer mistrzostw. 

Patrząc na sposób przygotowa-
nia imprezy można stwierdzić, że 
wzorowany jest na zasadach przy-
jętych przy mistrzostwach Europy 
i świata. Najpierw eliminacje, z któ-
rych najlepsi awansują do wiel-
kiego fi nału, gdzie emocje sięgną 
zenitu. Przez osiem tygodni całe 
Zachodnie Mazowsze będzie ży-
ło futbolem. – Dokładnie taki jest 
nasz zamysł. Chcemy stworzyć lo-
kalne święto piłkarskie. Naszą mi-
sją jest, aby każdy zawodnik mógł 
poczuć się jako prawdziwa gwiazda 
piłkarska i część czegoś naprawdę 
dużego. Dołożymy wszelkich sta-
rań, żeby taka aura utrzymywa-
ła się nad naszym wydarzeniem 
– zapewnia Sułkowski.

Patronat medialny nad Otwar-
tymi Mistrzostwami Zachodniego 
Mazowsza w piłce nożnej objęły 
Gazeta WPR i portal WPR24.pl.

Harmonogram mistrzostw: 
1.04.2017 – Mistrzostwa Błonia, 
ul. Okrzei 3; 8.04.2017 – Mistrzo-
stwa Mszczonowa, ul. Szkolna 3; 
22.04.2017 – Mistrzostwa Żyrar-
dowa, ul. Jasna 11; 29.04.2017 – Mi-
strzostwa Ożarowa Mazowiec-
kiego, ul. Floriana 2; 6.05.2017 
– Mistrzostwa Piastowa, al. Ty-
siąclecia 7; 13.05.2017 – Mistrzostwa 
Pruszkowa, al. Wojska Polskiego 34; 
20.05.2017 – Mistrzostwa Brwino-
wa, ul.Szkolna 39, Żółwin; 27.05.2017 
– WIELKI FINAŁ, ul. Westfala 3a, 
Grodzisk Mazowiecki. [JM]

Biuletyn Informacyjny Gminy Michałowice
Biuletyn przygotowywany i redagowany przez GminĘ Michałowice. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.

Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, tel. 22 350-91-91
www.michalowice.pl

W tym roku do stacji zloka
lizowanych w Opaczy–
–Kolonii, Komorowie i Re-
gułach, które działały już 

w 2016 r., dołączyły 3 nowe. Są one usytu-
owane w Michałowicach i Nowej Wsi, przy 
przystankach kolejki WKD oraz w sołec-
twie Komorów, przy zalewie.

System Rower Gminny umożliwia 
samoobsługowe wypożyczanie rowe-
rów oraz ich zwrot przez całą dobę, we 
wszystkie dni tygodnia, w okresie funk-
cjonowania systemu, do końca listo-
pada br.

Rowery  można wypożyczać bezpłat-
nie  do 12 godzin (w przypadku niezwró-
cenia roweru w tym czasie – pobierana 
jest przez operatora opłata w wysoko-
ści 10 zł za godzinę; Brak zwrotu rowe-
ru po 24 godzinach pociąga za sobą karę 
w wysokości 200 zł plus  + koszty wy-
pożyczenia).

Aby móc wypożyczyć rower – nale-
ży się zarejestrować i dokonać opła-
ty inicjalnej w wysokości minimum 
10 złotych. Opłata ta podlega zwrotowi 

z chwilą wyrejestrowania użytkownika 
z systemu Rower Gminny, o ile wcześniej 
nie została wykorzystana na opłaty. Po 

Od 9 marca br. można korzystać z 6 samoobsługowych wypożyczalni rowerów 
na terenie gminy Michałowice. Ruszył system Rower Gminny. Mieszkańcy i osoby 
odwiedzające gminę mogą z niego korzystać do końca listopada br.

zaksięgowaniu wpłaty możliwe jest już 
dokonywanie wypożyczeń.

W sezonie 2017 do dyspozycji wypo-
życzających jest 55 rowerów. Każda ze 
stacji zlokalizowanych w Michałowicach, 
Regułach, Nowej Wsi, Opaczy-Kolonii 
i osiedlu Komorów wyposażona jest w 10 
rowerów, natomiast przy komorowskim 
zalewie, w 5.

Usługę obejmującą uruchomienie 
(w tym montaż stacji, stojaków, wypo-
sażenia-rowerów) i zarządzanie syste-
mem  świadczy fi rma Nextbike Polska S.A, 
która jest operatorem sieci bezobsłu-
gowych wypożyczalni w całym kra-
ju. Wszystkie te systemy są kompatybilne, 
więc każdy mieszkaniec gminy Michało-
wice, który założy i aktywuje konto, bę-
dzie mógł korzystać z rowerów miejskich 
w całej Polsce bez dodatkowej rejestracji. 
Podobnie mieszkańcy innych miast i za-
rejestrowani, w którymś z systemów Ne-
xtbike, odwiedzając gminę Michałowice 
będą mogli korzystać z systemu „Rowe-
ru Gminnego” na podstawie swoich do-
tychczasowych kont.

P R O M O C J A

Zgłoszone drużyny zostaną 
podzielone na dwie grupy po cztery 
zespoły w każdej. Awans do półfinału 
uzyskają dwie

Ruszył Rower Gminny 
– sezon 2017

Jakie są możliwości 
wsparcia z funduszy 
europejskich i na 
jakie przedsięwzięcia 
można się ubiegać 
o dofi nansowanie? 
Na te i wiele innych pytań 
osoby chcące rozpocząć 
działalność gospodarczą 
oraz te już ją prowadzące 
mogły uzyskać odpowiedź 
podczas spotkania 
informacyjnego, które 
8 marca odbyło się w sali 
multimedialnej Urzędy 
Gminy Michałowice.

W pierwszej części 
spotkania Domi-
nika Pilacińska 
z mazowieckiego  

Punktu Informacyjnego Fundu-
szy Europejskich w Warszawie 
przedstawiła ogólne informacje 
związane z Krajowym Progra-
mem Operacyjny i Regional-
nym Programem Operacyjnym 
z perspektywy fi nansowej 2014-
2020. Największe kwoty Polska 
zainwestuje w innowacje, przed-
siębiorczość, transport, ochronę 
środowiska, włączenie społecz-
ne, społeczeństwo informacyj-
ne i edukację, a zdecydowana 

większość programów będzie 
pochodziła z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego wojewódz-
twa mazowieckiego.

Po części ogólnej przyszedł 
czas na konsultacje indywidu-
alne, gdzie wszyscy zaintereso-
wani mogli uzyskać informacje 
i wskazówki związane z możli-
wościami ubiegania się o wspar-
cie z funduszy europejskich.

Starając się o środki z fundu-
szy europejskich warto wcze-
śniej zasięgnąć konsultacji 
w jednym z sieć Punktów In-
formacyjnych Funduszy Euro-
pejskich w województwie ma-
zowieckim. Jak mówiła prowa-
dząca spotkanie, Dominika Pi-
lacińska – każdy ubiegającym 
się o środki europejskie otrzy-
ma tam szczegółowe informacje 
o realizowanych programach, 
aktualnie prowadzonym nabo-
rze wniosków, wzorach doku-
mentów, wysokościach możliwej 
pomocy i wielu innych kwe-
stiach związanych ze wspar-
ciem z funduszy europejskich.

Spotkanie informacyjne by-
ło współfi nansowane z Fundusz 
Spójności Unii Europejskiej w ra-
mach Programu Pomoc Tech-
niczna 2014-2020.

Fundusze europejskie
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Mammobusy znów w naszym regio-
nie. W badaniu mogą wziąć udział 
kobiety w wieku 50-69 lat, którym 
raz na dwa lata NFZ refunduje takie 
badanie (tu nie jest wymagane skie-
rowanie lekarskie). Program bez-
płatnych badań mammograficznych 
skierowany jest też do pań w wieku 

40-49 oraz 70-75 lat. Tutaj wymaga-
ne jest skierowanie od lekarza. Ko-
lejny krok to rejestracja telefoniczna  
– 58 666 24 44 lub internetowa – www. 
mammo.pl//formularz. A gdzie staną 
mammobusy? 13 marca: ul. Skorupki 
1b w Piastowie (NZOZ Medica, tel.: 
(42) 254 64 10, 0 517 544 004); 14 

Zadbaj o zdrowie 
i zrób mammografię

marca: ul. Warszawska 3 w Żabiej Wo-
li (NZOZ Medica); 15 marca: ul. War-
szawska 24 w Jaktorowie (NZOZ 
Medica); 16 marca: ul. Warszawska 
18 w Milanówku (NZOZ Medica);  
17 marca: ul. Traugutta 30 w Gro-
dzisku Mazowieckim (NZOZ Medi-
ca). Wszędzie w godzinach 9-17. [SD]  

Ogień i woda. Tradycja  
i nowoczesność. Polityka 
i zdrowy rozsądek. Co łączy  
te rzeczy? Właściwie nic,  
bo są zupełnie sprzeczne.  
Na pierwszy rzut oka podobnie 
sprawa ma się z zakupami  
i oszczędzaniem pieniędzy. 

T e pierwsze kojarzą się 
przecież z wydawaniem. 
Zatem stwierdzenie, że 
zakupy są najskutecz-

niejszą formą oszczędzania pie-
niędzy wydaje się kompletnie bez 
sensu. Kto to w ogóle wymyślił? 
Zastanówmy się wspólnie przez 
chwilę, bo akurat w tym przy-
padku to nie jest takie oczywiste. 

Na zakupy chodzimy z różnych 
powodów. Przeważnie dlatego, 
że musimy, bo np. jedzenie sa-
mo do lodówki nie przywędruje. 
Czasami kupujemy, bo chcemy 
poprawić swoje samopoczucie, 
np. po ciężkim dniu w pracy. 
A niekiedy, by pokazać się zna-
jomym lub sprawić przyjemność 
najbliższym. To wszystko wiąże 
się z wydatkami, więc z pewno-
ścią zastanawiasz się teraz, gdzie 
są oszczędności? Prosty przykład 

z życia. Czy skorzystałeś kiedy-
kolwiek z promocji? Zapew-
ne tak. A czy nie zrobiłeś tego 
przypadkiem dlatego, że chcia-
łeś zaoszczędzić?

A widzisz, tu Cię mamy. Mię-
dzy innymi z tego względu za-
kupy, zwłaszcza w Warszawie, są 
najskuteczniejszą formą oszczę-
dzania pieniędzy. Pod warunkiem 
jednak, że zwracasz uwagę na to 
co i gdzie kupujesz, a także prze-
strzegasz kilku zasad „zakupo-
wych”. Założę się, że zastanawiasz 
się jakie to zasady? Bądź czuj-
ny i rozejrzyj się wokół siebie. 
W Warszawie właśnie wystarto-
wała Promokacja, w trakcie której 
obalimy szkodliwe mity na temat 
zakupów. Jesteśmy na ulicach, 
w gazetach i w Internecie, po to, 
by zburzyć status quo i sprowo-
kować Cię do działania. Dowiedz 
się więcej o warszawskiej Promo-
kacji na www.promokacja.eu.  
Rozwiązanie naszej zagadki już 
20 marca. To jednak nie koniec. 
Tak jak w filmach Hitchcocka za-
częliśmy od trzęsienia ziemi i na 
tym nie skończymy.  

Warszawski Prowokator

Zakupy najskuteczniejszą formą 
oszczędzania pieniędzy

R A S Z Y N
Grupa mieszkańców 
gminy Raszyn złożyła 
wniosek o odwołanie 
wójta Andrzeja Zaręby. 
Teraz zbierają  
podpisy popierających 
inicjatywę.

Jak już pisaliśmy, podczas 
sesji rady gminy Raszyn, 
która odbyła się 27 lutego 
padły zapowiedzi odwoła-

nia wójta. – Nie wierzyłem, że to 
kiedyś powiem w tej kadencji, 
ale będziemy zbierali podpisy 
o referendum w sprawie odwo-
łania wójta i rady gminy – po-
wiedział jeden z mieszkańców. 
Było to pokłosie decyzji rady, 
która odrzuciła projekt uchwały 
o utworzeniu dwóch szkół pod-
stawowych w Raszynie.

Mieszkańcy nie poprzesta-
li na słowach. Złożyli wniosek 
o odwołanie włodarza, a te-
raz zbierają podpisy popiera-
jące inicjatywę referendalną.  
– Wniosek został złożony 
w dniu 2 marca 2017 roku za-
równo w Urzędzie Gminy Ra-
szyn, skierowany na ręce Pana 
Wójta Andrzeja Zaręby, jak i w 
Krajowym Biurze Wyborczym 
w Warszawie. Podpisy są zbie-
rane przez inicjatorów refe-
rendum. Karta referendalna 
w postaci pdf będzie również 
umieszczona na stronie inter-
netowej, która zostanie urucho-
miona w najbliższych dniach. 

Osoby zainteresowane będą 
mogły podpisać kartę i prze-
kazać do inicjatorów referen-
dum – informuje Aneta Wrotna, 
pełnomocnik Społecznego Ko-
mitetu Referendalnego.

Warto dodać, że inicjatorzy 
akcji mają 60 dni na zebranie 
podpisów. Wniosek musi po-
przeć co najmniej 10 proc. osób 
uprawnionych do głosowania.

Protestujący przeciw utwo-
rzeniu w Raszynie tylko jed-
nej podstawówki nie składają 

broni. – W sprawie podjętej 
uchwały dotyczącej włączenia 
wygaszanego gimnazjum do 
istniejącej szkoły podstawowej 
wnieśliśmy stosowne pisma do 
Kuratorium Oświaty, do Mini-
sterstwa Edukacji Narodowej, 
do wojewody mazowieckiego, 
do pani Premier Beaty Szydło. 
Również wniesiono pismo do 
przewodniczącego Rady Gmi-
ny Raszyn pana Dariusza Mar-
cinkowskiego, wzywające do 
usunięcia naruszenia prawa. 
Na ten moment żadna z wymie-
nionych instytucji nie odniosła 
się do złożonej korespondencji  
– przedstawia Aneta Wrotna. [JM]

Złożyli wniosek 
o odwołanie wójta
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Złożyli wniosek o odwołanie włodarza, 
a teraz zbierają podpisy popierające 
inicjatywę referendalną

 Jakub Małkiński 

B R W I N Ó W
Postępowanie przetargowe 
na przebudowę ul. 
Pszczelińskiej w Brwinowie 
na ostatniej prostej. 
Mazowiecki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich otrzymał 
cztery oferty. Czas na 
wyłonienie wykonawcy.

Pszczelińska, stanowiąca 
część drogi wojewódz- 
kiej nr 720, to jeden z waż- 
niejszych szlaków ko-

munikacyjnych Brwinowa. Moż- 
na nią dojechać do Błonia, Mi-
lanówka czy Nadarzyna. Prob- 
lem w tym, że fragment od Otrębus  
jest połatany, widać ubytki.

W 2014 roku wyremontowa-
no odcinek drogi od ronda im. 
Wacława Kowalskiego do ul. 
Pedagogicznej. Na moderniza-
cję kolejnej części trzeba było 
cierpliwie czekać. Radość po-
jawiła się jesienią ubiegłego ro-
ku, a wywołała ją informacja 

o wprowadzeniu środków na 
przebudowę Pszczelińskiej, od 
Pedagogicznej do skrzyżowania 
z drogą wojewódzką nr 719, do 
budżetu województwa mazowiec-
kiego na 2017 rok . Kolejny waż-
ny krok wykonano w lutym, kiedy 
MZDW ogłosiło przetarg na mo-
dernizację drogi.

Cztery firmy wyraziły zainte-
resowanie przebudową Pszcze-
lińskiej. – Wszystkie mieszczą 
się w kwocie 6 mln, które woje-
wództwo mazowieckie przezna-
czyło na modernizację tej drogi. 

Teraz oferty są szczegółowo anali-
zowane. Spodziewamy się, że pod 
koniec marca dojdzie do podpisa-
nia umowy z firmą, która wygra 
przetarg. Same prace powinny ru-
szyć w kwietniu i potrwają do koń-
ca sierpnia – tłumaczy Arkadiusz 
Kosiński, burmistrz Brwinowa.

W ramach robót zostanie prze- 
prowadzona modernizacja jez- 
dni. Planowane jest wykonanie  
elektroenergetycznej sieci na- 
powietrznej oświetlenia ulicz-
nego, chodników oraz elemen- 
tów odwodnienia. [JM]

Są chętni na Pszczelińską
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A właściwie jego 
mieszkańcy, bo to  
do nich należał 
ostateczny głos.  
W tegorocznej edycji 
budżetu obywatelskiego 
zakwalifikowało  
się 15 projektów.  
Które zwyciężyły?

W szystkich osób 
głosujących było 
1179 – 623 online  

oraz 556 poprzez tradycyjne 
karty do głosowania. – Po 
zweryfikowaniu poprawno-
ści danych odrzuconych zo-
stało 58 głosów (14 z powodu 
braku niezbędnych danych, 
44 z powodu oddania więcej 
niż 3 głosy lub zagłosowa-
niu więcej niż 1 głos na je-
den projekt). Ostatecznie do 
realizacji zostały skierowane 
trzy projekty, które otrzymały 
najwięcej głosów – poinfor-
mował milanowski magistrat.

Pozostaje najważniejsze 
pytanie: Które projekty wy-
grały? Okazuje się, że w tym 
roku zostaną zrealizowane na-
sadzenia drzew morwy białej 
i czerwonej na terenie gminy 
Milanówek (387 głosów, ok. 110 
tys. zł), będą wykonane ozna-
kowania ścieżek rowerowych 
i pieszych, a także wydana ma-
pa topograficzna z tymi szla-
kami (354 głosy, ok. 30 tys. zł) 
oraz powstaną ławki ze spe-
cjalną odmianą mchu, któ-
ra „zjada” smog (313 głosów, 
ok. 150 tys. zł). [SD]

Projekty 
wybrane

materiał promocyjny

N A D A R Z Y N
W okolicach kościoła  
w Nadarzynie ujawniono 
ludzkie szczątki. Teren 
zabezpieczono, prokurator 
przeprowadził oględziny. 

M akabrycznego od-
krycia dokonano  
w związku z pro-
wadzonymi pra-

cami przy modernizacji trasy S8. 
Na obecną chwilę trudno cokol-
wiek powiedzieć. Można przy-
puszczać, że szczątki pochodzą 
z okresu II wojny światowej, ale 
na konkretne informacje trzeba 
poczekać. – Na tyłach kościoła  
w Nadarzynie odkryto praw-
dopodobnie ludzkie szczątki. 
Znaleziska dokonano podczas 

prac wykopaliskowo-budow-
lanych związanych z moder-
nizacją trasy S8 – mówiła nam  
st. asp. Karolina Kańka, rzecznik 
prasowy Komendy Powiatowej  
Policji w Pruszkowie.

Zabezpieczone szczątki prze-
kazano do Zakładu Medycy-
ny Sądowej w Warszawie. – Na 
miejscu pojawił się prokurator. 

Podczas wykopów odkryli szczątki ludzkie
Przeprowadzono oględziny te-
renu, który został zabezpieczo-
ny. Szczątki skierowano do badań. 
W związku z odkryciem, prace na 
tym terenie zostały wstrzymane. 
Prawdopodobnie będzie prowa-
dzone śledztwo prokuratorskie. 
O sprawie zostanie poinformo-
wany Instytut Pamięci Narodowej 
– tłumaczy st. asp. Kańka. [JM]
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Burmistrz Miasta Milanówka
informuje, że w dniach od 03.03.2017 r. do 24.03.2017 r. w siedzibie 
Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45 i przy ul. Spacerowej 
4 na tablicach ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości 
położonej w Milanówku, przy ul. Barwnej przeznaczonej do oddania  
w dzierżawę. Wykaz został także zamieszczony w Biuletynie 
Informacji Publicznej (www.bip.milanowek.pl/gospodarka_
nieruchomościami).

Burmistrz Miasta Milanówka
informuje, że w dniach od 03.03.2017 r. do 24.03.2017 r.  
w siedzibie Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45 i przy 
ul. Spacerowej 4 na tablicach ogłoszeń został wywieszony wykaz 
nieruchomości położonej w Milanówku, przy ul.  Piłsudskiego 
przeznaczonej do oddania w dzierżawę. Wykaz został także 
zamieszczony w  Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.
milanowek.pl/gospodarka_nieruchomościami).

Ogłoszenia
G R O D Z I S K  M A Z .

Pijany mężczyzna 
spowodował autem  
kolizję na ul. Szwoleżerów 
w Grodzisku Mazowieckim 
i uciekł. Co ciekawe, 
kierowca ten zgłosił 
też kradzież swojego 
samochodu... 

Do zdarzenia do-
szło 2 marca przed 
godz. 9. – W kolizji 
uczestniczyły trzy 

pojazdy. Jak ustaliliśmy kie- 
rujący fiatem uderzył w tył 
kolejnego fiata, a ten w opla.  
Kierujący pierwszym fia-
tem uciekł z miejsca zdarze- 
nia, ale po chwili został zatrzy- 
many. Mężczyzna jest w sta-
nie nietrzeźwości – mówiła 
nam „na gorąco” asp. szt. Kata-
rzyna Zych, rzecznik prasowy 
Komendy Powiatowej Policji  
w Grodzisku Mazowieckim.

Po uderzeniu w pojazd nie-
trzeźwy kierowca fiata nie tylko 
uciekł, ale też zgłosił... kradzież 
swojego samochodu. Policjanci 
udali się do miejsca zamiesz-
kania mężczyzny, ale nie za-
stali go w domu. Lecz chwilę 
później dostrzegli uciekiniera 
w pobliżu, na ich widok 40-la-
tek znów próbował uciec, co 
zakończyło się fiaskiem.

Mężczyzna został zatrzy-
many. – Przyznał się, że swo-
im autem spowodował kolizję 
i chcąc uniknąć odpowiedzial-
ności porzucił pojazd i zgłosił 
jego kradzież. Mężczyzna zo-
stał zatrzymany. Badanie stanu 
trzeźwości kierowcy wykazało 
prawie trzy promile alkoholu 
w jego organizmie. Paweł M. 
odpowie za kierowanie samo-
chodem w stanie nietrzeźwości 
i spowodowanie kolizji – poin-
formowała dzień później asp. 
szt. Katarzyna Zych. [SD]

Uciekł i... zgłosił 
kradzież auta
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P I A S T Ó W
Warsztaty dla nauczycieli, lekarzy  
i pielęgniarek zorganizowano w Pia-
stowie w ramach kampanii Balon.
Lab. Ponad 30 osób przeszkolono  
z tematyki zanieczyszczenia powie-
trza. Warsztaty odbyły się 1 marca. 
Dr. hab. inż. Artur Badyda, adiunkt na 
Wydziale Inżynierii Środowiska Poli-

techniki Warszawskiej przekazał wie- 
dzę z zakresu źródeł zanieczyszczeń,  
ich wpływu na zdrowie, a także roz-
wiązań energetycznych przyczynia- 
jących się do poprawy jakości po- 
wietrza. Natomiast płk dr n. med. Piotr  
Dąbrowiecki, specjalista chorób 
wewnętrznych i alergologii omówił 

Lekarze i pielęgniarki 
z Piastowa przeszkoleni

wpływ zanieczyszczonego powie-
trza na stan zdrowia osób cierpiących  
z powodu przewlekłej obturacyjnej 
choroby płuc i alergii. Uczestnicy 
warsztatów otrzymali też materia-
ły informacyjno-edukacyjne pomocne 
w przekazywaniu informacji miesz-
kańcom gminy Piastów. [SD]  

G R O D Z I S K  M A Z .
Gdy tylko robi się cieplej 
rowery idą w ruch. Zatem 
warto zadbać o właściwe 
zabezpieczenie swoich 
„maszyn”. W Komendzie 
Powiatowej Policji  
w Grodzisku oznakujecie 
rower za darmo.

Wraz z częstszym  
korzystaniem z ro- 
werów wzrasta licz 
ba ich kradzieży.  

Niezabezpieczone jednoślady gi-
ną z różnych miejsc. Grodziscy 
policjanci przypominają o za-
chowaniu ostrożności i zdrowe-
go rozsądku oraz zachęcają do 
korzystania z darmowego zna-
kowania rowerów, które od-
bywa się w budynku Komendy 
Powiatowej Policji w Grodzi-
sku Maz. ul. Bartniaka 19 – po-
informowała asp. szt. Katarzyna 
Zych, rzecznik prasowy grodzis- 
kich policjantów.

Najczęściej niezabezpieczone 
rowery giną spod szkół, sklepów, 
urzędów, a nawet pozostawio-
ne przed własnym blokiem lub 

na prywatnej posesji. Dlatego 
warto wyposażyć się w dodat-
kowe zabezpieczenia. Chodzi 
min. o oznakowanie jednośladu 
specjalną metodą. – Procedura 
programu polega na wygrawe-
rowaniu na częściach roweru 
specjalnym przyrządem typu 
„engrawer” oznaczenia skła-
dającego się z liter i cyfr oraz 
rejestracji w bazie danych po-
licji. Oznakowany rower jest opa-
trzony w widocznym miejscu 
naklejką samoprzylepną infor-
mującą o dokonaniu oznakowa-
nia. Dzięki takiemu systemowi 
każdy oznakowany rower ma 
inny numer, a ponadto można 
łatwo ustalić jednostkę w której 
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został oznakowany – informuje 
asp. szt. Zych.

Aby wykonać takie oznakowa-
nie trzeba będzie na miejscu wy-
pełnić elektroniczny formularz 
zgłoszeniowy. Potrzebny do te-
go będzie dokument tożsamości 
właściciela, a także dowód za-
kupu (paragon, faktura, umo-
wa kupna-sprzedaży) roweru. 

Mieszkańców powiatu grodzi-
skiego, którzy chcą bezpłatnie 
oznakować swój rower, poli-
cjanci zapraszają w każdy ponie-
działek w godz. 12-15 do budynku 
Komendy Powiatowej Policji przy 
ul. Bartniaka 19 po uprzednim 
umówieniu się telefonicznym 
pod nr (22) 755 60 09. [SD]

Komenda znakuje rowery  
 Anna Sołtysiak 

O T R Ę B U S Y
Do brwinowskiego 
magistratu wpłynęło 
aż 13 ofert na budowę 
przedszkola w Otrębusach. 
Ale urząd szykuje się do 
drugiego postępowania 
przetargowego. Dlaczego?

B rwinów przymierza się 
do kolejnej dużej in-
westycji oświatowej. 
Przy Zespole Szkół  

w Otrębusach powstanie przed-
szkole o powierzchni wynoszącej 
ponad 1,7 tys. mkw. W budynku  
znajdą się cztery sale zajęcio- 
we, w których będą łazienki  
i magazyny podręczne, cześć 
biurowa oraz techniczna. Dzieci 
będą mogły spędzać czas również 
na placach zabaw. Inwestycja 
ma być gotowa do 30 czerwca  
2018 roku.

Na początku drogi do budo-
wy tego przedszkola pojawiły się 
problemy. W ramach postępo-
wania przetargowego do urzędu 
wpłynęło aż 13 ofert. Chciałoby 

się powiedzieć „do wyboru, do 
koloru”, ale... Gdyby nie pienią-
dze, wszystko byłoby w porządku. 
Brwinów na budowę przedszko-
la w Otrębusach przygotował bli-
sko 6,2 mln zł, a najniższa oferta 
opiewa na prawie 7 mln zł. Urząd 
postanowił unieważnić postępo-
wanie. – Najniższa oferta opiewa-
ła na kwotę aż 10 proc. wyższą, 
aniżeli wysokość zarezerwowa-
nych przez nas środków, pomi-
mo, że liczyliśmy na 15-20 proc. 
oszczędności. Teraz ogłosimy 
kolejny przetarg, licząc na niż-
sze oferty – wyjaśnia Arkadiusz 
Kosiński, burmistrz Brwinowa.

To już drugi tegoroczny przy-
padek, kiedy gmina na proble-
my z wyłonieniem wykonawcy. 
Również przetarg na moderni-
zację ul. Armii Krajowej unieważ-
niono z powodu zbyt wysokich 
ofert. – Zastanawiamy się, czy 
taka zwyżka cen jest przyczyną 
podniesienia minimalnego wy-
nagrodzenia miesięcznego oraz 
ustalenia minimalnej stawki za 
roboczogodzinę, czy też tym, że 
firmy jeszcze weryfikują tego-
roczny rynek usług pod kątem 
ustalenia wysokości możliwego 
zysku – szuka przyczyn zaistnia-
łej sytuacji Kosiński. [JM]

Co dalej z przedszkolem?

Ar
ch

iw
um



Piątek, 10 MARCA 2017

W I A D O M O Ś C I14

reklama

P R U S Z K Ó W
Kierowco, wysiadając z samochodu 
zawsze pamiętaj o zaciągnięciu ha-
mulca ręcznego. Inaczej twoje auto 
może sprawić ci niemiłą niespodzian-
ką. Przykład? W Parku Potulickich 
toyota postanowiła wziąć lekcję... pły-
wania. Stała sobie toyota stała, aż tu 
nagle chlup do wody. Niby elegancko 

zaparkowana, kluczyki wyjęte, ale ru-
szyła. Z parkingu powoli zmierzała 
w stronę małego stawu. Zmieściła 
się między drzewami i zanurkowa-
ła. Dla przechodniów widok nie-
zwykły, niektórzy zaczęli pytać: jak 
to możliwe? Właścicielowi przyszło 
załamać tylko ręce, wezwał holownik, 

Lekcja pływania 
i... ostrożności

który wyciągnął auto z tarapatów. 
– Pewnie nie zaciągnął ręcznego i zsu-
nął się do wody. Oby w środku nic nie 
zamokło i właściciel nie miał dodat-
kowych kosztów – mówił mężczyzna 
obserwujący zdarzenie. Sytuacja ta 
niech będzie przestrogą dla wszyst-
kich kierowców. [JM]  

KLUB OBYWATELSKI
PRUSZKÓW14 MARCA, GODZ. 18.00

JAKA SZKOLA ?
DYREKTOR MLODZIEZOWEGO OSRODKA SOCJOTERAPII „KAT” POSEL, BYLA MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ PREZES ZNP

LUKASZ LUGOWSKI JOANNA KLUZIK-ROSTKOWSKA SLAWOMIR BRONIARZ

MUZEUM STAROZYTNEGO 
HUTNICTWA MAZOWIECKIEGO

PL. JANA PAWLA II 2TRANSMISJA ON-LINE

OBWIESZCZENIE  
Starosty Pruszkowskiego

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji  
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2031, z późn. zm.) zawiadamiam, że zostało wszczęte 
postępowanie administracyjne na wniosek Prezydenta Miasta Pruszkowa 
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
dotyczącej rozbudowy drogi gminnej nr 310545W (ul. Działkowa), drogi 
powiatowej nr 3140 (ul. Błońska) i drogi gminnej nr 310957W (ul. Bryły) 
oraz budowy drogi gminnej – łącznika pomiędzy ul. Gomulińskiego  
i ul. Działkową w Pruszkowie (w ramach zadania „Prace na linii kolejo- 
wej Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki – linia 447”).

Inwestycja obejmuje następujące działki: 
Nieruchomości lub ich części, które planowane są do przejęcia pod pas 
drogowy na rzecz jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Miasta 
Pruszków:
•	 106/5 (działka powstała z podziału dz. nr ew. 106) - obr. 0014 w Pruszkowie, 
•	 420, 421, 419/1 (działka powstała z podziału dz. nr ew. 419) –  

obr. 0015 w Pruszkowie, 
•	 25, 7/1 (działka powstała z podziału dz. nr ew. 7), 31/1 (działka powstała  

z podziału dz. nr ew. 31) - obr. 0017 w Pruszkowie,
•	 236/9 (działka powstała z podziału dz. nr ew. 236/1) - obr. 0018  

w Pruszkowie,
•	 91/49 (działka powstała z podziału dz. nr ew. 91/47), 91/51 (działka 

powstała z podziału dz. nr ew. 91/48) - we wsi Parzniew, gmina Brwinów. 
Działki objęte inwestycją w granicach istniejących linii rozgraniczających:
•	 110/1 (działka powstała z podziału dz. nr ew. 110) - obr. 0014 w Pruszkowie, 
•	 168/1, 424 - obr. 0015 w Pruszkowie, 
•	 11/4, 14, 16 - obr. 0017 w Pruszkowie,
•	 63/8, 63/9, 63/10 - obr. 0018 w Pruszkowie,
•	 86/1 – we wsi Parzniew, gmina Brwinów. 
Działki objęte inwestycją w granicach projektowanych linii rozgraniczających 
niestanowiących linii podziału nieruchomości:
•	 55, 63/2 - obr. 0018 w Pruszkowie.
Działki objęte inwestycją stanowiące tereny kolejowe w granicach 
projektowanych linii rozgraniczających niestanowiących linii podziału 
nieruchomości: 
•	 417 – obr. 0015 w Pruszkowie, 
•	 218/62 - obr. 0016 w Pruszkowie, 
•	 18, 89 – we wsi Parzniew, gmina Brwinów. 
Nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone: 
•	 106/6 (działka powstała z podziału dz. nr ew. 106), 110/2 (działka powstała 

z podziału dz. nr ew. 110),  - obr. 0014 w Pruszkowie, 
•	 168/1, 335/9, 398/1, 399/1, 416/1, 416/2, 417, 418/1, 418/2, 419/2 (działka 

powstała z podziału dz. nr ew. 419), 484 – obr. 0015 w Pruszkowie, 
•	 144/12, 252, 254, 218/62 – obr. 0016 w Pruszkowie, 
•	 31/2 (działka powstała z podziału dz. nr ew. 31), 7/2 (działka powstała  

z podziału dz. nr ew. 7), 24 - obr. 0017 w Pruszkowie,
•	 54/10, 596 - obr. 0018 w Pruszkowie,
•	 18, 89, 86/1, 91/50 (działka powstała z podziału dz. nr ew. 91/47), 91/52 

(działka powstała z podziału dz. nr ew. 91/48)  – we wsi Parzniew, gmina 
Brwinów. 

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy  
w godzinach pracy urzędu: poniedziałek 8:00-18:00, wtorek ÷ piątek  
8:00-16:00, w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego w Pruszkowie;  
ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, pokój nr 111 (I piętro), tel.: 22 738-15-90.  

Ogłszenie
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W CENTRUM HANDLOWYM 
SKOROSZE!

Mieszkańcy Skoroszy, a także okolicznych osiedli i miejscowości czekali na ten 
moment bardzo długo! Teraz jednak jest już wszystko jasne. Już 11 marca o go-
dzinie 9:00 otworzony zostanie supermarket Piotr i Paweł w Centrum Handlo-
wym Skorosze przy ulicy Składkowskiego 4 w Warszawie. Dla Klientów z oka-
zji otwarcia przygotowano specjalną ofertę promocyjną oraz szereg degustacji.

15

Artykuł sponsorowany

GRODZISK MAZ.
Pijany 35-latek 
chciał wtargnąć 
do domu byłej żony, 
co zakończyło się 
fi askiem. Zdenerwowany 
przeciął nożem opony 
w dwóch samochodach. 

M ężczyzna usłyszał 
zarzut znęcania się 
nad rodziną, odpo-

wie też za zniszczenie mienia 
i kierowanie gróźb karalnych.

Do awantury doszło na 
terenie Grodziska. – Funk-
cjonariusze ustalili, że prze-
bywający tam nietrzeźwy 
35-latek próbował dostać 
się do mieszkania byłej żo-
ny, a gdy nie został wpuszczo-
ny, przeciął opony w stojących 
przed budynkiem samo-
chodach. Mundurowi szyb-
ko potwierdzili uszkodzenia 
w dwóch pojazdach i zabez-
pieczyli przy mężczyźnie nóż. 
Mariusz S. został zatrzymany 
– informowała asp. szt. Kata-
rzyna Zych, rzecznik praso-
wy grodziskiej policji. 

Właściciele aut zgłosili za-
wiadomienie w tej sprawie, 
suma strat wyniosła 900 zł. 
Jeden ze świadków dodał, że 
nietrzeźwy mężczyzna kiero-
wał wobec niego groźby karal-
ne. W grodziskiej komendzie 
okazało się, że na zatrzyma-
nego „czeka” kolejny zarzut 
– znęcania się nad żoną.

Mariusz S. będzie musiał od-
powiedzieć za popełnione prze-
stępstwa przed sądem. [SD]

Awanturował 
się po pijaku

N A D A R Z Y N
Kolejna gmina w naszym 
regionie zabrała głos 
w sprawie projektu 
ustawy o ustroju m.st. 
Warszawy. Radni Nadarzyna 
wyrazili zdecydowany 
sprzeciw wobec pomysłu 
powiększenia stolicy.

P ruszków, Milanówek, 
Brwinów, Podkowa 
Leśna, Michałowice, 
Raszyn i ostatnio Gro-

dzisk Mazowiecki powiedzia-
ły „nie” projektowi określanemu 
mianem „Warszawy 33+”. Gminy 
zwracają uwagę na szereg nieja-
snych i nieprecyzyjnych zapisów. 
Warto dodać, że w Podkowie Le-
śnej na 2 kwietnia zaplanowano 
referendum w tej sprawie, jednak 
może do niego nie dojść. Wojewo-
da mazowiecki wszczął procedurę 
stwierdzenia nieważności uchwały. 

Również radni Nadarzyna za-
brali głos w sprawie poselskiego 
projektu ustawy o ustroju m.st. 
Warszawy. Ich zdaniem, jest on 
naruszeniem porządku prawne-
go i zagrożeniem dla podmioto-
wości gmin. 

– Uważamy, że przedstawio-
ny projekt ustawy zniszczy spo-
łeczeństwo obywatelskie, aktyw-
ność społeczną i wywoła w miesz-
kańcach lokalnych wspólnot sa-
morządowych poczucie braku 
wpływu, zwłaszcza na kształ-
towanie przestrzeni lokalnej. 
Rada Gminy Nadarzyn zdecy-
dowanie przeciwstawia się od-
górnemu, niepoprzedzonemu 
konsultacjami społecznymi 
przyłączeniu Gminy Nadarzyn 
do planowanego obszaru me-
tropolitalnego. Jest to rażące 
naruszenie zasady subsydiar-
ności zawartej w Konstytucji RP, 
a także zapisów ratyfi kowanej 
przez Polskę Europejskiej Kar-
ty Samorządu Lokalnego stano-
wiących, iż regulacje tego typu 
nie mogą być przyjmowane bez 
konsultacji ze społecznościami 
lokalnymi – czytamy w oświad-
czeniu rady gminy. – Stanowczo 
żądamy natychmiastowego za-
przestania prac nad tym doku-
mentem, który stanowi jaskrawy 
przykład lekceważenia zarówno 
Warszawiaków jak i mieszkańców 
gmin sąsiadujących ze stolicą 
– napisali radni. [JM]

Nadarzyn przeciw 
wielkiej Warszawie

O P Y P Y
Ktoś w bestialski sposób porzucił 
3-miesięczne szczeniaki w lesie po-
łożonym w miejscowości Opypy 
(ul. Szyszkowa). Zwierzęta znajdowa-
ły się w zawiązanym worku. Do sytu-
acji doszło 6 marca. – Zgłosił się do 
nas obywatel, który przez zupełny 
przypadek natrafi ł na takie odkrycie. 

Tak naprawdę to dzięki niemu zwie-
rzęta żyją – mówi nam Dariusz Zale-
siński, komendant Straży Miejskiej 
w Grodzisku Mazowieckim. Zwy-
rodnialec, który porzucił szczeniaki 
w lesie najpierw włożył je do worka, 
a następnie go zawiązał. Wewnątrz 
znajdowały się cztery małe pieski... 

Szczeniaki porzucone
w worku...

Szczeniętami zajęli się strażnicy miej-
scy, który wstępnie ocenili ich stan 
jako dobry. Mimo to czworonogi tra-
fi ły do lecznicy pod opiekę weteryna-
rza. Przeszły badania. Obecnie pieski 
przebywają pod opieką Straży Zwie-
rząt Powiatu Grodziskiego, poszu-
kują domu i kochającej rodziny. [SD]  

G R O D Z I S K  M A Z .
Daniel Górak gwiazdą 85. 
Indywidualnych Mistrzostw 
Polski w tenisie stołowym. 
Zawodnik Bogorii Grodzisk 
Mazowiecki wywalczył 
dwa złote medale w grze 
indywidualnej i podwójnej. 
Wśród kobiet brąz 
wywalczyły tenisistki 
z Nadarzyna.

N ikt nie mógł powstrzy-
mać 33-letniego Gó-
raka, który wygrał 
łącznie 10 spotkań. 

W fi nale gry podwójnej spotkał 
się z rewelacyjnym 20-latkiem 
Markiem Badowskim. Mecz był 
godny rywalizacji o złoto! War-
to dodać, że w półfinale Ba-
dowski pokonał rozstawionego 
z „1” Jakuba Dyjasa.

Co do fi nału, wydawało się, że 
Górak ma wszystko pod kontrolą. 
Wygrał pierwsze dwa sety do 6 
i już czuł zapach złota. Badowski 
szybko sprowadził go na ziemię. 
W trzecim secie gracz Zooleszcz 
Bydgoszcz walczył, w efekcie cze-
go wygrał do 9. Chwilę później 
był remis 2:2 i gra rozpoczynała 

się od początku. Piąta partia za-
cięta, ale Górak triumfował do 
8. Nie ma co ukrywać, że spo-
tkanie kosztowało zawodników 
wiele sił. W szóstym secie Badow-
ski zagrał zdecydowanie i agre-
sywnie, co dało mu zwycięstwo 
do 5. W Częstochowie było nie-
zwykle gorąco! Siódmy, decydu-
jący, set zaczął się idealnie dla 
Góraka, który prowadził 7:0. Wte-
dy do akcji wkroczył Badowski 
i było 7:6. Górak nie dał odebrać 
sobie złota, zdobył trzy kolejne 
punkty i miał cztery piłki me-
czowe. Ostatecznie wygrał do 9.

W grze podwójnej gracz Bo-
gorii występował razem z Jaku-
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bem Dyjasem. Wicemistrzowie 
Europy wygrali cztery spot-
kania. W finale rywalizowali 
z parą Patryk Chojnowski/Xu
Wenlinag. Mecz był zacięty i do-
starczył wielu emocji. W decy-
dującym piątym secie Górak 
i Dyjas wygrali do 5.

Tym samym 33-letni zawod-
nik Bogorii po raz drugi w karie-
rze zdobył tytuły mistrzowskie 
w singlu i deblu. Pierwszy raz 
ta sztuka udała mu się w 2013 r. 

W Częstochowie brązowy 
medal w grze podwójnej ko-
biet wywalczyły zawodniczki 
GLKS Nadarzyn Klaudia Ku-
sińska i Paulina Krzysiek. [JM]

Górak, czyli dominator 
R E G I O N

Centralne Biuro 
Antykorupcyjne prowadzi 
śledztwo dotyczące 
ustawiania przetargów 
na sumę ok. 2,5 mln zł. 
Funkcjonariusze z Łodzi 
zatrzymali w tej sprawie 
łącznie pięć osób, w tym 
pracownika Miejskiego 
Zakładu Oczyszczania 
w Pruszkowie.

Ł ódzka delegatura CBA 
wpadła na trop zmowy 
przetargowej w trzech 
miejskich spółkach, 

które działały na korzyść wroc-
ławskiej fi rmy. Chodziło o do-
stawy samochodów do zbie-
rania odpadów komunalnych. 
Przetargi ogłoszono w 2016 ro-
ku, a sumy zamówień opiewały 
na ponad 2,5 mln zł. Ustalono, że 
przedstawiciele przedsiębior-
stwa z Wrocławia "porozumieli 
się" z urzędnikami samorządo-
wymi i pracownikami spółek 
samorządowych.

Okazuje się, że wśród zatrzy-
manych osób był pracownik 

pruszkowskiego MZO. – Agen-
ci CBA z Łodzi zatrzymali pre-
zesa i handlowca z wrocławskiej 
fi rmy zajmującej się dostawami 
m.in. specjalistycznych ciężaró-
wek, prezesa Miejskiego Zakła-
du Usług Komunalnych w Kole, 
byłego prezesa tej spółki oraz 
pracownika Miejskiego Zakładu 
Oczyszczania w Pruszkowie – po-
informował Piotr Kaczorek z CBA.

A jak do sprawy odnoszą się 
włodarze z Pruszkowa? Skontak-
towaliśmy się z wiceprezydentem 
Andrzejem Kurzelą. – Z tego co 

jest mi wiadomo, to pracownik zo-
stał już wypuszczony. Nie wiemy 
czy postawiono mu zarzuty czy nie. 
Tak, że trzeba czekać do wyjaśnie-
nia tej sprawy. Pracownik MZO za-
piera się, że nie zrobił nic złego, że 
jest niewinny. Twierdzi, że nigdy 
nie miał propozycji korupcyjnych. 
Ponadto jeśli go wypuszczono to 
też o czymś świadczy, że zarzu-
ty kierowane w jego stronę nie są 
poważne – mówi Kurzela. – Jeżeli 
ta sprawa nie potwierdzi się, to 
będziemy starali się ją sprosto-
wać – dodaje. [SD]

Ustawiane przetargi?

CB
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Sklep znajduje się w bez-
pośrednim sąsiedzt-
wie Alei Jerozolimskich 
i jest doskonale sko-

munikowany z miastem oraz 
okolicznymi miejscowościa-
mi, między innymi Michało-
wicami, Regułami, Piastowem 
oraz Pruszkowem. Otwarty bę-
dzie od poniedziałku do soboty 
między 9 rano, a 22 wieczorem. 

W niedzielę natomiast zakupy 
będzie można zrobić od 9 do 20.

Nowy supermarket będzie 
charakteryzował się bardzo 
szeroką ofertą asortymentową, 
z której znane są placówki Piotr 
i Paweł oraz doskonałej jakości 
produktami świeżymi, za które 
Sieć otrzymała nagrodę Market 
Roku 2016. Na Klientów czeka 
również program lojalnościowy 

Po2jamy Rabaty oraz system 
5 Gwarancji, którego zadaniem 
jest zapewnienie odpowiedniej 
jakości produktów i obsługi.

 Placówka w Centrum Han-
dlowym Skorosze będzie 144 
supermarketem polskiej sieci. 
W roku 2017 polska fi rma pla-
nuje dalszy rozwój organiczny, 
pozwalający przekroczyć liczbę 
150 supermarketów.
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Ogłoszenia Zamów: 22 758 77 88
reklama@wprmedia.pl                

Pruszków
ul. Niecała 10/2

Piątek, 10 MARCA 201716

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

Pruszków, ul. Kościuszki 8 paw. 3
Tel. 514 383 333, www.dabi.net.pl

PARTNER HANDLOWY

 797 705 105
-  

wystarczy
dowód osobisty

-  
gotówka
w jeden dzień

Pożyczka
 ekspresowa

P o ż y c z k i   e k s p r e s o w e

Nawet
do 6000zł

Sprawdź nas!
Koszt połączenia wg taryfy operatora.

797 705 110 AKCJA WIOSNA
NAJWIĘKSZY  

I NAJLEPSZY OGRODNICZY  
W MIEŚCIE

PRUSZKÓW, ul. Pogodna 7
www.hurtownia-ogrodnicza.com

Zatrudnię  
kadrową/księgową  

do biura rachunkowego w Milanówku  
wero-mona@wp.pl

Starosta Pruszkowski 
zawiadamia, 

że na urzędowej tablicy ogłoszeń zostało wywieszone 
obwieszczenie o zamiarze ograniczenia w drodze decyzji, sposobu 
korzystania z nieruchomości położonej w gminie Michałowice 
we wsi Pęcice przy ul. Parkowej, oznaczonej w ewidencji 
gruntów jako działki nr ew. 292 z obrębu 10 Pęcice, polegającego 
na posadowieniu słupa i stacji transformatorowej SN/nn oraz 
przeprowadzeniu kablowych linii elektroenergetycznych SN i nn.

Agencja Pracy Tymczasowej nr 364 
Adecco Poland Sp. z o.o. 

poszukuje kandydatów na stanowiska: 
magazynowe, produkcyjne, biurowe, 

osób znających języki obce 
i na stanowiska specjalistyczne  

 

 

Zapraszamy do Adecco 
ul. Ołówkowa 1D lok 95 (vis a vis dworca PKP).

Nr. Telefonu: 22 738 88 20
e-mail: magdalena.szudrowicz@adecco.pl

www.adecco.pl

Praca od zaraz! 

 ► Trattoria Erbario zatrudni 
młodą, sympatyczną 
kelnerkę do zespołu. 
Kontakt telefoniczny 
513-962-034 

 ► Zatrudnię dekarza, 
668-460-190 

 ► Zatrudnię fryzjera/fryzjerkę 
tel. 502-036-239 

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

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

Zatrudnię kadrową/ księgową 
do biura rachunkowego 
w Milanówku vero-mona@wp.pl 

 ► Zatrudnię pomocnika 
lakiernika samochodowego, 
lakiernika, wymagane 
duże doświadczenie, 
zaangażowanie, sumienność, 
Grodzisk Maz. 501-779-099 

Nieruchomości – sprzedam

 ► 38m, centrum Pruszkowa, 2 
min do wkd, 4piętro, 2 pokoje, 
kratka balkonowa, 
502-68-55-98 

 ► 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 

Sprzedam mieszkanie 57 m2 
os. Staszica 215000 tyś. 
694-127-292 

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 504-899-717 

 ► SKUP AUT ZA GOTÓWKĘ, SZYBKI 
DOJAZD I WYCENA 533-525-533 

 ► SKUP CZĘŚCI FIAT 126 
TEL. 608-374-489

Kupię

 ► Skup książek, każda ilość, 
wszystkie dziedziny – dojazd, 
606-900-333 

Sprzedam

 ► Metanomierz Bacharach 
603 781 410 

Usługi

 ► Czyszczenie skórzanej 
tapicerki samochodowej, 
505-076-331 

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

 ► Docieplanie Budynków 
795-969-696

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

 ► Hydraulik, 535-872-455

 ► Osuszanie pomieszczeń 
– wypożyczalnia osuszaczy 
tel. 691-516-478 

 ► 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 

Dam pracę

 ► Elektryk – Automatyk 
– Montażysta – Maszyny 
Pakujące –Pęcice Małe 
k/Janek –tel. 502-204-864 
tadeusz@coffee-service.eu 

Firma spożywcza 
zatrudni operatora maszyn 
i urządzeń produkcyjnych. 
Praca zmianowa. 
Dawidy k. Raszyna, 
praca@maga.net.pl,
(22) 720-57-42 w 120

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

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

 ► PRACA W OCHRONIE 
DLA RENCISTY w Pruszkowie 
600-009-700 

 ► Sprzątanie biur 
i pomieszczeń socjalnych 
w Sokołowie k. Janek 
w godz. 6-13, 504-204-700 

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

 ► 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 

 ► Wyrób, naprawa oraz szycie 
na miarę kożuchów i kurtek 
skórzanych. ul.Polna 2, 
Otrębusy, tel.603-704-275 

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

 ► Zwalczamy insekty i gryzonie 
insekt24.pl, 533-780-170 

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

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ

22 758 77 88


