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Brwinowski ośrodek znajdzie nową siedzibę w Pruszkowie przy ulicy 3 Maja  

Pomoc dla domu samopomocy
ANNA 
SOŁTYSIAK

REGION 
Od przeszło dwóch 
lat trwała walka 
o utrzymanie 
brwinowskiego 
Środowiskowego 
Domu Samopomocy. 
Placówce groziła 
likwidacja z powodu 
niespełniania wymogów 
dla tego typu obiektów. 
Będzie jednak 
uratowana. 

Ś rodowiskowy Dom Sa-
mopomocy mieści się 
w Brwinowie przy ulicy 

Rynek 14. Prowadzona przez 
Pruszkowskie koło Polskie-
go Stowarzyszenia na rzecz 
Osób z Upośledzeniem Umy-
słowym placówka funkcjonuje 
już od 15 lat. Ośrodek wspiera 
20 wychowanków, którzy pod 
okiem specjalistów uczą się 

samodzielności i życia w spo-
łeczeństwie. Dla tej grupy osób 
to odskocznia od czterech ścian 
domu i możliwość rozwoju. 

Kłopot w tym, że obiekt 
w którym mieści się ŚDS nie 
spełnia wszystkich norm dla 
tego typu placówek. Budynek 
nie jest dostosowany dla potrzeb 
osób niepełnosprawnych, me-
traż lokalu również jest zbyt 
mały. Kierownictwo ośrodka 
stanęło więc przed wyborem: 
likwidacja  lub staranie o nowe 
lokum. Decyzja była wiadoma 
– trzeba zrobić wszystko, by 
Środowiskowy Dom Samopo-
mocy  nadal funkcjonował. 

Władzom Polskiego Sto-
warzyszenia na rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysło-
wym udało się znaleźć miej-
sce do, którego mógłby zostać 
przeniesiony ośrodek. Chodzi 
o obiekt znajdujący się przy 
ul. 3 Maja 56A w Pruszkowie, 
tuż obok funkcjonują Warsz-
taty Terapii Zajęciowej, także 

prowadzone przez PSOUU. 
Jednak i tu pojawiły się pro-
blemy, choć obiektem zarzą-
dzało pruszkowskie starostwo. 
– Wszystko musi odbyć się za 

 Tu znajdzie siedzibę Środowiskowy Dom Samopomocy
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Atrakcje na fi nał 
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Mieszkańcy 
nie wierzą w tunel, 
ale go chcą  4

Powiat spłaci 
dług szpitala  5

Tablicą 
w kierowców  10

Przejazdem 
nie przejedziesz  12WIĘCEJ  2

zgodą wojewody mazowiec-
kiego, ponieważ jest to nie-
ruchomość Skarbu Państwa. 
Starosta tylko nią zarządza 
– wyjaśniała przeszło dwa lata 

temu Elżbieta Smolińska, sta-
rosta pruszkowski. I to udało 
się rozwiązać.   

Brwinowski ośrodek znajdzie nową siedzibę w Pruszkowie przy ulicy 3 Maja  
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Agata Jaczyńska 
 Adwokat

Ul. Kraszewskiego 27 lok. 22, 
05-800 Pruszków

Adwokat przyjmuje pn. - czw.  
w godzinach od 11.00 do 15.00
inne terminy po wcześniejszym  

uzgodnieniu telefonicznym

agata.jaczynska@ 
giertych-kancelarie-prawne.pl

Tel.: 500-222-979
www.giertych-kancelarie-prawne.pl
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Jest szansa, 
że brwinowski 
Środowiskowy 
Dom Samopomocy 
przeniesie się do 
Pruszkowa jeszcze 
w tym roku

Dziś obiekt przy ul.3 Maja 56A
jest już we władaniu Pruszkow-
skiego koła Polskiego Stowarzy-
szenia na rzecz Osób z Upośle-
dzeniem Umysłowym. – Zawar-
liśmy umowę użyczenia na czas 
nieokreślony i mamy nadzieję, 
że niebawem ruszy adaptacja 
budynku. Duża w tym zasługa 
starosty Elżbiety Smolińskiej 
i dyrektor Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie Mario-
li Stecko – zaznacza Andrzej
 Rybus, prezes PSOUU. 

I faktycznie, starostwo po-
wiatowe ogłosiło już przetarg na 
adaptację budynku. W tym roku 
dostosowany do potrzeb Środo-
wiskowego Domu Samopomocy 
zostanie parter obiektu przy ul. 3 
Maja. – Uzyskanie pieniędzy nie 
było łatwe. Starostwo wystąpiło 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Jakie prace zostaną wykona-
ne w budynku, w którym znajdzie 
się Środowiskowy Dom Samo-
pomocy? Parter zyska nowe 
instalacje – sanitarną, central-
nego ogrzewania i elektryczną. 

Dobudowany zostanie szyb win-
dowy, a pomieszczenia przejdą 
generalny remont. Andrzej Ry-
bus podkreśla, że cieszy się z po-
zyskanego budynku, zwłaszcza 
że po sąsiedzku organizowane 
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się w te starania i za własne środ-
ki wykonaliśmy kosztorysy i do-
kumentację projektową. Mocno 
nadwyrężyliśmy tym nasz i tak 
skromny budżet, ale było war-
to – dodaje. 

 Prezes PSOUU podkreśla, że cieszy się z pozyskanego 
budynku, zwłaszcza, że po sąsiedzku organizowane są 
Warsztaty Terapii Zajęciowej

Zapisy na rok szkolny 
2014/2015

ANGIELSKI, WŁOSKI, 
HISZPAŃSKI

Dla pierwszych 10 osób  
korzystny rabat. Sprawdź nas!

888 610 951, 889 839 142
www.ThinkSchool.pl

PRUSZKÓW
Od 1 września w Pruszkowie zacznie 
kursować kolejna linia autobusowa. 
Za jej obsługę będzie odpowiadać 
grodziski PKS. Linia nr 5 ma dowo-
zić pasażerów do pętli na osiedlu 
Staszica. Tym samym jest to jedy-
na miejska linia autobusowa, któ-
ra pokonuje tory PKP i nie stanowi 

dojazdu do stacji. To połączenia 
ma być „lekarstwem” na bolącz-
ki mieszkańców Gąsina, którzy od 
chwili zamknięcia przejazdu kolejo-
wego w ciągu ul. Działkowej zostali 
odcięci od pozostałej części miasta. 
Autobusy  linii nr 5 będą kursowały 
z osiedla Staszica przez Plantową, 

Od początku września zacznie 
kursy linia autobusowa nr 5

Powstańców, Akacjową, Przejazdo-
wą, Promyka, Błońską do Groblo-
wej, i tą samą trasą wrócą na pętlę 
na osiedlu. Linia w ciągu dnia wy-
kona 23 kursy. Ale uwaga! W godz. 
12.30 – 14.00 autobusy jeździć 
nie będą. W soboty przewidziano 
dziewięć kursów. (AS)

Brwinowski ośrodek znajdzie nową siedzibę w Pruszkowie przy ulicy 3 Maja  
Pomoc dla domu samopomocy

są Warsztaty Terapii Zajęciowej. 
– Oczywiście najlepiej byłoby 
wybudować budynek od pod-
staw. Wtedy wszystko byłoby ta-
kie, jak sobie wymarzyliśmy. Ale 
z tego co mamy również jesteś-
my zadowoleni – dodaje.

Adaptacja jednej kondygnacji to 
dopiero początek. Budynek przy 
ul. 3 Maja będzie modernizowany 
na raty. Prezes PSOUU ma już za-
pewnienie ze starostwa, że w przy-
szłym roku będą prowadzone 

starania o pozyskanie kolejnych 
środków od wojewody.

Jeśli w pierwszym przetar-
gu uda się wybrać wykonawcę 
to jest szansa, że Środowiskowy 
Dom Samopomocy do Pruszko-
wa przeniesie się jeszcze w tym 
roku. – Pod koniec grudnia po-
winniśmy zrobić przeprowadzkę 
– mówi  radością Andrzej Rybus. 
– To będzie ukoronowanie naszej 
ciężkiej pracy i starań o istnienie 
ŚDS – podkreśla.   

o środki na adaptację do woje-
wody, ale samo musiało wyło-
żyć około 10 proc. wymaganej 
kwoty – wyjaśnia Andrzej Ry-
bus. – My również włączyliśmy 
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Wychowujemy w duchu wartości katolickich.  
Przedszkole dla dzieci odpowiedzialnych i świadomych rodziców.  

Czesne ustalane indywidualnie.

Tel. 606 961 080, 602 107 347   www.peregrini.pl

Nowe Przedszkole  
ArtystyczNo-Językowe w PruszkowieDRUKUJEMY

BANERY
ROLLUPY
FOLDERY
KATALOGI 
TECZKI
PLAKATY
WIZYTÓWKI 
ULOTKI
i wiele więcej...

22 753 79 90
690 244 774
www.alsprint.pl

REGION
W ciągu dwóch lat na torach War-
szawskiej Kolei Dojazdowej pojawi 
się jeszcze sześć nowych pociągów. 
Tabor wybuduje według własne-
go projektu nowosądecka fi rma Ne-
wag. Władze spółki WKD spotkały 
się 26 sierpnia z przedstawicielami 
Newag-u i w obecności marszałka 

województwa Adama Struzika obie 
strony złożyły podpisy na umowie. 
Kiedy możemy spodziewać się pierw-
szego składu na torach? – Będzie do-
starczony w ciągu 1,5 roku – zapewnia 
Zbigniew Konieczek, prezes zarządu 
Newag S.A. Każdy z pojazdów o długo-
ści 60 m będzie się składał z sześciu 

W obecności marszałka podpisano
umowę na nowe pociągi dla WKD

członów i pomieści 164 pasażerów 
na miejscach siedzących. Przewidzia-
no też po cztery miejsca dla wózków 
inwalidzkich i osiem miejsc do prze-
wozu rowerów. W każdym składzie 
znajdzie się m.in. zintegrowany 
system informacji pasażerskiej 
z zewnętrznymi tablicami LED. (TK)

PRUSZKÓW
Rozważasz zakup 
domu, mieszkania 
lub działki? Szukasz 
inspiracji i materiałów 
do wykończenia swojej 
nieruchomości? Chcesz 
uzyskać poradę w zakresie 
doradztwa prawnego lub 
kredytowego? Przyjdź 
na 6. edycję WPR Targów 
Nieruchomości i Wnętrz, 
która odbędzie się 20 i 21 
września w Pruszkowie. 
Wstęp bezpłatny.

W PR Targi Nierucho-
mości i Wnętrz to 
pierwsza regional-

na giełda nieruchomości na 
Mazowszu. Podczas jesiennej, 
szóstej edycji swoje oferty zapre-
zentuje kilkudziesięciu wystaw-
ców: deweloperów, samorządów, 
banków, doradców fi nansowych, 
pośredników w obrocie nieru-
chomościami oraz firm z branż 
związanych z aranżacją wnętrz.

Na targach zobaczyć moż-
na będzie zarówno inwestycje 
z rynku pierwotnego, jak i wtór-
nego. Większość wystawców 
przygotuje promocyjne ofer-
ty, obowiązujące tylko w czasie 
imprezy. Goście będą mogli za-
poznać się również z bogatą gamą 
usług dodatkowych, m.in. wy-

Zapraszamy na WPR Targi
Nieruchomości i Wnętrz

posażenia i aranżacji wnętrz oraz 
doradztwa fi nansowego. W spe-
cjalnej strefi e znajdą się także sto-
iska samorządowe.

Dla gości imprezy przygotowa-
nych zostanie wiele atrakcji, m.in. 
targowy klub malucha prowadzo-
ny przez brwinowskie przedszko-
le „Tuptuś” i kawiarnia targowa. 
Podczas imprezy będzie można 
skorzystać z bezpłatnej tablicy 
ogłoszeń. Wszyscy goście otrzy-
mają katalog targowy prezentują-
cy regionalne oferty mieszkaniowe 
z rynku pierwotnego i wtórnego 
oraz mapę inwestycji mieszka-
niowych warszawskiego pasma 

zachodniego. Nie zabraknie sto-
iska z bezpłatnymi poradami 
kredytowymi i prawnymi oraz 
centrum informacji o progra-
mie „Mieszkanie dla Młodych”.

Targi są imprezą ogólnodo-
stępną – wstęp jest wolny. Odby-
wają się pod honorowym patro-
natem Prezydenta Miasta Prusz-
kowa Jana Starzyńskiego.

Partnerami strategiczny-
mi targów są Longbridge, 
Agroman i drukarnia Alsprint. 
Patronat medialny objęły: 
Gazeta DOM, Gazeta WPR, 
WPR24.pl, Obiektyw.info oraz 
Brwinow24.pl.  (Redakcja WPR)

6. edycja imprezy odbędzie się 21 i 22 września w Hali Znicz 

Atrakcje na fi nał Kina Letniego
PRUSZKÓW
Szykuje się odLOTowe 
zakończenie 3. edycji 
Pruszkowskiego Kina 
Letniego. Ostatni seans 
to tradycyjnie
fi lm-niespodzianka, 
a o nie lada atrakcję 
zadbały władze miasta. 
Przed projekcją 
z koncertem wystąpi 
orkiestra Brass 
Department ze Szwajcarii.

W najbliższą niedzielę dobie-
gnie końca tegoroczna edycja 
Pruszkowskiego Kina Letniego. 
Przez dziewięć kolejnych wa-
kacyjnych niedziel widzowie 
mogli obejrzeć najlepsze świa-
towe produkcje fi lmowe. Nie 
zabrakło fi lmów akcji, wysoko-
budżetowych obrazów z gatun-
ku science fi ction czy komedii. 
Każda niedziela, mimo czasa-
mi niekorzystnych warunków 
atmosferycznych, kinomania-
kom dostarczyła wielu emocji. 
Nie inaczej będzie 31 sierpnia.

Pruszkowskie Kino Letnie 
zakończy fi lm-niespodzianka. 

Nie ulega wątpliwości, że fa-
buła będzie odLOTowa, a akcja 
trzymać będzie w napięciu do 
ostatnich minut. Tym bardziej,
iż główny bohater to osoba kon-
trowersyjna, z historią życia, któ-
ra stanowi nieustanną walkę. 
Projekcja tradycyjnie rozpocz-
nie się o godz. 21.30. Miejsce: 
pl. Jana Pawła II w Pruszkowie.

Zanim jednak widzowie zasią-
dą do obejrzenia fi lmu, o niespo-
dziankę postarały się też władze 
miasta. O godz. 20.00 rozpocz-
nie się koncert orkiestry Brass 
Department z Bazylei. Szwajca-
rzy grają funk, jazz i pop w dość 

oryginalnej aranżacji. Zespół 
tworzy 11 muzyków, grających 
wspólnie od 2011 r. Próbkę ich 
możliwości można poznać na 
stronie internetowej orkiestry 
www.brassdepartment.ch.

Na filmowe wieczory w let-
niej atmosferze zapraszają Pre-
zydent Pruszkowa Jan Starzyński
oraz Grupa Wpr Media.

Partnerem technicznym jest 
firma Dobrekino. Partnerem 
głównym projektu jest Grupa 
Dealerska Krotoski-Cichy. Part-
nerami projektu są: Autoser-
wis Zalewscy, Alsprint, Galeria 
Style, Aisuri.com.  (MAP)
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WPR Targi Nieruchomości i Wnętrz
20 i 21 września 2014 r. 

w godz. 10.00-16.00, 
Hala Znicz, ul. Bohaterów Warszawy 4, 05-800 Pruszków

Wstęp wolny           www.targi.pruszkow.pl

Kontakt dla mediów: Milena Skoczylas, tel. (22) 758 88 77, 600 924 925
e-mail: milena.skoczylas@wprmedia.pl

 Orkiestra Brass Department z Bazylei
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Przede wszystkim dziecko
Jaką ofertę posiada 
Pani przedszkole?
Przedszkole TUPTUŚ funkcjonuje na 
rynku od 6 lat. Zatem mamy już spore 
doświadczenie w zakresie opieki i wy-
chowania dzieci w wieku od 1 do 6 lat 
ale i wyrobiliśmy sobie renomę. Udało 
nam się dostosować swoją ofertę do po-
trzeb środowiska lokalnego stopniowo 
poszerzając zakres współpracy ze spe-
cjalistami z różnych dziedzin.

Co oferuje swoim 
podopiecznym i ich 
rodzicom prowadzony 
przez Państwa żłobek?
Żłobek TUPTUŚ funkcjonuje od 
lipca br. Zapewniamy w nim opie-
kę dzieciom w wieku 1-2 lat, chociaż 
przyjęliśmy także kilkoro młodszych 
dzieci. Pracująca w nim kadra posia-
da wszystkie wymagane kwalifika-
cje oraz doświadczenie w opiece nad 
dziećmi w tym wieku. Sala spełnia 
wymogi tak sanitarne jak i ustawo-
we. Podczas prowadzonych w ciągu 
dnia zajęć dydaktycznych dzieci wpro-
wadzane są w świat dźwięków, kolo-
rów, kształtów, poznają podstawowe 
zasady współżycia społecznego oraz 
nabywają umiejętności samoobsługi.  

Czy istnieje możliwość 
poszerzania zdolności dziecka 
poprzez uczęszczanie 
na zajęcia dodatkowe?
Oczywiście, mamy bogatą ofertę za-
jęć dodatkowy oraz zajęć rozwijających 
umiejętności dzieci. Wykwalifi kowani 
instruktorzy prowadzą zajęcia tanecz-
ne, balet, zajęcia z ceramiki, wyjazdy 
na basen /nauka pływania z instruk-
torem/, jazdę konną oraz naukę gry na 
keyboardzie. Przedszkolaki poszerza-
ją swoja wiedze także o naukę języka 
angielskiego. Wkrótce rozpocznie 
działalność także sekcja Sportowego 
Tuptusia, w której dzieci pod czujnym 

okiem trenerów będą nabywały umie-
jętności i techniki sztuki walki „judo” 
oraz gry w piłkę nożną.

Czym wyróżnia się 
Pani placówka?
Poza sporym doświadczeniem jakim 
możemy się poszczycić jest to również 
nowa, większa i nowocześnie wyposa-
żona siedziba w pobliżu centrum mia-
sta. Rozległy plac zabaw pozwala na 
swobodną aktywność ruchową. Budy-
nek posiada cztery sale dydaktyczne 
z wyodrębnionymi łazienkami, salę do 
zajęć specjalistycznych, salę do zajęć 
rekreacyjnych, świetlicę, szatnię oraz 
jadalnię z własną kuchnią. Wszystkie 
sale są przestronne, kolorowe, wyposa-
żone w bogatą bazę dydaktyczną oraz 
nowoczesny sprzęt multimedialny. 

Ponadto od września br. placów-
ka rozszerza swoją działalność o pro-
fesjonalną Szkołę Tańca Tuptuś dla 
dzieci i dorosłych. Zajęcia dla Dzie-
ci przyciągają do naszej placówki co-
raz szersze rzesze maluchów. Taniec 
towarzyski pozwala im poznać pod-
stawowe ruchy, a na dalszych etapach 
nauki doskonalić zdobyte umiejętno-
ści występując na różnych Turniejach 
Tańca. Pamiętamy też o Rodzicach – 
dla nich nauka tańca rozpocznie się od 
tańców najbardziej użytecznych na im-
prezach - dyskotekach, balach, wese-
lach itp. (disco samba, swing, rock'n'roll, 
salsa, walc wiedeński, angielski i tango).

Przedszkole jest placówką 
integracyjną. Na czym 
dokładnie to polega? 
Funkcjonujący u nas oddział integra-
cyjny zapewnia opiekę dzieciom z de-
fi cytami rozwojowymi, który cieszy 
się sporym zainteresowaniem oraz 
uznaniem wśród rodziców. Nasi pe-
dagodzy, w tym pedagog specjalny, po-
siadają kwalifi kacje do objęcia dzieci 
także wczesnym wspomaganiem roz-
woju, które opiera się na współpracy 
psychologa, logopedy, terapeuty SI, 
nauczyciela korektywy i wysoko kwa-
lifi kowanej kadry wychowawców. Po-
nadto pracujemy z dziećmi mającymi 
różny stopień zaburzeń psychorucho-
wych i nie tylko. 

Jakie udogodnienia 
dla rodziców oferuje 
Wasza placówka? 
Największym udogodnieniem jaki mo-
żemy zapewnić rodzicom jest przede 
wszystkim bezpieczny pobyt i harmonij-
ny rozwój ich dzieci. Jednakże wycho-
dząc naprzeciw ciągle spieszącemu się 
społeczeństwu zapewniamy również
transport dzieciom z i do placówki.

Od września br. placówka rozszerza 
swoją działalność o świetlicę szkol-
ną dla dzieci w wieku 6-10 lat działa-
jąca w godzinach 7-18:00. Każdemu 
dziecku zapewniamy w niej opiekę 
pedagogiczną, pomoc w odrabianiu 
lekcji, udział w zajęciach z języka an-
gielskiego oraz wybranych zajęciach 
dodatkowych. Świetlica wyposażona 
jest w gry edukacyjne, dużą motorykę, 
sprzęt multimedialny.

Współpraca ze specjalistami tj. psy-
cholog, logopeda, terapeuta integracji 
sensorycznej, lekarz pediatra pozwa-
la na pełna diagnozę rozwoju dziecka 
a tym samym wspiera rodziców w zaspo-
kajaniu indywidualnych potrzeb dziec-
ka, diagnozę zaburzeń i wskazywanie 
możliwych kierunków pomocy.

REKLAMA

ARTYKUŁ SPONSOROWANY



4 WiadomościGAZETA WPR WPR24.plWPR24.pl

RASZYN
Trwa „meblowanie” raszyńskiego 
Centrum Kultury i Dziedzictwa. We 
wrześniu zaczną się odbiory. Prace 
budowlane i wykończeniowe dobiegły 
końca. Jednak mieszkańcy prawdopo-
dobnie przekroczą próg nowej siedzi-
by centrum dopiero w drugiej połowie 
października. – W tym tygodniu 

wykonawca złoży zawiadomienie 
o zakończeniu prac. Potem będziemy 
czekali na odbiory sanepidu i straży 
pożarnej oraz nadzoru budowlanego. 
Wszystko potrwa ok. 6 tygodni – mówi 
Andrzej Zaręba, wójt Raszyna. Jedno-
cześnie cały czas, aż do zaplanowanej 
na październik pełnej gotowości, sale 

Centrum Kultury i Dziedzictwa
gotowe, trwa „meblowanie”
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będą przygotowywane do użytku, 
meblowane i wyposażane w nie-
zbędny sprzęt. W nowym ośrodku 
pracownicy placówki i mieszkańcy 
Raszyna będą mieli do dyspozycji 
cztery kondygnacje i ponad 1,5 tys. 
mkw. powierzchni użytkowej. Koszt 
inwestycji to ponad 6 mln zł. (TK)
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Sprawdź 
angielski
GRODZISK MAZOWIECKI
Grodziszczanie 
napiszą Wielki Test 
Języka Angielskiego. 
Zaplanowano go 
na 14 września.

WTJA to inicjatywa eduka-
cyjna – jednego dnia, w ra-
mach jednego wydarzenia, 
mieszkańcy Grodziska, po-
dobnie jak wielu innych miast 
w Polsce, napiszą test, któ-
ry określi ich poziom znajo-
mości języka angielskiego. 
Każdy uczestnik otrzyma 
też indywidualny wynik i opis 
poziomu, zostanie wyciągnię-
ta średnia dla całego miasta.

Chętni (od 8 roku życia) 
mogą wziąć udział w te-
ście, nie ponosząc kosztów. 
Liczba miejsc jest jednak 
ograniczona i w przypadku 
Grodziska wynosi 600. De-
cyduje więc kolejność zgło-
szeń. Rejestracja na stronie 
www.grodziskmazowiecki.
znaangielski.pl.

Należy pamiętać, że osoby 
niepełnoletnie muszą być re-
jestrowane przez dorosłych, 
a w dniu testu posiadać pi-
semną zgodę opiekuna.

Podczas WTJA będą obo-
wiązywały trzy wzory te-
stów pisemnych: dziecięcy 
dla uczestników od 8 do 12 
roku życia, TOEFL Junior 
od 12 do 17 roku życia i TO-
EIC dla osób pełnoletnich. 
Test dziecięcy jest zestawem 
ćwiczeń gramatyczno-leksy-
kalnym, mającym dostarczyć 
rozrywki w postaci łamigłó-
wek. Nie ma jednak odniesie-
nia do skali CEFR (ofi cjalny 
wyznacznik kompetencji ję-
zykowych). Inaczej dwa ko-
lejne testy – TOEFL Junior 
i TOEIC, które zostały opra-
cowane na podstawie au-
tentycznych fragmentów 
egzaminów ETS. Ale i tutaj 
wynik powinien być trakto-
wany orientacyjnie, bo test 
nie sprawdzi umiejętno-
ści mówienia.

W Grodzisku WTJA odbę-
dzie się w hali sportowej przy 
ul. Westfalla 3. Start o godz. 
11.00. Testy TOEFL Junior 
i TOEIC potrwają po 75 min., 
a dziecięcy – 35 min.

Patronat medialny nad wy-
darzeniem objęły Gazeta WPR 
i portal WPR24.pl.  (TK)

Dotacja na mniej barier
BRWINÓW
Gmina Brwinów 
otrzymała ponad 46 
tys. zł dofi nansowania 
unijnego na projekt 
„Mniej barier – 
ułatwienie osobom 
niepełnosprawnym 
dostępu do budynków 
użyteczności
publicznej”.

Pozyskana kwota pokryje wię-
cej niż połowę kosztów całego 
projektu, który w sumie bę-
dzie kosztował gminę ok. 86 
tys. zł. W ogromnej części zo-
stał już zrealizowany. Podczas 
kończących się właśnie waka-
cji przebudowano wejścia do 
budynków użyteczności pu-
blicznej: w Ośrodku Kultu-
ry w Brwinowie, w świetlicy 
w Otrębusach i w remizie OSP 
w Mosznie. – Obiekty te słu-
żą jako miejsca spotkań z kul-
turą, ale również jako lokale 

PCK rozda warzywa i owoce
GRODZISK MAZOWIECKI
Plony rolników 
dotkniętych rosyjskim 
embargiem nie 
trafi ą na śmietnik, 
tylko na stoły 
najuboższych 
mieszkańców. 
Do uruchomionego 
przez Komisję 
Europejską programu 
włączył się też 
grodziski oddział PCK.

Komisja Europejska uruchomiła 
dodatkowy mechanizm wsparcia 
dotkniętego rosyjskim embargiem 
sektora owoców i warzyw. Ma 
on polegać na wycofaniu z ryn-
ku części zbiorów, których nie 
mogą być długo przechowywa-
ne, a jednocześnie nie ma na nie 
alternatywnego rynku zbytu. Ko-
misja zdecydowała, że za takie 
produkty będzie można uznać 
pomidory, marchew, kapustę, pa-
prykę, kalafi ory, ogórki (również 

do potrzebujących, bo zgodnie 
z założeniem, będą to produk-
ty o krótkim terminie ważno-
ści – dodaje.

Zgłosić się po nie może każ-
dy, kto jest członkiem rodziny, 
w której dochód nie przekracza 
684 zł na osobę w przypadku ro-
dziny pełnej i 813 zł w przypadku 
rodziny niepełnej. Trzeba to je-
dynie udokumentować. Grodzi-
ski magazyn PCK otwarty jest 
w godz. od 9.00 do 12.00. Spe-
cjalnie na potrzeby programu 
uruchomiono telefon (nr 888 
563 512), pod którym można 
uzyskać wszelkie informacje. 
Będą one też wywieszane na 
magazynie przy ul. Bartniaka 24.

Według list grodziskiego 
PCK osób, które mogą ubiegać 
się o wsparcie, jest ok. 4 tysiące. 
– Dane te dotyczą powiatu gro-
dziskiego i częściowo żyrardow-
skiego, który również podle-
ga naszemu rejonowi – zazna-
cza Bajkowska.  (TK) 

Produkty trafi ą 
do magazynu PCK 
przy ulicy Bartniaka 24

korniszony), pieczarki, jabłka, 
gruszki, owoce czerwone (ma-
liny, truskawki itp.), winogrona 
deserowe i kiwi.

Wycofane warzywa i owoce 
mają trafi ć do bezpłatnej dys-
trybucji, którą zajmą się orga-
nizacje humanitarne i pomocowe 
oraz inne instytucje społecz-
ne. W przypadku Grodziska 

TOMASZ 
KUŹMICZ

PRUSZKÓW
Po środowym spotkaniu 
na Gąsinie jedno jest 
pewne: mieszkańcy chcą 
tunelu pod torami, ale 
wątpią, że on naprawdę 
powstanie. – Ta inwestycja 
wydaje się niezagrożona 
– zapewnia Andrzej 
Kurzela, wiceprezydent 
Pruszkowa. 

N a początku czerwca prze-
jazd przez tory łączący 
ulice Działkową i Błoń-

ską został przeniesiony  prawie 
dwa kilometry dalej, na ul. Prze-
jazdową. Okoliczni mieszkańcy 
odetchnęli z ulgą. Mieli bowiem 
dość nieustannie ciągnących pod 
ich oknami samochodów. Szybko 
jednak okazało się, jak wysoka jest 
cena spokoju: Gąsin został w ten 
sposób odcięty od południowej 
części miasta. O ile jest to jeszcze 
do przyjęcia dla zmotoryzowanych, 
to już piesi mają poważny prob-
lem. – Jak się jedzie samochodem, 
to wydaje się, że nie ma sprawy 
– skarży się jeden z mieszkańców 

Mieszkańcy nie wierzą w tunel, ale go chcą
Gąsina. – Ale za chwilę rozpocz-
nie się rok szkolny, przyjdzie je-
sień, potem zima, a nasze dzieci 
będą musiały chodzić naokoło, 
w dodatku wzdłuż ulicy, przy 
której nie ma chodnika – dodaje.

Jedynym wyjściem z sytuacji, 
które może ten problem skutecznie 
rozwiązać, wydaje się przywróce-
nie przeprawy w ulicy Działkowej. 
Taki pomysł jest, i władze miasta 
starają się go za wszelką cenę pro-
mować. Koncepcja zakłada budo-
wę tunelu drogowego dla pieszych 
i samochodów do 3,5 tony. Co wię-
cej, takie rozwiązanie zaakcepto-
wały PKP. Ponadto popiera je rów-
nież minister infrastruktury i roz-
woju. Wszystko wskazuje więc na 
to, że inwestycja ma zielone światło. 
Tą informacją włodarze miasta 
postanowili podzielić się z miesz-
kańcami. Do spotkania doszło 
w środowe popołudnie (27 sierp-
nia) w Szkole Podstawowej nr 10.

O tym, jak ogromne zaintere-
sowanie budzi sprawa połączenia 
północnej i południowej części 
miasta, może świadczyć frekwen-
cja. Sala wypełniła się niemal po 
brzegi, a uczestnicy chętnie za-
bierali głos, starając się uzyskać 
możliwie najwięcej informacji.

Choć potrzeba budowy tunelu 
nie budzi wątpliwości, to już po-
wątpiewanie w realizację takiej in-
westycji wyrażali niemal wszyscy 
mieszkańcy, którzy zdecydowali się 

– Ta inwestycja wydaje się niezagrożona – mówi o tunelu w ciągu ul. Działkowej wiceprezydent Kurzela

rancję, że nie zmieni się również 
koncepcja budowy tunelu? – do-
pytywał się mieszkaniec Gąsina.

– Myśląc w ten sposób nie mo-
glibyśmy niczego planować ani 
obiecywać – ripostował Andrzej 
Kurzela, wiceprezydent Pruszko-
wa. – A czy mamy cokolwiek na 
piśmie? Kiedy zostanie ogłoszony 
przetarg? – dopytywali mieszkań-
cy. – Na razie nie możemy mówić 
o takich szczegółach, jak termin 
przetargu. Ale mamy zapewnie-
nia PKP i ministra infrastruktury, 
który też chciałby odnotować na 
tym polu sukces, choćby ze wzglę-
du na przyszłoroczne wybory – 
przekonywał Kurzela. – W tej 
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Wszystko wskazuje 
na to, że inwestycja 
ma zielone światło 

wyborcze – zaznacza Miro-
sława Kosiaty z biura promo-
cji miasta.

Powstały w nich pochylnie 
dla osób poruszających się na 
wózkach inwalidzkich, któ-
re ułatwiają też wchodzenie 
osobom starszym i matkom 
z dziećmi. Przebudowano też 
wejścia. Są nowe drzwi i ozna-
czenia progów dla osób niedo-
widzących.

Ponadto w ramach projek-
tu na początku lipca odbył się 
koncert Maksymiliana Chle-
wińskiego, niewidomego pia-
nisty. Na jesień zaplanowano 
kolejne wydarzenie artystycz-
ne, którego szczegółów jesz-
cze nie ustalono.

Gmina złożyła wniosek o do-
tację w zeszłym roku za po-
średnictwem Lokalnej Grupy 
Działania „Zielone Sąsiedz-
two”, zawierając jednocześ-
nie porozumienie partnerskie 
z wieloma podmiotami.  (TK)

Mazowieckiego będzie to od-
dział rejonowy PCK.

Kiedy produkty trafi ą do ma-
gazynu placówki przy ul. Bart-
niaka 24? – Jeszcze w tym lub 
najdalej w przyszłym tygodniu – 
mówi Bożena Bajkowska z PCK 
OR w Grodzisku Mazowiec-
kim. – Od razu też muszą trafi ć 

– Ta inwestycja wydaje się niezagrożona – mówi o tunelu w ciągu ul. Działkowej wiceprezydent Kurzela
chwili jedyną wątpliwością są ter-
miny, a nie szczera chęć zrealizo-
wania tej inwestycji – dodawał.

Budowa tunelu nie ruszy jed-
nak wcześniej niż w roku 2016 
(choć bardziej realny wydaje się 
2017). Do tego czasu mieszkań-
cy i tak będą musieli borykać się 
z objazdem i przejściem dooko-
ła – ulicą Przejazdową lub kład-
ką przy dworcu PKP. 

Czy miasto zapewni jakąś al-
ternatywę. – Tak, komunikację 
miejską – mówi wiceprezydent.

Obecnie na Gąsin dojeżdża li-
nia nr 4, a od 1 września urucho-
miona będzie jeszcze jedna (czyt. 
też str. 2), z autobusem kursu-
jącym między Gąsinem a pętlą 
na osiedlu Staszica. Mieszkańcy 
mogą składać podpisy pod pety-
cją „Tak dla tunelu na Gąsinie”. 
Jest ona dostępna w przychod-
ni i w aptece przy ul. Promyka. 
Formularz pojawił się również 
na witrynie petycjeonline.com. 
Ponadto powstał profi l na Fa-
cebooku, który czeka na „lajki”. 
Petycje mają trafi ć na biurka pre-
zydenta Jana Starzyńskiego i sta-
rosty Elżbiety Smolińskiej, skąd, 
jak liczą inicjatorzy akcji, zosta-
ną przekazane też PKP. 

na wypowiedź. – To wszystko to są 
słowa, które mogą się podobać, ale 
w tym roku są wybory samorządo-
we, a w przyszłym parlamentarne. 
W ciągu tego czasu wszystko się 
może zmienić. Jaką mamy gwa-

 Spotkanie w sprawie tunelu cieszyło się ogromnym 
zainteresowaniem
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Przebudowa 
skrzyżowania 
poczeka

BRWINÓW
Nie znalazł się 
ani jeden chętny 
na przebudowę 
skrzyżowania ulic 
Lilpopa i Kraszewskiego. 
Brwinowski magistrat 
ponownie ogłosi 
przetarg.

– Zmieni się jedynie termin 
wykonania. Pierwotnie był 
wyznaczony na koniec paź-
dziernika. Teraz ten czas 
wydłuży się o miesiąc – mó-
wi Arkadiusz Kosiński, bur-
mistrz Brwinowa.

Firma, która zdecyduje się na 
przebudowę skrzyżowania, po-
łoży nową nawierzchnię jezdni 
i chodników oraz odwodnie-
nie na łącznej długości 92 
metrów. Wykona również ka-
nalizację deszczową i wpusty 
uliczne, a także zagospodaru-
je zielenią nieutwardzony pas 
drogowy. Na koniec zostanie 
oznakowanie poziome i pio-
nowe według projektu sta-
łej organizacji ruchu. Na czas 
przebudowy droga będzie za-
mknięta, ale z dostępem do 
posesji dla mieszkańców ulic Lil-
popa i Kraszewskiego.  (TK)

ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
Szpital Powiatowy na 
Wrzesinie nie będzie 
przekształcony 
w spółkę. Przynajmniej 
na razie. Rada powiatu 
zdecydowała się 
spłacić dług lecznicy. 

S amodzielny Publiczny 
Zespół Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Pruszkowie, 

bo tak w pełni nazywa się placów-
ka, której organem założyciel-
skim jest Powiat Pruszkowski 
będzie funkcjonował w obecnej 
formie. Lecznica rok zakończy-
ła pod fi nansową kreską i to dość 
znaczną. Do „wyzerowania” bi-
lansu zabrakło aż 1,7 mln zł, a po 
odjęciu kosztów amortyzacji 
889 tys. zł. Ujemny wynik fi nan-
sowy oznaczał, że placówka mo-
głaby zmienić formę działalności. 

Zgodnie z przepisami jeśli or-
gan założycielski w ciągu 12 mie-
sięcy od wykazania straty nie zde-
cyduje się na jej pokrycie z wła-
snych środków, musi lecznicę 
przekształcić w spółkę z ograni-
czoną odpowiedzialnością. Taki 
los spotkał Szpital Kolejowy im. 
Włodzimierza Roefl era w Prusz-
kowie, który od 30 lipca ma sta-
tus spółki i jest prowadzony przez 
prezes Ilonę Nasiadkę. 

Niewiele brakowało, a los Szpi-
tala Kolejowego podzieliłaby 

Powiat spłaci dług szpitala

również placówka na Wrzesinie. 
Jednak po wielu analizach zarząd 
powiatu uznał, że stać go na pokry-
cie blisko 900 tys. straty.  Ostatnie 
zdanie do powiedzenia w tej spra-
wie mieli jednak powiatowi radni. 

i poparcie naszych działań ja-
ko zarządu, żeby nasza jednost-
ka mogła dalej funkcjonować 
w niezmienionej formie – mówi-
ła na sesji rady powiatu Agnieszka 
Kuźmińska, wicestarosta prusz-
kowski. –  Natomiast jak będzie 
z fi nansowaniem, to my nie mamy 
na to wpływu. Dziękuję, że mo-
gliśmy w taki sposób zadecydo-
wać o losach szpitala – dodała.

Wciąż waży się natomiast 
przyszłość Mazowieckiego Spe-
cjalistycznego Centrum Zdro-
wia im. Jana Mazurkiewicza 
w Pruszkowie, czyli Szpitala 
Tworkowskiego. Placówka, za 
którą podobnie jak za Szpital Ko-
lejowy, odpowiada samorząd wo-
jewództwa również znalazła się 
pod kreską. – Zarząd wojewódz-
twa nie podjął jeszcze decyzji co 
do pokrycia ujemnej wartości 
wyniku fi nansowego tej jednost-
ki lub co do jej przekształcenia 
– mówi Marta Milewska, rzecz-
nik urzędu marszałkowskiego. 

Lecznica na Wrzesinie będzie funkcjonować w obecnej formieLecznica na Wrzesinie będzie funkcjonować w obecnej formie

16 listopada zagłosujemy
w wyborach samorządowych
REGION
16 listopada zagłosujemy 
na radnych gminnych, 
powiatowych 
i wojewódzkich oraz 
na włodarzy naszych 
miejscowości. Druga 
tura, tam, gdzie będzie 
konieczna, odbędzie się 
30 listopada.

Oficjalnie kampania rozpo-
częła się 27 sierpnia. Nato-
miast 8 września mija termin 
zgłaszania komitetów Państwo-
wej Komisji Wyborczej lub 
właściwemu komisarzowi.

Po zarejestrowaniu komitetów 
przez PKW ich sztaby wyborcze 
mogą rozpocząć zbieranie pod-
pisów pod listami, zawierającymi 
nazwiska konkretnych kandyda-
tów (od 25 do 3 tys. podpisów).

7 października mija termin 
zgłaszania list kandydatów 
na radnych. Natomiast do 17 
października komitety mogą 
zgłaszać kandydatów na wój-
tów, burmistrzów i prezyden-
tów miast. Dodatkowy termin 
przewidziany jest w sytuacji, gdy 
nie zostanie zgłoszony żaden lub 
tylko jeden kandydat.

Osoby niepełnosprawne 
mogą zgłaszać chęć głosowa-
nia korespondencyjnego do 
27 października. 7 listopada 
mija z kolei termin złożenia wnio-
sku w sprawie głosowania przez 
pełnomocnika, do czego mają 
prawo osoby niepełnosprawne 
oraz te, które do dnia wyborów 
będą miały ukończone 75 lat.

Warto pamiętać, że w wy-
borach samorządowych nie 
ma możliwości głosowania 
poza miejscem zamieszkania. 
Dlaczego? W myśl zasady, że 
wybieram władze tam, gdzie 
mieszkam, pracuję lub się 
uczę. Nie ma to jednak związ-
ku z zameldowaniem. Jeśli 
jednak ktoś zameldowany jest 
w jednym miejscu, a zamierza 
głosować w innym, powinien 
złożyć w urzędzie gminy sto-
sowny wniosek, ale nie póź-
niej niż do 11 listopada, jako 
że na jego rozpatrzenie będzie 
musiał poczekać kilka dni.

Głosowanie odbędzie się 16 li-
stopada w godz. od 7.00 do 21.00. 
Natomiast cisza wyborcza roz-
pocznie się w piątek 14 listopa-
da o północy i potrwa do zakoń-
czenia głosowania.  (TK)
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Nie sprawili  niespodzianki. Jed-
nogłośnie zgodzili się na wsparcie 
szpitala. – Chciałam podziękować 
za wyjątkową jednomyślność 

tyle wynosi strata 
(po odjęciu kosztów 
amortyzacji) 
Szpitala na 
Wrzesinie za 2013 r.

889 tys. zł

PRUSZKÓW
Nie zwalniają tempa prace przy roz-
budowie Przedszkola nr 4. Inwesty-
cję, której zakończenie przewidywane 
jest na sierpień przyszłego roku, po-
dzielono na dwa etapy. – Wszystkie 
prace idą zgodnie z harmonogra-
mem. W pierwszej kolejności wyko-
nawca zajął się robotami wewnątrz 

budynku. Chcemy je zrobić na tyle, 
aby inwestycja nie kolidowała z za-
jęciami, w których uczestniczyć bę-
dą od września dzieci – mówi Andrzej 
Królikowski, wiceprezydent miasta. 
Zgodnie z planami, przedszkole 
przy ul. Prusa wzbogaci się m.in. 
o sale rekreacyjną, która pojawi się 

Prace przy przedszkolu idą 
zgodnie z harmonogramem

na parterze oraz o salę do zajęć, 
wraz z pomieszczeniami towa-
rzyszącymi, usytuowanymi na pię-
trze. Wybudowana zostanie klatka 
schodowa z dodatkowym wejściem 
na stronę ogrodową. Pojawią się 
też nowe przyłącza elektryczne 
i wodociągowo-kanalizacyjne. (MAP)

Eureka – tu dbamy nie tylko o przyszłe mamy !
Centrum Medyczne 
Eureka to znana 
i ceniona przychodnia 
w Pruszkowie. Lecznica 
od niedawna mieści się 
w nowej siedzibie przy 
ul. Ołówkowej 1D. 
– Zmiana lokalizacji 
pozwoliła na poszerzenie 
i ulepszenie oferowanych 
przez nas usług 
– podkreślają właściciele. 

O ferta Centrum Medycz-
nego jest niezwykle sze-
roka. Niegdyś kojarzony 

głównie z ginekologią i położ-
nictwem gabinet przekształcił 
się w prężną lecznicę. – Nasza 
przychodnia jest wielospecjali-
styczna. Mamy tu nawet zaplecze 
operacyjne do zabiegów jedno-
dniowych. W sumie do dyspozy-
cji lekarzy jest siedem gabinetów 
– mówi dr n. med. Waldemar 
Czerwoniec, ginekolog, położ-
nik i jednocześnie współwłaści-
ciel przychodni.

Przychodnia oferuje niezwy-
kle obszerną gamę usług: od ty-
powych badań laboratoryjnych, 

ultrasonografi cznych (gineko-
logicznych, ciążowych, narz 
ądów jamy brzusznej), badań 
Dopplerowskich tętnic i żył,  
przez ginekologię po medy-
cynę estetyczną. A to dopiero 
początki. Pacjenci mogą tu rów-
nież skorzystać z porad interni-
sty, kardiologa, hipertensjologa 
(leczy nadciśnienie tętnicze), 
pulmonologa (zajmującego 
się leczeniem chorób układu 
oddechowego), dermatologa, 

kosmetologa, pediatry czy endo-
krynologa. – Poszukujemy wciąż 
nowych specjalistów. To jacy le-
karze będą u nas leczyć zależy 
w dużej mierze od... samych pa-
cjentów i zapotrzebowania na 
konkretne usługi – podkreśla 
Waldemar Czerwoniec. 

Eureka to jednak nie tylko fa-
chowe porady lekarskie specjali-
stów. Centrum Medyczne oferuje 
również nowatorskie zabiegi 
i terapie jakich w Pruszkowie 

i okolicach próżno szukać. Pa-
cjentki mogą poddać się tu m.in. 
zabiegom rewitalizacji i liftingu 
pochwy, które pomagają w walce 
z nietrzymaniem moczu. Do tych 
i innych zabiegów mamy przy-
gotowane zaplecze operacyjne. 
Pacjentki po zabiegach estetycz-
nych nie muszą być hospitalizo-
wane, ale w naszej lecznicy mamy 
specjalnie przygotowane fotele 
wypoczynkowe na których pa-
cjenci mogą komfortowo „dojść 

do siebie” - z dumą zauważa  dr 
Czerwoniec. 

Przychodnia w swojej ofercie 
ma również nowoczesne meto-
dy antykoncepcji. Jak przyznaje 
doktor. Czerwoniec - gwarantują 
one praktycznie 100 proc. ochro-
ny. – W naszej przychodni oferu-
jemy pacjentkom zastosowanie 
wkładek domacicznych dzia-
łających przez trzy lub pięć lat 
– informuje doktor. – Niegdyś 
uważano, że takie rozwiązania 

mogą być stosowane przez kobie-
ty, które już mają dzieci. Doświad-
czenia lekarzy z wielu krajów 
wskazują, że to idealna metoda 
antykoncepcji dla młodych ko-
biet, które nie zawsze pamiętają 
o regularnym przyjmowaniu pi-
gułek antykoncepcyjnych – za-
znacza Waldemar Czerwoniec. 

Centrum Medyczne Eureka 
to nie tylko nowe technologie, to 
również wyspecjalizowana kadra, 
która pacjenta ujmuje nie tylko 
fachowością, ale i miłym podej-
ściem. Lekarze szczegółowo wy-
jaśniają szczegóły zabiegów czy 
procesy leczenia oraz są w stanie 
odpowiedzieć na wszelkie nurtu-
jące pacjentów pytania. 

Centrum Medyczne 
Eureka

ul. Ołówkowa 1D
Czynne pon. – pt.

w godz. 8.00 – 18.00
tel. 22 758 49 53 

kom.  508 456 717

ARTYKUŁ SPONSOROWANY
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OGŁOSZENIE

ANNA 
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REGION
Wraz z rozpoczęciem 
roku szkolnego kolejarze 
wprowadzają nowe 
rozkłady. Podróżni, 
jak zwykle, nie będą 
mieli lekko.

O d 1 września pasaże-
rowie kolei muszą być 
w stałym pogotowiu.... 

Zmienia się bowiem rozkład 
jazdy pociągów. Ale nie na dłu-
go. Kolejne korekty zaplanowano 
już na 16 września, będą z kolei 
obowiązywać tylko do połowy 
października. W tym czasie cześć 
pociągów zostanie odwołana, 
niektóre składy pojadą po skró-
conej trasie. Na odcinku Grodzisk 
Mazowiecki – Skierniewice do 
dyspozycji pasażerów będą au-
tobusy komunikacji zastępczej.

To jednak nie koniec. Ilość 
kursów w popołudniowym szczy-
cie też nie zachwyca. W godz. 
16.00 – 19.00 z Warszawy do 
Grodziska dojedzie sześć po-
ciągów, ale... – Ze zdumieniem 
zauważyłem, że między 16 wrze-
śnia a 11 października w godz. 
16.00 – 17.00 z Warszawy Za-
chodniej do Grodziska Mazo-
wieckiego odjedzie jeden pociąg. 
Rozumiem, że trwa remont to-
rów dalekobieżnych, ale dla-
czego ma to aż taki wpływ na 

Nowy rozkład, czyli lekko nie będzie...
Od 1 września nowy rozkład jazdy pociągów. W połowie miesiąca kolejne korekty

tory podmiejskie? W kwietniu 
w podanym czasie jeździło pięć 
składów Kolei Mazowieckich. 
Obecnie w tym przedziale cza-
sowym odjeżdżają tylko trzy, 

transportu publicznego? Dla-
czego pasażerowie mają płacić 
pełną wartość biletu za to, że 
w godzinach szczytu kursuje 
mniej pociągów? Czy ten rozkład
to po prostu żart? – dopytuje.

Okazuje się, że Koleje Mazo-
wieckie nie mogą za wiele zrobić 
w tej sprawie. – Rozkład przygo-
towujemy zgodnie z wytycznymi 
PKP Polskich Linii Kolejowych. 
Ten, który będzie obowiązywał 
od 1 września został również 
przez nich zatwierdzony – mó-
wi Donata Nowakowska, rzecz-
nik prasowy KM. – To od PKP 
PLK zależy, ile naszych pocią-
gów i w jakich godzinach możemy 
wpuścić na daną trasę – dodaje.

Przedstawiciele PKP PLK 
podkreślają, że z powodu prowa-
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W godzinach 
16.00 – 19.00 
z Warszawy do 
Grodziska dojedzie 
sześć pociągów 
KM, ale...

mimo że nadal ludzie są ściśnięci 
jak sardynki – zaznacza Marek. 
– Czy tak wygląda promowanie 

 Pasażerów Kolei Mazowieckich czeka niełatwy okres

Murawa, że kostki skręcać?
PRUSZKÓW
Korzystający z boiska ze 
sztuczną nawierzchnią 
przy ul. Helenowskiej 
w Pruszkowie 
alarmują. – Jego stan 
w dniu dzisiejszym 
jest tragiczny – piszą 
w emailu do redakcji.

Obiekt na os. Staszica powstał 
przed siedmioma laty. Od po-
czątku cieszył się sporym za-
interesowaniem pruszkowian. 
W tej kwestii nic się nie zmie-
niło. Boisko stało się głów-
ną areną zmagań piłkarzy 
uczestniczących w amator-
skich rozgrywkach Ligi Szó-
stek. I to właśnie oni twierdzą, 
że obecnie obiekt pozostawia 
sporo do życzenia. – Jego stan 
w dniu dzisiejszym jest tragicz-
ny – przyznają w emailu napi-
sanym do redakcji.

– Dziura w polu karnym jest 
tak duża, że spokojnie kost-
kę można sobie skręcić. Jakiś 
czas temu miasto chyba próbo-
wało naprawić boisko i w miej-
scu przetartych miejsc rzutów 
karnych wsadziło łatki, które 
teraz bardziej przeszkadza-
ją niż pomagają. Całe boisko 
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jest bardzo nierówne i sztucz-
na trawa powinna być czesana 
przynajmniej raz w roku, a by-
ła chyba tylko raz w przeciągu 
siedmiu lat – podkreślają pro-
sząc jednocześnie o nagłośnie-
nie sprawy. – Sezon niedługo się 
zacznie, a gra w takich warun-
kach może być niebezpieczna. 
Urząd miejski chyba zapomniał 
o tym boisku – dodają.

Co na to władze miasta? 
– Boisko jest permanentnie 
naprawiane. Kiedy niedawno 
byłem na jednym z turniejów, 
nawierzchnia była dobra. Ale 
skoro pojawiają się głosy nie-
zadowolenia, to przyjrzymy się 
obiektowi ponownie. W razie 
potrzeby naprawimy murawę 
– mówi Andrzej Kurzela, wice-
prezydent Pruszkowa.

Przyznaje, że obiekt przy 
ul. Helenowskiej musi być pod-
dawany systematycznej kon-
serwacji. – Wynika to z faktu, 
iż jest ciągle obłożony. Inten-
sywne jego użytkowanie na 
pewno nie pozostaje bez wpły-
wu na stan murawy. Jednak 
lepiej mieć taki „kłopot” z bo-
iskiem, niż miałoby ono stać 
niewykorzystywane – puentu-
je wiceprezydent.  (MAP) 

Od 1 września nowy rozkład jazdy pociągów. W połowie miesiąca kolejne korekty
dzonych remontów przepusto-
wość na torach jest ograniczo-
na. – Zdajemy sobie sprawę, że 
są to godziny szczytu, ale musi-
my w tym czasie znaleźć miejsce 
nie tylko dla Kolei Mazowiec-
kich, ale również dla Szybkiej 
Kolei Miejskiej, Przewozów Re-
gionalnych czy Intercity. Roz-
kład jazdy jest dostosowany do 
możliwości jakie daje nam in-
frastruktura. Musimy pamiętać, 
że od grudnia pociągi między 
Warszawą a Grodziskiem po-
jadą po nowych torach – twier-
dzi Maciej Dutkiewicz, rzecznik 
PKP PLK.  

A co z postulatem obnizki cen 
biletów? Okazuje się, że Koleje 
Mazowieckie chciały wprowa-
dzić upusty na czas najbard-
ziej uciążliwych robót. Ale sta-
wiały też warunki. Zarząd Ko-
lei Mazowieckich zwrócił się
do PKP PLK o obniżenie sta-
wek za dostęp do infrastruktury 
o 50 proc. m.in. na linii KM1, 
czyli na szlaku do Grodziska 
Mazowieckiego. To pozwoli-
łoby na zmniejszenie cen bi-
letów. PKP PLK do udzielania 
zniżek się jednak nie kwapi.

Zarząd Transportu Miejskie-
go jeszcze kilka dni temu nie 
wiedział, czy SKM od 1 wrześ-
nia pojedzie według nowego 
rozkładu. Dziś już wiadomo, 
że tak. Jednak nowe rozkła-
dy nie były jeszcze dostępne 
dla podróżnych. 

PRUSZKÓW
Dla tych, którzy lubią dobre ske-
cze mamy znakomitą informację. 
20 września do Pruszkowa przyje-
dzie kabaret Ani Mru Mru. Zna ich 
chyba każdy. Michał i Marcin Wój-
cik wraz z Waldemarem Wilkołkiem 
tworzą jeden z najpopularniejszych 
kabaretów w Polsce. Takie skecze 

jak „Toffi k”czy „Chińska restaura-
cja” potrafi ą rozbawić do łez. Do 
Pruszkowa zawitają z nowym pro-
gramem „Jak się nie da, a bardzo 
się chce... to można”. Kabareciarzy 
będzie można obejrzeć na BGŻ Are-
nie. Bilety w cenie 50 zł (parter), 45 
zł (balkon) do nabycia w hali BGŻ 

20 września kabaret Ani Mru Mru
rozbawi skeczami publiczność

Arena oraz na stronie biletyna-
kabarety.pl. Informacje, zamówie-
nia, przelewy, dowóz biletów 
tel. 504 134 220 lub art.gda@wp.pl. 
Zachęcamy też do śledzenia portalu 
WPR24.pl. Dla naszych czytelników 
przygotowaliśmy konkurs związany 
z występem Ani Mru Mru. (AS)
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REKLAMA

MŁOCHÓW
Ruszyła rozbudowa siedziby Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Młocho-
wie. Inwestycja pochłonie 355 tys. zł. 
Przetarg na budowę dwóch garaży 
oraz rozbudowę obiektu o część so-
cjalno-sanitarną wygrała fi rma Mise-
co z Baniochy. – Przez lata budynek 
nie przechodził żadnych remontów. 

Poza oczywiście ociepleniem – mó-
wi Jan Jarzyński, naczelnik OSP 
w Młochowie.  O tym, jak bardzo po-
trzebna jest ta inwestycja nie trze-
ba przekonywać tego, kto choć raz 
gościł w obiekcie. – Przecież my nie 
mamy nawet szatni – dodaje naczel-
nik OSP. Część socjalno-sanitarna to 

Start rozbudowy siedziby 
Ochotniczej Straży Pożarnej

jeden z elementów inwestycji. Istot-
ną sprawą będzie też wybudowa-
nie dwóch garaży. – Dysponujemy 
czterema wozami, a miejsca jest na 
trzy – mówi Jarzyński. Jeśli wszyst-
ko pójdzie zgodnie z planem, to fi -
nał inwestycji przypadnie na połowę 
kwietnia 2015 r. (MAP)

Piątek, 29 Sierpnia 2014

REKLAMA

Przerwa nieźle wykorzystana
RASZYN
Trzytygodniowa przerwa 
technologiczna na 
raszyńskim basenie 
za nami. Choć pływalnia 
nie wzbogaciła się 
o nowy brodzik, to obiekty 
Gminnego Ośrodka 
Sportu przeszły remonty.

Każdego roku w wakacje na kil-
ka tygodni na wejściu do raszyń-
skiej pływalni zawisa kłódka. Nie 
ma to związku z urlopami per-
sonelu, a remontami. Przerwa 
technologiczna, bo tak fachowo 
nazywa się ten okres, to czas na
wykonanie istotnych napraw.

ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
Pruszków uruchamia 
nową stronę internetową. 
Poprzednia odchodzi do 
lamusa. – Chcieliśmy, by 
strona była nowoczesna 
i spełniała oczekiwania 
mieszkańców 
– mówią urzędnicy.

J ak podkreślają włodarze 
miasta poprzednia witry-
na już się nie sprawdzała. 

Faktycznie, większość internau-
tów w ciągu kilku minut mogła 
wymienić szereg funkcji, któ-
rych na pruszkow.pl próżno było 
szukać. Ostatni „lifting” miej-
ska strona przeszła dziewięć lat 
temu. – Wrzucanie i aktualizo-
wanie wiadomości co 20 – 30 mi-
nut, z uwagi na technologię
strony, jest praktycznie niemoż-
liwe – tak brak bieżących infor-
macji np. o awariach tłumaczył 

Miasto w witrynowej odsłonie

czy smartfonów – podkreśla 
Witold Konieczny z Biura Pro-
mocji Miasta Pruszkowa. – Zda-
jemy sobie sprawę z tego, że jed-
nym strona się spodoba, a in-
ni będą się wyrażać o niej krytycz-
nie. Zwłaszcza, że nowa witryna 
i sposób prezentowania treści 
całkowicie odbiega od znanej 
od lat strony – dodaje.

„Nowy serwis na stronie głów-
nej posiada kalendarz miejskich 

Pod adresem pruszkow.pl internauci znajdą nowy serwis miejski
wydarzeń, jest to jedna z naj-
bardziej oczekiwanych przez 
internautów funkcji” – czyta-
my m.in. w komunikacie prusz-
kowskiego magistratu.

w sierpniu Andrzej Królikowski, 
wiceprezydent Pruszkowa.

Teraz sytuacja ulegnie zmia-
nie. Od poniedziałku (25 sierp-
nia) serwis miejski w nowej odsło-
nie jest dostępny też dla miesz-
kańców. – Przygotowanie stro-
ny internetowej to czasochłonny 
proces. Zależało nam, by strona 
była dostosowana nie tylko kom-
puterów. Interfejs będzie do-
stosowany również do tabletów 

Urzędnicy 
podkreślają jednak, 
że strona nie jest 
jeszcze w pełni gotowa
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Pod adresem pruszkow.pl internauci znajdą nowy serwis miejski
i uszkodzone zastąpiliśmy no-
wymi. Płytki zostały wyczyszczo-
ne i zdezynfekowane. Specjaliści 
przeprowadzili przeglądy tech-
niczne instalacji i urządzeń – wy-
licza Katarzyna Klimaszewska, 
dyrektor raszyńskiego GOS-u. 
– Pływalnia zyskała także no-
wą elewację. Warto dodać, że to 
pierwszy taki remont od 12 lat 
– podkreśla. Przerwa technolo-
giczna to czas wykorzystywany 
również na remonty pozosta-
łych obiektów podlegających 
GOS-owi. Na Wroniku i dwóch 
orlikach przeprowadzono kon-
serwację nawierzchni, a na sta-
dionie im. Kazimierza Jedynaka 
prace sezonowe. Modernizację 
przeszły też urządzenia na raszyń-
skiej siłowni. – Końcowym prze-
glądem rocznym zamknęliśmy 
przerwę technologiczną. Tym sa-
mym mieszkańcy mogą cieszyć 
się wyremontowanymi obiek-
tami sportowymi przez kolejny 
rok – zaznacza Klimaszewska.

Niestety, raszyńska pływal-
nia w tym roku nie „dorobiła” 
się brodzika dla najmłodszych. 
Oferty złożone w przetargu oka-
zały się zbyt wysokie.  (AS)

Nowego ogrodzenia nie było w planie
PRUSZKÓW
Trwa remont niewielkiej 
kamienicy przy 
ul. Sienkiewicza 11 
w Pruszkowie. 
Mieszkańcy nie 
są jednak do końca 
zadowoleni. TBS 
rozebrał ogrodzenie 
posesji i nic nie wskazuje, 
że postawi nowe.

Kamieniczka przy ul. Sienkie-
wicza to obiekt zarządzany 
przez Towarzystwo Budownic-
twa Społecznego „Zieleń Miej-
ska”. Mieszkańcy chcą przywró-
cenia rozebranego niedawno 

ogrodzenia. Tymczasem TBS 
twierdzi, że nie jest potrzebne. 
– Nikt nie potrafi  nam wytłuma-
czyć, dlaczego ogrodzenia nie bę-
dzie. Pan prezes tak zadecydował 
i kropka. A nam już pod okna-
mi kręcą się ludzie, wieczorami 
w krzakach zaczynają się libacje 
– mówi jedna z mieszkanek ka-
mieniczki. – Przecież ul. Sien-
kiewicza jest bardzo ruchliwa. 
Ogrodzenie było zabezpiecze-
niem m.in. dla dzieci – dodaje.

W imieniu mieszkańców po-
stanowiliśmy interweniować 
w TBS-ie. – Ogrodzenie było 
tylko szczątkowe od ul. Sien-
kiewicza. Po rozebraniu starych 

budynków postanowiliśmy 
stworzyć tu tzw. serek, który uła-
twi poruszanie się – odpowie-
dział nam Zbigniew Piotrzkow-
ski, prezes TBS „Zieleń Miej-
ska”. Okazuje się jednak, że 
likwidacja ogrodzenia nie by-
ła konsultowana z mieszkańca-
mi. – Nie pytaliśmy ich o zdanie. 
Przygotowany przez nas projekt 
zagospodarowania terenu nie 
zakładał budowy ogrodzenia 
– przyznał prezes.

Co zatem mogą w tej sytu-
acji zrobić mieszkańcy? Zbie-
rać podpisy i wysyłać do TBS-u 
pisma. Prezes Piotrzkowski: 
– Nigdy nie mówimy nigdy.  (AS)

MIEJSCE 
NA TWOJĄ
REKLAMĘ

22 758 77 88

Co zatem udało się wykonać 
podczas trwającej trzy tygodnie 
przerwy? – W pierwszej kolej-
ności spuściliśmy wodę z niecek 
basenowych i sprawdziliśmy stan 
płytek basenowych. Popękane 

Pływalnia 
w Raszynie zyskała 
m.in. nową elewację

Od poniedziałku na stronie 
pruszkow.pl pojawiła się za-
kładka "Nowy serwis interne-
towy". Urzędnicy podkreślają 
jednak, że strona nie jest jesz-
cze w pełni gotowa, jeśli chodzi 
o zawartość, czyli teksty i foto-
grafi e. Zachęcają do przesyła-
nia sugestii i propozycji co do 
zawartości serwisu oraz infor-
macji o zauważonych błędach 
na adres promocja@miasto.
pruszkow.pl z dopiskiem w tytu-
le maila „nowa strona”. 
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PIASTÓW
Magistrat podsumował nadesła-
ne przez mieszkańców opinie na te-
mat budowy boiska do bocce. Miało 
się pojawić obok kortów tenisowych 
Piastowskiego Towarzystwa Teni-
sa i Bocce. Trzeba by jednak było 
zlikwidować tam górkę, z której zi-
mą korzystają dzieci. Zdecydowana 

większość mieszkańców była więc 
przeciwna takiej lokalizacji boiska. 
– Oczywiście, zgodnie z wolą miesz-
kańców, znajdziemy inne miejsce 
– zapewnia burmistrz Marek Kubic-
ki. A jak rozłożyły się głosy za i prze-
ciw inwestycji? – Niestety, jest grono 
kilku bardzo aktywnych osób, które 

Boisko do bocce tak, 
ale nie w tym miejscu

zanegują wszystko, cokolwiek 
bym zaproponował. Nie ma to jed-
nak za wiele wspólnego z kon-
struktywną krytyką. Natomiast 
jasno wynika z nadesłanych do nas 
opinii, że mieszkańcy nie zgadzają 
się na budowę boiska kosztem 
górki – komentuje Kubicki. (TK)

WPR24.plWPR24.plPiątek, 29 Sierpnia 2014

AGD-MULTIMEDIA-RTV

lodówki, kuchnie, pralki, zmywarki,  
sprzęt kuchenny do zabudowy, 
czajniki, expresy, roboty  
kuchenne, odkurzacze, żelazka, 
telewizory, kina domowe,  
odtwarzacze DVD, dekodery 
DVB-T, komputery,  
tablety, monitory,  
drukarki, akcesoria 
AGD, akcesoria rtv, 
akcesoria  
komputerowe  
i wiele innych.

DENAR

Grodzisk Maz. Sienkiewicza 51 tel.22/724-35-98
Pruszków ul.Berenta 18 róg AK tel.22/758-78-90

www.denar.specrtvagd.pl

Autoryzowany Dystrybutor

Instalacje antenowe
tel. 506 530 190

SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ

OGŁOSZENIE

Wóz przyjedzie 
z Podbeskidzia
PIASTÓW
Do połowy października 
powinien pojawić się 
w siedzibie OSP 
w Piastowie nowy wóz 
strażacki. Umowę na 
jego dostawę podpisano.

Od przynajmniej trzech lat 
strażacy-ochotnicy z Piasto-
wa starali się o zakup średniego 
samochodu ratowniczo-gaśni-
czego. Wreszcie się udało. Do-
stawcą okazała się Inżynieria 
Samochodów Specjalnych 
„Wawrzaszek” z Bielska-Bia-
łej. – Termin realizacji tej 
umowy jest do 15 październi-
ka. Koszty zakupu tego samo-
chodu wynikający z przetargu 
wynosi 619 tys. zł – poinformo-
wał na sesji rady Marek Ku-
bicki, burmistrz Piastowa.

Zakup upragnionego wo-
zu nie byłby możliwy, gdyby 
nie pomoc. Strażacy puka-
li do każdych drzwi. Osta-
tecznie najwięcej pieniędzy, 
307 tys. zł, wyłoży samo mia-
sto. Piastowska OSP otrzy-
mała też dofinansowanie 
z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w kwocie 
154 tys. zł. Komenda Główna 
Państwowej Straży Pożarnej 
zdecydowała się przeznaczyć 
100 tys. zł, a Komenda Po-
wiatowa PSP – 58 tys. zł. 
Inwestycję wsparł też urząd 
miejski w Pruszkowie, który 
przekazał 15 tys. zł.  (MAP)

MARCIN 
PRAŻMOWSKI

RASZYN
Firma przewozowa 
Europa Express City 
wygrała przetarg 
na obsługę linii L23 
pomiędzy Raszynem 
a Pruszkowem. 
Połączenie ruszy 
z początkiem września.
 

W przetargu, który ogło-
sił Zarząd Transpor-
tu Miejskiego wystar-

towały dwie fi rmy. Poza war-
szawskim przewoźnikiem 
Europa Express City, ofertę zło-
żył Sekar-Trans z Falent. Sto 
procent punktów zdobył jed-
nak pierwszy z przewoźników, 
który zaoferował 2,49 zł brutto 
za jeden wozokilometr.

Autobusy tego przewoźnika 
– pod szyldem L23 – ruszą na 
trasę z początkiem września. 
Okazuje się jednak, że część 
mieszkańców gminy Raszyn po-
stanowiła wykorzystać fakt po-
jawienia się połączenia do nieco 
innego celu, niż dojazd wyłącznie 
do Pruszkowa. – Nie istniało do 
tej pory połączenie, którego obej-
mowało swym zasięgiem Prusz-
ków, Raszyn, Lesznowolę oraz 
Piaseczno. Wiele ludzi właśnie 
taką trasę do pracy oraz w wie-
lu innych sprawach pokonuje co 

Linia L23 ma przewoźnika 

dzień, drogą okrężną przy uży-
ciu odpowiednio: Szybkiej Kolei 
Miejskiej, Metra Warszawskie-
go oraz linii ZTM 709. Ci, którzy 
chcą skrócić sobie drogę muszą 
być zdani na dojazd do Centrum 
Handlowego Janki płatnym au-
tobusem, organizowanym przez 
zarządcę Centrum a potem pieszo 
wybrać się do autobusu linii L-1, 
aż do przystanku Falenty-Osie-
dle, skąd odjeżdża ów autobus 
– pisze w emailu pan Michał. E-
-mailu, który trafi ł również do Ra-
dy Gminy w Raszynie, Starostwa 
Powiatowego w Pruszkowie oraz 
wójt gminy Lesznowola.

Pan Michał proponuje więc… 
– Modyfi kację rozkładu jazdy 
przyszłego połączenia z Prusz-
kowa do Janek/Raszyna oraz 
linii L-1 tak, aby można było 

docelowo znaleźć się w Piasecz-
nie około godziny 8.00, a wrócić 
stamtąd po godzinie 17.45-18.00 
– wyjaśnia mieszkaniec.

Co o tym pomyśle sądzą w Ra-
szynie? Jak podkreśla Dariusz 
Marcinkowski, przewodniczą-
cy rady gminy, idei „zgrania” po-
łączeń nie można przekreślać. 
Ale na tym etapie za wcześnie 
jest, aby cokolwiek deklarować. 
– Kiedy linia do Pruszkowa zo-
stanie uruchomiona wówczas, 
w razie potrzeby, będziemy mo-
dyfi kowali rozkład. Przeanalizu-
jemy każdą propozycję, sugestię 
czy pomysł mieszkańców. Tym 
bardziej, że chcemy w niedalekiej 
przyszłości stworzyć w gminie 
sieć komunikacyjną z prawdzi-
wego zdarzenia – mówi jedy-
nie Marcinkowski. 

Firma Europa Express City zwyciężyła w przetargu na obsługę 
linii autobusowej łączącej Raszyn z Pruszkowem

Wyłożą środki z gminnej kasy
MICHAŁOWICE
Gmina Michałowice 
samodzielnie 
sfi nansuje przebudowę 
skrzyżowania drogi 
gminnej z wojewódzką. 
– Stan fi nansów 
samorządu województwa 
wszyscy znają – mówił 
na sesji wójt Grabka.

250 tys. zł – to kwota, którą gmina 
Michałowice chce przeznaczyć 
na przebudowę skrzyżowania ul. 
Wiejskiej z Al. Jerozolimskimi 
w Regułach. Taką decyzję pod-
jęli radni podczas sierpniowego 
posiedzenia. Kiedy zatem ruszą 
prace? Wszystko wskazuje, że 
niebawem. – Jesteśmy w trak-
cie uzgodnień. Zostało nam sfi -
nalizowanie formalnych spraw 
między nami a województwem. 
Później do ogłoszenia mamy 
przetarg. Czy w tym roku zre-
alizujemy to przedsięwzięcie? 
Jest na to duża szansa – powie-
dział na sesji Krzysztof Grabka, 
wójt gminy Michałowice.

Nie wszyscy radni byli jednak 
zadowoleni z zaproponowanych 
rozwiązań. Aurelia Zalewska 
podkreślała, że gmina powinna 
zabiegać o pomoc województwa. 

– Czemu nie wynegocjowaliśmy 
współfi nansowania? Czy były 
prowadzone jakieś negocjacje 
i jaki jest ich efekt? – dopytywała.

Okazuje się, że negocjacji nie 
było. – Stan fi nansów samorzą-
du województwa wszyscy znają. 
Czy negocjacje by były, czy nie, 
to wiadomo jaki byłby ich fi nał 
– podkreślił wójt Grabka.

Radna Zalewska: – Samorząd 
województwa realizuje różne in-
westycje. Wystąpił o kolejne kre-
dyty. To jest jego problem. Czy 
mamy odpowiedź województwa, 
że nie jest w stanie współfi nan-
sować inwestycji?

Zdaniem Krzysztofa Grabki sa-
morząd nawet nie byłby zainte-
resowany dołożeniem się do tego 
przedsięwzięcia. – Z punktu wi-
dzenia województwa ta inicjatywa 
do szczęścia nie była im potrzeb-
na. To była inicjatywa naszych 
mieszkańców. Taka jest arytme-
tyka. Jest to zadanie, na którym 
zależy nam i naszym mieszkań-
com – zaznaczył wójt. – Nasi 
mieszkańcy są również mieszkań-
cami województwa – odpowie-
działa krótko radna Zalewska.

W rezultacie radni jednogło-
śnie wyrazili zgodę na sfi nanso-
wanie tej inwestycji.  (AS)
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GRODZISK MAZOWIECKI
Grodziska Willa Radogoszcz zapra-
sza 30 sierpnia na opowieści blueso-
we dla dorosłych. Blues to gatunek 
muzyczny wywodzący się z południa 
Stanów Zjednoczonych, zapoczątko-
wany przez mieszkających tam Afro-
amerykanów. Tematyka utworów 
często skupia się wokół realistycznie 

ujętych relacji damsko-męskich (mi-
łość, zazdrość, wierność, samot-
ność). Poruszane są również wątki 
podróży, pracy zarobkowej, wolno-
ści, kwestie nierówności rasowej, 
sprawy polityczne. Znani bluesmani 
to B.B. King, Muddy Waters, T-Bone 
Walker. Historię tej muzyki i ciekawe 

Willa Radogoszcz zaprasza
na opowieści bluesowe

historie z nią związane będzie 
można poznać podczas spotka-
nia, które odbędzie się w Willi Ra-
dogoszcz przy ul. Sienkiewicza 31. 
Jarek Kaczmarek i Gwidon Cybul-
ski przedstawią wiele anegdot i po-
staci ze świata bluesa. Początek 
o godz. 19.00. Wstęp wolny. (DP)

OGŁOSZENIE

Na gapę, 
ale legalnie
REGION
Podróżujący w obszarze 
obowiązywania 
oferty „Wspólny Bilet 
ZTM-KM-WKD” powinni 
już teraz zapamiętać 
datę 22 września. 
Tego dnia korzystanie 
z komunikacji będzie 
bezpłatne.

„Podróż samochodem = stra-
cony czas i pieniądze, stres, 
korki, hałas oraz spaliny” – to 
hasło, które promuje Europej-
ski Tydzień Zrównoważonego 
Transportu. W ramach Dnia 
Bez Samochodu, 22 września 
w autobusie metrze, tramwa-
ju, składach Szybkiej Kolei 
Miejskiej, pociągach Kolei 
Mazowieckich i Warszaw-
skiej Kolei Dojazdowej w ob-
szarze obowiązywania oferty 
„Wspólny Bilet ZTM-KM-
-WKD” nie trzeba będzie ka-
sować biletów ZTM. Także na 
parkingach P&R będzie moż-
liwe nieodpłatne pozostawie-
nie samochodu. A najbliższe 
z nich znajdują się m.in. przy 
Al. Krakowskiej czy na osiedlu
Ursus-Niedźwiadek.  (MAP)

Druga przeprawa przez tory
BRWINÓW
Mieszkańcy Brwinowa 
doczekają się
drugiej przeprawy
przez tory. Tunel 
pieszo-rowerowy 
połączy ulicę 
Sportową z ul. Przejazd.

Władzom miasta udało się poro-
zumieć z zarządem PKP, który 
w ramach modernizacji linii pod-
miejskiej wybuduje przeprawę. 
Przeprawę, która de facto ist-
niała w tym miejscu, ale w la-
tach 70-tych ubiegłego wieku. 
– Obecnie funkcjonuje tam dzi-
kie, wydeptane przejście, które 
i tak niebawem po zamonto-
waniu ekranów akustycznych, 
zostanie zlikwidowane – mó-
wi Arkadiusz Kosiński, bur-
mistrz Brwinowa.

To był jeden z argumentów 
w rozmowach z przedstawicie-
lami kolei. Jednak kluczowym 
okazał się fakt, że w mieście jest 
tylko jedna przeprawa – tunel 
pod dworcem PKP. Korzystają 
z niego zmotoryzowani i piesi. 
Szczególnie ci drudzy, z dal-
szych okolic centrum, nie ma-
ją wesołych min, kiedy muszą 

przedostać się z północnej czę-
ści Brwinowa na południową. 
I na odwrót. Efekt jest taki, że 
ponad 3 tysiące mieszkańców 
chcących dostać się do pracy, 
Zespołu Szkół, Galerii Brwinów 
czy kompleksu boisk musi ro-
bić to naokoło. 

To ma się zmienić. – Koleja-
rze dali się przekonać i uwz-
ględnili budowę tunelu pieszo-
-rowerowego w dokumenta-
cji projektowej – cieszy się bur-
mistrz Brwinowa. Tunel o sze-
rokości 4 metrów ma połączyć 
ulicę Sportową z ul. Przejazd. 
Koszty jego budowy wezmą na
 siebie kolejarze.

Miasto natomiast zobowiąza-
ło się do dwóch rzeczy. – Mamy 
doprowadzić ciągi pieszo-rowe-
rowe z ulic po obu stronach do 
tunelu. Ponadto gmina weź-
mie na siebie koszty utrzyma-
nia tunelu – wylicza burmistrz. 
Ale to nie wszystko. Okazuje 
się, że przejście będzie monito-
rowane, więc miasto chciałoby 
również włączyć zamontowa-
ne tam kamery do miejskiego 
systemu monitoringu.

Kiedy więc tunel powstanie? 
Opracowana przez kolejarzy do-
kumentacja projektowa zakłada 
modernizację linii podmiejskiej 
w latach 2017/2018.  (MAP)

Bezpłatne 
sadzonki 
MILANÓWEK
W Milanówku przyjmują 
od mieszkańców 
zamówienia na sadzonki 
drzew. Fundacja 
Fabryka Tlenu oraz 
urząd miejski mają 
ich do rozdania ponad 
3 tysiące.

Akcja organizowana jest po raz 
czwarty. – I jak do tej pory za-
interesowanie ze strony miesz-
kańców było spore. W sumie 
gdzie, jak nie w Mieście Ogro-
dzie – mówi Dariusz Romań-
czyk, prezes Fundacji Fabryka 
Tlenu. W tym roku pracowni-
cy fundacji oraz urząd miejski, 
który od początku aktywnie włą-
czył się w akcję, mają do rozda-
nia ponad 3 tys. sadzonek. – Są 
oczywiście bezpłatne. Mam 
do rozdysponowania siedem 
rodzajów drzew: dąb, sosna, 
świerk, modrzew, klon, jarzębina 
i grab – wylicza Romańczyk.

Co należy zrobić, aby otrzy-
mać sadzonki? Wystarczy, że 
każdy z chętnych mieszkań-
ców Milanówka zadzwoni pod 
numer fundacji (608 617 276) 
i złoży zamówienie. – W zasa-
dzie nie ma limitu. Każdy mo-
że zamówić tyle sadzonek, ile 
potrzebuje – mówi prezes Fun-
dacji Fabryka Tlenu.

Informacje na temat akcji 
można uzyskać na stronie in-
ternetowej urzędu miejskie-
go lub pod adresem fundacji: 
www.fabrykatlenu.pl.  (MAP)

MARCIN 
PRAŻMOWSKI

PIASTÓW
Przy al. Piłsudskiego 
w Piastowie pojawi 
się dodatkowa tablica 
świetlna, która 
będzie miała na celu 
ograniczenie prędkości 
przejeżdżających tamtędy 
aut. Urządzenie 
pojawi się na wysokości 
Gimnazjum nr 1.
 

O d wielu miesięcy rodzice 
i dyrekcja szkoły zabiega-
li o poprawę bezpieczeń-

stwa dzieci uczęszczających do 
„jedynki”. Aleja Piłsudskiego to 
droga o sporym natężeniu ruchu, 
stanowiąca niejako tranzyt pomię-
dzy północną a południową czę-
ścią Piastowa. – W związku z tym, 
że w gimnazjum uruchamialiśmy 
również klasy zerowe, te postula-
ty jak najbardziej narastały i były 
wręcz napastliwe – przyznał pod-
czas ostatniej sesji rady burmistrz 
Piastowa Marek Kubicki. 

Miasto od dłuższego czasu sta-
rało się rozwiązać sytuację, jednak 
utrudniał to fakt, iż al. Piłsudskie-
go jest drogą powiatową. – Wielo-
krotnie występowaliśmy z prośbą 
do zarządu powiatu o dokonanie 
pewnych inwestycji, tak aby po-
prawić bezpieczeństwo pieszych 
w rejonie Gimnazjum nr 1. Pier-
wotnie powiat pruszkowski na 

Tablicą w kierowców

nasze propozycje odpowiadał, iż 
jest to niemożliwe z tego względu, 
że dosyć blisko są światła na skrzy-
żowaniu z ul. Sowińskiego. Nie ma 
takiej możliwości, aby w tak ma-
łej odległości instalować dodat-
kowe światła czy ograniczniki, 
które wstrzymywałby ruch samo-
chodów – powiedział burmistrz. 

Rozwiązaniem problemu oka-
zał się pomysł zamontowania elek-
tronicznej tablicy wyświetlającej 
prędkość z jaką porusza się dane 
auto. W przypadku jej przekro-
czenia pojawiłby się błysk fl esza, 
który imitowałby zrobienie zdję-
cia kierowcy, tak jak ma to miejsce 
w przypadku fotoradaru. Iden-
tyczne urządzenie zamontowa-
no przy Galerii Gawra w Ursusie. 
– Zdajemy sobie sprawę, że jest to 
środek prewencyjny, ale miejmy 
nadzieję, że skuteczny – stwierdził 
burmistrz Kubicki, który ostatecz-
nie porozumiał się z starostwem 
i w ramach pomocy dla powiatu 
miasto Piastów przekaże na zakup 

tablicy 10 tys. złotych. Kolejne 
10 tys. zł wyłoży starostwo, które 
zobowiązało się też do moderni-
zacji przejść dla pieszych w rejonie 
ulic Żbikowskiej i Paderewskiego.

Mimo, że za takim rozwiąza-
niem była większość radnych, nie 
zabrakło oponentów. – Dobrze, 
że próbujemy zwiększyć bezpie-
czeństwo pieszych, ale znacznie 
bardziej radykalnym środkiem 
niż atrapa byłoby doprowadze-
nie do uruchomienia przez poli-
cję ręcznego miernika prędkości, 
który swego czasu zakupiło miasto. 
A te 10 tys. zł można byłoby prze-
znaczyć na partole w ramach służb 
ponadnormatywnych – powie-
dział radny Zdzisław Brzeziński. 
– Podejrzewam, że w takiej sytu-
acji policji zabrakłoby etatów, aby 
na zmianę z tym miernikiem stać 
przy Piłsudskiego. Tym bardziej, 
iż szkoła pracuje po ponad osiem 
godzin. Fizycznie jest to niewy-
konalne dla policji w Piastowie 
– spuentował burmistrz Kubicki. 

Przy al. Piłsudskiego zamontują dodatkową tablicę świetlną 

Najpierw szczepienia, 
a potem tydzień zdrowia
NADARZYN
Już po raz drugi SPG 
ZOZ w Nadarzynie 
będzie organizatorem 
Nadarzyńskiego 
Tygodnia Zdrowia. 
Zanim jednak 
pacjenci skorzystają 
z bezpłatnych badań, 
od 1 września rusza 
akcja szczepienia 
przeciw grypie.

Szczepienia współfi nansowane 
są ze środków budżetu gminy. – 
Bezpłatnie zaszczepić mogą się 
pacjenci, którzy ukończyli 69 
rok życia. Pozostali mieszkań-
cy muszą zapłacić 5 złotych – 
informuje personel SPG ZOZ 
w Nadarzynie. Szczepienia bę-
dą odbywały się do wyczer-
pania środków fi nansowych. 
Pierwsi pacjenci mogą odwie-
dzać przychodnie w Nadarzy-
nie (na zdjęciu) i Młochowie 
już od 1 września. Gabinety za-
biegowe będą czynne codzien-
nie w godz. 11.00 – 17.00.

Z kolei od 29 września trwać 
będzie Nadarzyński Tydzień 
Zdrowia. Program realizowany 
przez obie przychodnie w gmi-
nie powoli wpisuje się na stałe do 
kalendarza wydarzeń w Nada-
rzynie. – Zainteresowanie ubie-
głoroczną edycją przerosło nasze 
oczekiwania. Postanowiliśmy 
kontynuować ten pomysł i mi-
mo, że w tym roku oferta będzie 
nieco skromniejsza, to liczymy, iż 
mieszkańcy gminy równie licznie 
będą odwiedzali nasze placów-
ki – mówią z nadzieją pracow-
nicy nadarzyńskiej przychodni.

W ramach tygodnia zdro-
wia przychodnie w Nadarzynie 
i Młochowie będą wykonywa-
ły bezpłatnie badania TSH dla 
kobiet oraz PSA dla mężczyzn 
powyżej 35 roku życia. Jeśli pa-
cjenci zdecydują się wykonać in-
ne badania w tym terminie, to 
otrzymają na nie 25 proc. zniżki.

Nadarzyński Tydzień Zdrowia 
fi nansowany będzie wyłącznie 
ze środków SPG ZOZ i potrwa 
do 3 października.  (MAP)
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 Tablica pojawi się na wysokości Gimnazjum nr 1
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Dziesiąte Dożynki Powiatowe

Główną atrakcją tegorocz-
nych dożynek będzie wy-
stęp Państwowego Zespołu 
Ludowego Pieśni i Tańca 

„Mazowsze” oraz koncert Roberta 
Janowskiego, znanego prezentera tele-
wizyjnej „Jedynki”, który zaprezentuje 
uwielbiane przez wszystkich przebo-
je muzyki polskiej i zagranicznej.

Msza Święta, 
Korowód Dożynkowy
Uroczystości rozpoczną się o godz. 
13.00 mszą świętą dziękczynną za 
tegoroczne zbiory, w kościele pw. 
św. Józefa Oblubieńca Najświętszej 
Maryi Panny w Pruszkowie, przy 
ul. Helenowskiej 3, podczas której 
poświęcone zostaną wieńce dożynko-
we, a starostowie dożynek i delegacje 
z terenu powiatu złożą dary z tego-
rocznych plonów. Po mszy barwnym 
korowodem, ulicami: Helenowską, 
Plantową, Powstańców i Gomuliń-
skiego przemaszerują rolnicy, samo-
rządowcy z terenu naszego powiatu, 
poczty sztandarowe oraz zaproszeni 

goście. Tegoroczny korowód popro-
wadzi Orkiestra Ochotniczej Straży 
Pożarnej z Nadarzyna. Za nią pojadą 
zabytkowe bryczki i wozy zaprzężone 
we wspaniałe konie ze stajni Patataj 
z Kań Helenowskich. Po przybyciu 
uczestników korowodu na teren sta-
dionu MOS odbędzie się tradycyj-
na ceremonia poświęcenia i dziele-
nia chleba. 

Koncert Orkiestry 
Ochotniczej Straży 
Pożarnej z Nadarzyna
Część artystyczną rozpocznie koncert 
Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej 
z Nadarzyna, którą poprowadzi jej 
założyciel i dyrygent Mirosław Chil-
manowicz. Zespół powstał w 1998 r. 
i pełni ważną rolę w propagowaniu 
kultury muzycznej wśród naszej spo-
łeczności. Dobrze znany jest w Polsce, 
a także poza granicami kraju m.in. we 
Włoszech, Niemczech, Grecji, Bułga-
rii, Czechach, na Malcie i na Ukrainie, 

Chinach, Stanach Zjednoczonych, 
Malezji czy Singapurze. Zespół uwa-
żany jest za jedną z najlepszych or-
kiestr dętych w Polsce i Europie, co 
potwierdzają liczne nagrody i wyróż-
nienia przyznawane podczas festiwali 
i konkursów, w których brał udział. 
Muzycy występują zarówno w salach 
koncertowych, jak i w dynamicznych 
pokazach musztry paradnej. Wszędzie 
spotyka się z dużym entuzjazmem 
publiczności i uznaniem jurorów.

Nie ma wątpliwości, że w trakcie 
dożynek, zespół pod batutą maestro 
Chilmanowicza po raz kolejny zapre-
zentuje brawurowe wykonania wielu 
znanych przez nas wszystkich utwo-
rów muzyki ludowej czy fi lmowej.

Konkurs na najpiękniejszy 
wieniec dożynkowy
W programie tegorocznych dożynek 
nie zabraknie tradycyjnego konkursu 
na najpiękniejszy wieniec dożynko-
wy. Wręczenie dyplomów i podzię-
kowań Starosty Pruszkowskiego dla 
rolników z terenu naszego powiatu 

zaplanowano na godz. 16.00. Tak 
jak w poprzednim roku zachęca-
my mieszkańców do głosowania na 
najpiękniejszy Wieniec Publiczności.

Występy młodych 
talentów z terenu Powiatu 
Pruszkowskiego
Po konkursie wieńców około godz. 
16.20 wiele emocji i wspaniałych 
doznań artystycznych wzbudzą na 
pewno występy utalentowanych 
mieszkańców z terenu Powiatu Prusz-
kowskiego. Każda z gmin przedsta-
wi swojego reprezentanta. Występy 
młodych talentów przewidziane są 
także o godz. 18.45. 

Koncert Zespołu 
„Mazowsze”
O 17.00 mieszkańcy powiatu będą 
mieli okazję uczestniczyć we wspa-
niałym wydarzeniu artystycznym 
przygotowanym przez niekwestio-
nowaną gwiazdę polskiej sceny 

muzycznej- Państwowy Zespół Lu-
dowy Pieśni i Tańca „Mazowsze”, 
na którego koncerty zawsze przy-
bywają niezliczone rzesze wiernych 
fanów. Zespół wystąpi jak zwykle 
w barwnych i różnorodnych, ludo-
wych strojach z prawie wszystkich 
regionów Polski. Muzycy i tancerze 
wykonają specjalnie przygotowany 
na dożynki program składający się 
z tradycyjnych, polskich tańców, 
takich jak polonez, krakowiak, ma-
zur czy kujawiak, a chór zaśpiewa 
przepiękne pieśni ludowe. Na pewno 
usłyszymy „Cyt,cyt" i „Furmana".

Występ artystów 
ludowych z Azerbejdżanu
O godz. 18.15 czeka mieszkańców 
kolejna niespodzianka muzyczna 
– występ artystów ludowych z Azerbej-
dżanu. Muzycy zaprezentują miesz-
kańcom powiatu muzykę mugam, 
która wykorzystuje elementy melodii 
ludowych oraz pieśni bardów, rytmy 
i techniki performance’u. Ten niezwy-
kle kunsztowny gatunek muzyczny 
wykonywany jest przez śpiewaka 
lub śpiewaczkę, występujących przy 
akompaniamencie muzyków grają-
cych na tradycyjnych instrumentach, 
takich jak: tar (11-strunowa lutnia 
o długiej szyjce), kemancza (4-struno-
we szpiczaste skrzypce) i def (rodzaj 
dużego tamburyna). W przypadku 
mugam nie ma jednej określonej formy 
transkrypcji, różnorodne wersje są 
przekazywane przez mistrzów, któ-
rzy osobiście uczą studentów sztuki 
improwizacji, by zagwarantować wir-
tuozerię i różnorodność artystycz-
nej ekspresji. Warto podkreślić, że 
w roku 2003, UNESCO wpisało 
azerbejdżańskie mugam na listę 
„Arcydzieła ustnego i duchowego 
dziedzictwa wszechświata” i tym sa-
mym potwierdziło niepowtarzal-
ność artystyczną i wartość, którą nie-
sie dla kultury światowej.

Atrakcje dla dzieci
Nie zabraknie atrakcji dla dzieci, w tym 
konkursów, zawodów sportowych, ma-
lowania buzi, skakania na trampolinie 
i dmuchanych zabawkach. Na jubile-
uszowe dożynki policjanci z Komen-
dy Powiatowej Policji w Pruszkowie 
oraz strażacy z Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Prusz-
kowie szykują szereg niespodzianek. 
Dzieci będą miały okazję zobaczyć 
z bliska sprzęt policyjny i strażacki 
przeznaczony do drogowych akcji 
ratowniczych, odkryć tajemnicę po-
bierania odcisków linii papilarnych, 
zaprzyjaźnić się z policyjną maskotką, 
czy też przygotować się do egzami-
nu na kartę rowerową w Miasteczku 
Ruchu Drogowego. Wielką atrak-
cją w tym roku, będzie prezentacja 
zabytkowych wozów i sprzętu stra-
żackiego. Natomiast młodzi człon-
kowie Klubu UKS KATA Pruszków 
przygotowali specjalnie na dożynki 
pokaz judo. 

Gwiazda Wieczoru
O godz. 19.30. wystąpi Robert Ja-
nowski znany i lubiany prezenter 
telewizyjnej „Jedynki” o nieprzecięt-
nym talencie wokalnym, który wraz 
z zespołem zaprezentuje znane przez 
wszystkich przeboje polskie i zagra-
niczne. Całość poprowadzą znani pre-
zenterzy: Paweł Pawelec z radia Eska 
oraz Ryszard Rembiszewski.

Miasteczko Organizacji 
Pozarządowych 
Jak w latach ubiegłych Mieszkańcy 
będą mieli możliwość poznania szero-
kiego wachlarza działań społecznych 
podejmowanych przez organizacje 
pozarządowe. W Miasteczku Orga-
nizacji Pozarządowych będzie można 
zobaczyć i nabyć prace artystyczne 
członków stowarzyszeń oraz Warsz-
tatów Terapii Zajęciowej. Jak zwykle 
miasteczko będzie rozbrzmiewało 
muzyką i śpiewem młodzieży i senio-
rów. Natomiast pracownicy jednostek 
organizacyjnych powiatu chcą ten 
dzień wykorzystać do bezpośredniego 

kontaktu z mieszkańcami. Porady Po-
wiatowego Rzecznika Konsumenta, 
pracowników z Powiatowego Urzędu 
Pracy, czy Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie pozwolą na uzyskanie 
odpowiedzi na wiele pytań dotyczą-
cych istotnych, życiowych spraw. 

Stoiska
W trakcie dożynek, na terenie MOS, 
będzie można posmakować specjałów 
tradycyjnej kuchni ludowej, wiejskich 
serów, pieczywa, ciastek oraz strażac-
kiej grochówki, czy też zakupić wyroby 
rękodzieła ludowego bezpośrednio 
od artystów z terenu całego Powiatu 
Pruszkowskiego. Będzie można sko-
rzystać z porad dietetyka, wizażysty 
i kosmetyczki, poćwiczyć walenie 
w bębny, czy też potrenować zumbę.

W tym roku, podobnie jak w latach 
ubiegłych, czas spędzony na dożyn-
kach powiatowych będzie na pew-
no czasem dobrej zabawy, relaksu 
i odpoczynku w gronie rodziny 
i przyjaciół. 

Serdecznie zapraszamy! 

Biuletyn przygotowywany i redagowany przez Powiat Pruszkowski. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść. 

Starosta Elżbieta Smolińska serdecznie zaprasza wszystkich Mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego, 31 sierpnia na wspólną 
celebrację dziesiątych jubileuszowych dożynek powiatowych. Święto plonów odbędzie się, jak co roku, w ostatnią niedzielę 
wakacji, na terenie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego (MOS), przy ul. Gomulińskiego 4 w Pruszkowie. 

 Koncert zespołu Mazowsze

FO
T.

 K
RZ

YS
ZT

O
F 

W
O

JC
IE

W
SK

I

 Artyści z Azerbejdżanu

 Robert Janowski
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PRUSZKÓW
Policjanci ustalają miejsce poby-
tu 19-letniej Kamili Lubańskiej, 
mieszkanki Pruszkowa. 24 czerwca 
wyszła z domu, nie zostawiając wia-
domości. – Kobieta jest pełnoletnia 
i może przebywać gdzie chce, jed-
nak rodzina jest bardzo zaniepoko-
jona jej zniknięciem i postanowiła 

się dowiedzieć, co się z nią dzie-
je – mówi kom. Dorota Nowak, 
rzecznik pruszkowskiej komendy. 
Kobieta ostatni raz widziana by-
ła w Dębkach (powiat pucki). Naj-
prawdopodobniej nocuje na polach 
namiotowych w towarzystwie 
młodego mężczyzny w rejonie 

Rodzina poszukuje 
19-letniej Kamili Lubańskiej

nadmorskich kurorortów. Rysopis: 
wzrost – 177 cm; waga – 63 kg; wło-
sy – ciemny blond; oczy – niebieskie; 
szczupła budowa ciała. Kto zna miej-
sce pobytu kobiety proszony jest 
o kontakt z pruszkowską komendą 
pod nr. tel. (22) 60 46 213 lub z najbliż-
szą jednostką policji – 112 lub 997. (TK)

Złodziej czyha, a roweru 
nie można oznakować
REGION
Zarówno w Pruszkowie, 
jak i w Grodzisku 
z programów 
realizowanych przez 
straże miejskie zniknęło 
znakowanie rowerów. 
Powód? Brak środków.

Żadne z zabezpieczeń, choćby 
najlepsze, nie gwarantuje, że zło-
dziej ominie nasz rower szero-
kim łukiem. Skomplikowany 
zamek, metal, a nawet balkon 
na wysokim piętrze – każda 
przeszkoda jest do sforsowania. 
Podkreślają to policjanci, przyj-
mujący zgłoszenia o kradzie-
żach. Dlatego ten, kto dba o swój 
sprzęt, stara się w pełni wykorzy-
stać dostępne możliwości. A jed-
ną z nich jest wygrawerowanie 
numerów identyfi kacyjnych.

Niestety, nie wszędzie moż-
na to zrobić. Nawet tam, gdzie 
służby systematycznie prowa-
dziły tego typu akcje, jak choćby 
w Pruszkowie czy w Grodzisku 
Mazowieckim. – Nie wiem, co 
jest grane. Jakiś czas temu kupi-
łem sobie rower i chciałbym go 
oznakować. Ale strażnicy miej-
scy poinformowali mnie, że nie 
ma takiej możliwości – skarży 
się jeden z naszych czytelników 
w Grodzisku.

Podobnie wygląda sytuacja 
w Pruszkowie. I oczywiście cho-
dzi o pieniądze. – Nie znakuje-
my rowerów od zeszłego roku. 
Ale będziemy starali się o środki 

na ten cel i możliwe, że taki pro-
gram ponownie się u nas pojawi 
– mówi Włodzimierz Majchrzak, 
komendant pruszkowskiej stra-
ży miejskiej.

Zbliżone plany ma komen-
dant straży miejskiej w Gro-
dzisku. – Znakowanie cieszyło 
się u nas sporym zainteresowa-
niem i powinno wrócić. Wszyst-
ko zależy od tego, czy zdołamy 
się porozumieć z firmą, któ-
ra obsługuje rejestrację. Pew-
nym rozwiązaniem byłoby też 
negocjowanie wspólnie z jed-
nostkami straży z innych gmin. 
Im więcej chętnych, tym lepiej 
rozkładają się koszty i staje się 
to opłacalne dla obu stron – 
twierdzi Jan Stachurski. 

Dopóki strażnicy nie upo-
rają się ze swoimi problema-
mi, mieszkańcom pozostaje 
wizyta w grodziskiej komen-
dzie. – Można przyjść do nas 
w każdy poniedziałek między 
godz. 12.00 a 13.00 i umówić 
się na konkretny termin. Na 
razie mamy pięć osób zapisa-
nych na 1 września. Od począt-
ku roku oznakowaliśmy już 
50 rowerów – mówi Katarzy-
na Zych, rzecznik KPP w Gro-
dzisku Mazowieckim.  (TK)

Wandale niszczą pojazdy, ZTM liczy straty
REGION
Statystycznie w 2013 r. 
każdego dnia dochodziło 
do trzech aktów 
wandalizmu w pojazdach 
miejskiej komunikacji.

Wandale niszczą drzwi, siedze-
nia, biletomaty, kasowniki. Do 

tej długiej listy dochodzą powy-
bijane szyby i gra�  ti. ZTM zro-
bił szczegółowe statystki ubie-
głorocznych uszkodzeń w po-
jazdach komunikacji miejskiej. 
Łącznie przewoźnicy odnoto-
wali 1085 aktów wandalizmu.

Co najczęściej niszczą wan-
dale? Elementy wyposażenia 

pojazdów – siedzenia, porę-
cze, listwy. W autobusach od-
notowano aż 455 uszkodzeń, 
w pociągach SKM – 22. Jak 
podkreśla ZTM, jednym z ulu-
bionych „zajęć” wandali jest 
wybijanie szyb. Przewoźnicy 
autobusowi musieli wstawić 
245 nowych, a Szybka Kolej 

Miejska – 37. Chuligani znisz-
czyli 59 kasowników i auto-
matów biletowych. 149 razy 
przewoźnicy zmywali z pojaz-
dów różne malunki.

W 2013 r. przewoźnicy na 
naprawy pojazdów zniszczo-
nych przez chuliganów wyda-
li 750 tys. zł.  (AS)

ANNA 
SOŁTYSIAK

REGION
Kolejarze szykują 
niemiłą niespodziankę dla 
kierowców i mieszkańców. 
Przejazd w Parzniewie 
we wrześniu będzie 
wyłączony z ruchu. 
Ale prawdopodobnie 
nie na długo.

W Pruszkowie funkcjo-
nują tylko dwie prze-
prawy nad torami 

PKP. To wiadukt w ciągu ulicy Po-
znańskiej oraz przejazd kolejowy 
w ciągu ul. Przejazdowej. W dru-
giej połowie września kierowcy bę-
dą mogli korzystać tylko z jednej 
przeprawy. Powód? Prowadzo-
na przez kolejarzy modernizacja 
linii Warszawa – Łódź.

Informacje o zamknięciu prze-
jazdu krążą już w internecie. Ale 

Przejazdem nie przejedziesz 
Przeprawa w ciągu ul. Przejazdowej w drugiej połowie września zostanie (czasowo) zamknięta

jak to zazwyczaj bywa w tych przy-
padkach, nie są sprawdzone. – Do-
tarła do mnie informacja, że PKP 
zamierza zamknąć ten nowo wy-
budowany przejazd kolejowy. Są 
głosy, że jak pendolino zacznie 
jeździć to przeprawa zostanie za-
mknięta – mówi Agnieszka Kuź-
mińska, wicestarosta pruszkowski. 
– Zawsze w takich informacjach 
jest ziarno prawdy – dodaje.

Kuźmińska uspokaja jednak, że 
zamknięcie przejazdu nie ozna-
cza jego całkowitej likwidacji. 
– PKP wystąpiło do nas o zgodę 
na zamknięcie przejazdu w Parz-
niewie na trzy tygodnie, na czas 
remontu. I tu wspólnie z wice-
prezydentem Pruszkowa posta-
wiliśmy weto. Stanęło na tym, 
że zamkną ten przejazd na dwa, 
może trzy weekendy we wrześniu 
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Przeprawa w ciągu ul. Przejazdowej w drugiej połowie września zostanie (czasowo) zamknięta
– wyjaśnia wicestarosta. Konkret-
nych terminów nie podaje.

Zapytaliśmy więc u źródła, na 
kiedy planowane jest wyłączenie 
przeprawy z ruchu. – Przejazd 
kolejowy w Parzniewie zostanie 
zamknięty na dwa ostatnie ty-
godnie września. Na przejeździe 
będą prowadzone prace polega-
jące na wymianie jednego toru 
– twierdzi Maciej Dutkiewicz, 
rzecznik PKP PLK.

Władze Pruszkowa podają 
jednak nieco różniącą się od ko-
lejarskiej informację. – Zgodnie 
z ustaleniami z PKP przejazd zo-
stanie wyłączony z ruchu na dwa 
weekendy: 20 i 21 września oraz 
27 i 28 września – mówi Andrzej 
Kurzela, wiceprezydent Pruszko-
wa. – PKP PLK do 10 września 
ma nam przekazać dokładną in-
formację o utrudnieniach oraz 
ustawić znaki informacyjne, tak 
by kierowcy wiedzieli o zmianach 
wcześniej – podkreśla.  

 Przejazd w ciągu ulicy Przejazdowej

Powiat Grodziski www.powiat-grodziski.pl

Skuteczna walka z bezrobociem
26 sierpnia został 
podjęty Program Promocji 
Zatrudnienia i Aktywizacji 
Lokalnego Rynku Pracy na 
lata 2014-2020 przez Radę 
Powiatu Grodziskiego. 
Program ten opisuje obecną 
sytuację powiatowegot 
rynku pracy oraz 
jak można ją poprawić.

A trzeba przyznać, że już teraz 
sytuacja jest całkiem do-
bra. Stopa bezrobocia na 
koniec czerwca wynosiła 

7,3%. Wyprzedzają nas tylko powia-
ty warszawski – zachodni i grójecki. 
Na taki wynik wpływ ma duża ilość 
podmiotów gospodarczych zarejestro-
wanych na terenie powiatu grodziskie-
go, mała odległość od Warszawy, ale 
także liczne działania podejmowane 
przez Powiatowy Urząd Pracy.

 Urząd Pracy ma na ten rok zapew-
nioną kwotę 4 460 100 zł z Funduszu 
Pracy i Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego na działania aktywizacyj-
ne. Od początku roku przeszkolono 
89 osób, 14 skierowano na prace inter-
wencyjne, 12 na roboty publiczne, 59 na 
prace społecznie użyteczne, 135 osób 
wzięło udział w stażach, podpisano 
10 umów na wyposażenie stanowisk 
pracy dla skierowanych bezrobotnych 
i 50 osób otrzymało dotacje na rozpo-
częcie działalności gospodarczej.

 Zgodnie z założeniami w projek-
cie współfi nansowanym ze środków 
unijnych połowa wszystkich uczest-
ników powinna mieć nie więcej niż 
25 lub więcej niż 50 i przynajmniej 
6% miejsc przewidziano na oso-
by niepełnosprawne.

Szczególnie dobre efekty przynoszą 
dofi nansowania dla tych, którzy chcą 
rozpocząć działalność gospodarczą. 

Wprawdzie droga nie jest łatwa ani 
szybka – trzeba najpierw złożyć wnio-
sek, należy udowodnić, że ma się wie-
dzę i umiejętności potrzebne, żeby 
prowadzić własną fi rmę, niezbędne 
jest także zabezpieczenie określonych 
środków materialnych, a warunkiem, 
żeby zachować dotację jest prowa-
dzenie działalności przynajmniej 
przez rok. Niektórym zrealizowanie 

się w roli przedsiębiorcy idzie lepiej 
niż myśleli.

Rynek pracy ciągle się zmienia i nie 
jest łatwy, ale Powiatowy Urząd Pra-
cy pomaga się do niego dostosować. 
Jeśli ktoś skończył studia, po których 
nie może znaleźć pracy, to może np. 
iść na kurs, po którym będzie mu ła-
twiej o zatrudnienie; młodzi ludzie, 
którzy kończą edukację muszą mieć 
doświadczenie, im wejście na rynek 
pracy może ułatwić ukończony staż.

Ale zmienia się nie tylko rynek 
pracy, ale i mentalność. Coraz wię-
cej gimnazjalistów kończy naukę na 
tym poziomie i rejestruje jako bez-
robotni, dlatego pracownicy Urzędu 
Pracy spotykają się z uczniami, którzy 
mają po kilkanaście lat, tłumacząc im, 
jak ważne są decyzje, które niedługo 
będą musieli podejmować, bo wbrew 
pozorom – podjęcie pracy to nie jest 
taka bardzo odległa przyszłość.

Coraz trudniej będzie też uporać 
się z szarą strefą, zastępowaniem 
ludzi maszynami i przekonaniem 
młodych osób, żeby nie wyjeżdża-
li za chlebem, a to i tak tylko część 
zagrożeń. Działania podejmowane 
przez Urząd Pracy udowadniają, że 
człowiek zawsze będzie potrzebny, 
a coraz ważniejsza będzie własna kre-
atywność i pomysłowość. Jeśli tylko 
wiadomo, gdzie zapukać, można sobie 
ułatwić start na rynku pracy albo zu-
pełnie odmienić swoje dotychczasowe 
życie, bo jak mówi Dyrektor Urzędu 
Pracy, Hanna Wilamowska, każda 
sprawa jest indywidulana i dostrze-
ga się możliwości każdego człowieka.

Już teraz zapraszamy wszystkich 
chętnych do wzięcia udziału w Tar-
gach Pracy, które odbędą się w paź-
dzierniku.

Starostwo Powiatu Grodziskiego

Biuletyn przygotowywany i redagowany przez Starostwo Powiatu Grodziskiego. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.
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Grodzisk Mazowiecki, dnia 29.08.2014 r.

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko, 
sporządzonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A6

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 2, w związku z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), w związku z uchwałą 
Nr 544/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 kwietnia 2013 
r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A6 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na 
środowisko, sporządzonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A6.
Wyłożenie odbędzie się w dniach od 8 września 2014 r. do 30 września 2014 r. 
Dokumentacja sprawy będzie wyłożona w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Grodzisku Mazowieckim pokój nr 9, ul. T. Kościuszki 32A w godzinach od 
10.00 do 16.00. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami odbędzie się w dniu  
15 września 2014 r. o godzinie 18.00 w Grodzisku Mazowieckim w siedzibie 
Urzędu Miejskiego pokój nr 101. 
Prognoza oraz projekt planu udostępnione będą również na stronie internetowej 
gminy bip.grodzisk.pl – Planowanie przestrzenne – Rok 2014.

Uwagi i wnioski w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  
– stosownie do przepisu art. 39 ust. 1 pkt 3 oraz art. 54 ust. 3 cytowanej ustawy 
należy wnosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 października 2014 r.

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

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

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

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Grodzisk Mazowiecki, dnia 29.08.2014 r.

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Adamowizna w rejonie  
ul. Radziejowickiej w Gminie Grodzisk Mazowiecki

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) 
w związku z uchwałą Nr 545/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z 
dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Adamowizna w rejonie 
ul. Radziejowickiej w Gminie Grodzisk Mazowiecki zawiadamiam o wyłożeniu 
do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części wsi Adamowizna w rejonie ul. Radziejowickiej  
w Gminie Grodzisk Mazowiecki
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną do ww. planu.

Sporządzony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obejmuje obszar, którego granice przebiegają:
Od północy – zaczynając od punktu stanowiącego przedłużenie północnej granicy 
działki ew. nr 35/1 na zachodnią granicę działki ew. nr 42, przez działkę ew. nr 42, 
północną granicą działki ew. nr 35/1.
Od wschodu – zaczynając od północno–wschodniego narożnika działki  
ew. nr 35/1, wschodnią granicą działki ew. nr 35/1, północną i wschodnią granicą 
działki ew. nr 41/41, północną i wschodnią granicą działki ew. nr 41/12.
Od południa – zaczynając od południowo–wschodniego narożnika działki  
ew. nr 41/12, południową granicą działek ew. nr 41/12, 41/57, 41/56, 41/55, 41/54, 
41/53, 41/52, 41/51, 41/50, 41/49, 41/23, 41/4 i 42.
Od zachodu – zaczynając od południowo–zachodniego narożnika działki ew. nr 
42, zachodnią granicą działki ew. nr 42, do punktu stanowiącego przedłużenie 
północnej granicy działki ew. nr 35/1 na zachodnią granicę działki ew. nr 42.

Wyłożenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 
sporządzoną do w/w planu odbędzie się w dniach od 8 września 2014 r. do 30 
września 2014 r. 
Dokumentacja sprawy będzie wyłożona  w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Grodzisku Mazowieckim pokój nr 9, ul. T. Kościuszki 32A w godzinach od 
10.00 do 16.00. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie 
się w dniu 15 września 2014 r. o godzinie 17.00 w Grodzisku Mazowieckim  
w siedzibie Urzędu Miejskiego pokój nr 101. 
Projekt planu oraz prognoza udostępnione będą również na stronie internetowej 
gminy bip.grodzisk.pl – Planowanie przestrzenne – Rok 2014.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie 
planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu należy składać 
do Burmistrza Grodziska Mazowieckiego, z podaniem imienia i nazwiska lub 
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga 
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 października 2014 r.

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

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu 
planu jest Burmistrz Grodziska Mazowieckiego.

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Grodzisk Mazowiecki, dnia 29.08.2014 r.

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chrzanów Duży w Gminie 
Grodzisk Mazowiecki

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) 
w związku z uchwałą Nr 491/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim 
z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chrzanów Duży w Gminie 
Grodzisk Mazowiecki zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi 
Chrzanów Duży w Gminie Grodzisk Mazowiecki
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną do ww. planu.

Sporządzony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obejmuje obszar, którego granice przebiegają:
Od północy – zaczynając od północno–zachodniego narożnika działki ew. nr 2/2 
z obrębu 4 leżącego na zachodniej granicy wsi Chrzanów Duży, po północnych 
granicach działek ew. nr 2/2, 6/2, 10/2, 15/2 z obrębu 4, dalej do południowo–
zachodniego narożnika działki ew. nr 19/2 z obrębu 4, następnie po zachodniej 
granicy działek ew. nr 19/2 i 19/1 z obrębu 4, dalej po północnych granicach działek 
ew. nr 19/1, 24/1, 29/1, 34/1, 40/1, 46/1, 51/1, 58/1, 63, 69/5, 69/6, 69/7, 75/1  
i 85/1 z obrębu 4, aż do punktu stanowiącego przecięcie przedłużenia północnej 
granicy działki ew. nr 85/1 z obrębu  4 ze wschodnią granicą działki ew. nr 94  
z obrębu 4.
Od wschodu – po wschodniej granicy działki ew. nr 94 z obrębu 4.
Od południa – po południowych granicach działek ew. nr 94, 301, 294, 64/1, 59/1, 
52/1, 47/3, 41/5, 37/1, 30/3, 25/8, 20/7, 15/4, 10/4, 6/5, 2/3 z obrębu 4, biegnących 
wzdłuż południowej granicy wsi Chrzanów Duży.
Od zachodu – po zachodnich granicach działek ew. nr 2/3 i 2/2 z obrębu 4, 
biegnących wzdłuż zachodniej granicy wsi Chrzanów Duży.

Wyłożenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 
sporządzoną do w/w planu odbędzie się w dniach od 8 września 2014 r. do 30 
września 2014 r. 
Dokumentacja sprawy będzie wyłożona  w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Grodzisku Mazowieckim pokój nr 9, ul. T. Kościuszki 32A w godzinach od 
10.00 do 16.00. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie 
się w dniu 22 września 2014 r. o godzinie 18.00 w Grodzisku Mazowieckim  
w siedzibie Urzędu Miejskiego pokój nr 101. 
Projekt planu oraz prognoza udostępnione będą również na stronie internetowej 
gminy bip.grodzisk.pl – Planowanie przestrzenne – Rok 2014.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie 
planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu należy składać 
do Burmistrza Grodziska Mazowieckiego, z podaniem imienia i nazwiska lub 
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga 
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 października 2014 r.
Uwagi mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miejskiego 
w Grodzisku Mazowieckim lub pocztą na adres: 05–825 Grodzisk Mazowiecki 
ul. Kościuszki 32A, ustnie do protokołu w Wydziale Planowania Przestrzennego 
pok. nr 9 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres:  
urzad@grodzisk.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu 
planu jest Burmistrz Grodziska Mazowieckiego.

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Grodzisk Mazowiecki, dnia 29.08.2014 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk 
Mazowiecki Jednostka A6

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.)  
w związku z uchwałą Nr 544/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim 
z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk 
Mazowiecki Jednostka A6 zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 
terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A6
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną do ww. planu.

Sporządzony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obejmuje obszar, którego granice przebiegają:
Od północy – zaczynając od północnego narożnika działki ew. nr 80/1 z obrębu 
28, po północnych granicach działek ew. nr 82/1 z obrębu 28, 12/3, 40/1, 41, 
43, 44/1, 44/2, 47 z obrębu 29, do punktu stanowiącego przecięcie przedłużenia 
północnej granicy działki ew. nr 47 z obrębu 29 ze wschodnią granicą działki ew. 
nr 69/5 z obrębu 29.
Od wschodu – zaczynając od punktu stanowiącego przecięcie przedłużenia 
północnej granicy działki ew. nr 47 z obrębu 29 ze wschodnią granicą działki  
ew. nr 69/5 z obrębu 29, po wschodnich granicach działek ew. nr 69/5, 69/3, 69/6  
z obrębu 29, do punktu stanowiącego południowo – wschodni narożnik działki ew. 
nr 69/6 z obrębu 29 i wschodni narożnik działki ew. nr 67/3 z obrębu 29.
Od południa – zaczynając od punktu stanowiącego południowo – wschodni 
narożnik działki ew. nr 69/6 z obrębu 29 i wschodni narożnik działki ew. nr 67/3 
z obrębu 29, po południowej granicy działki ew. nr 67/3 z obrębu 29, do punktu 
stanowiącego południowy narożnik działki ew. nr 67/3 z obrębu 29 i południowy 
narożnik działki ew. nr 12/11 z obrębu 29.
Od zachodu – zaczynając od punktu stanowiącego południowy narożnik działki 
ew. nr 67/3 z obrębu 29 i południowy narożnik działki ew. nr 12/11 z obrębu 29, 
po zachodniej granicy działki ew. nr 12/11 z obrębu 29, dalej po południowych 
granicach działek ew. nr 82/1, 80/2 z obrębu 28, następnie po zachodnich granicach 
działek ew. nr 80/2, 80/1 z obrębu 28, do północnego narożnika działki ew. nr 80/1 
z obrębu 28.

Wyłożenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 
sporządzoną do w/w planu odbędzie się w dniach od 8 września 2014 r. do  
30 września 2014 r. 
Dokumentacja sprawy będzie wyłożona  w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Grodzisku Mazowieckim pokój nr 9, ul. T. Kościuszki 32A w godzinach od 
10.00 do 16.00. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie 
się w dniu 15 września 2014 r. o godzinie 18.00 w Grodzisku Mazowieckim  
w siedzibie Urzędu Miejskiego pokój nr 101. 
Projekt planu oraz prognoza udostępnione będą również na stronie internetowej 
gminy bip.grodzisk.pl – Planowanie przestrzenne – Rok 2014.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie 
planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu należy składać 
do Burmistrza Grodziska Mazowieckiego, z podaniem imienia i nazwiska lub 
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga 
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 października 2014 r.
Uwagi mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miejskiego 
w Grodzisku Mazowieckim lub pocztą na adres: 05–825 Grodzisk Mazowiecki 
ul. Kościuszki 32A, ustnie do protokołu w Wydziale Planowania Przestrzennego 
pok. nr 9 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: urzad@
grodzisk.pl.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu 
planu jest Burmistrz Grodziska Mazowieckiego.

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Grodzisk Mazowiecki, dnia 29.08.2014 r.

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko, 
sporządzonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części wsi Adamowizna w rejonie ul. Radziejowickiej  
w Gminie Grodzisk Mazowiecki
Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 2, w związku z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 
2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), 
w związku z uchwałą Nr 545/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim 
z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Adamowizna w rejonie ul. 
Radziejowickiej w Gminie Grodzisk Mazowiecki zawiadamiam o wyłożeniu do 
publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzonej do 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi 
Adamowizna w rejonie ul. Radziejowickiej w Gminie Grodzisk Mazowiecki.
Wyłożenie odbędzie się w dniach od 8 września 2014 r. do 30 września 2014 r. 
Dokumentacja sprawy będzie wyłożona w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Grodzisku Mazowieckim pokój nr 9, ul. T. Kościuszki 32A w godzinach od 
10.00 do 16.00. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 
września 2014 r. o godzinie 17.00 w Grodzisku Mazowieckim w siedzibie Urzędu 
Miejskiego pokój nr 101. 
Prognoza oraz projekt planu udostępnione będą również na stronie internetowej 
gminy bip.grodzisk.pl – Planowanie przestrzenne – Rok 2014.

Uwagi i wnioski w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  
– stosownie do przepisu art. 39 ust. 1 pkt 3 oraz art. 54 ust. 3 cytowanej ustawy 
należy wnosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 października 2014 r.

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

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

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

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Grodzisk Mazowiecki, dnia 29.08.2014 r.

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko, 
sporządzonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla części wsi Chrzanów Duży w Gminie Grodzisk Mazowiecki
Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 2, w związku z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 
2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), 
w związku z uchwałą Nr 491/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim 
z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chrzanów Duży w Gminie 
Grodzisk Mazowiecki zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu 
prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzonej do projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chrzanów Duży  
w Gminie Grodzisk Mazowiecki.
Wyłożenie odbędzie się w dniach od 8 września 2014 r. do 30 września 2014 r. 
Dokumentacja sprawy będzie wyłożona w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Grodzisku Mazowieckim pokój nr 9, ul. T. Kościuszki 32A w godzinach od 
10.00 do 16.00. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami odbędzie się w dniu  
22 września 2014 r. o godzinie 18.00 w Grodzisku Mazowieckim w siedzibie 
Urzędu Miejskiego pokój nr 101. 
Prognoza oraz projekt planu udostępnione będą również na stronie internetowej 
gminy bip.grodzisk.pl – Planowanie przestrzenne – Rok 2014.

Uwagi i wnioski w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
– stosownie do przepisu art. 39 ust. 1 pkt 3 oraz art. 54 ust. 3 cytowanej ustawy 
należy wnosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 października 2014 r.

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

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

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

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego
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Grupa Wpr Media, wydawca Gazety WPR oraz portalu WPR24.pl  
w związku z dynamicznym rozwojem zatrudni

SPECJALISTÓW DS. SPRZEDAŻY  
POWIERZCHNI REKLAMOWEJ

MIEJSCE PRACY: 
 powiat pruszkowski, grodziski

GŁÓWNE OBOWIĄZKI:
 sprzedaż powierzchni reklamowych do Gazety WPR i portalu WPR24.pl
 sprzedaż powierzchni targowej – Targi Nieruchomości i Wnętrz
 nawiązywanie i utrzymywanie długofalowych kontaktów z właścicielami firm

OCZEKIWANIA:
 wykształcenie średnie;
 komunikatywność, kreatywność w działaniu;
 doskonała organizacja własnej pracy;
 nastawienie na realizację celu;
 wysoka kultura osobista;
 dyspozycyjność;

WARUNEK KONIECZNY: doświadczenie w sprzedaży powierzchni reklamowej  
w branży wydawniczej lub podobnej
 
NASZA OFERTA WOBEC KANDYDATÓW:
 stabilna, długofalowa praca;
 stałe wynagrodzenie + prowizja + dodatek paliwowy;
 pomoc w realizacji wyznaczonych celów;
 niezbędne narzędzia do pracy.
 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na:
rekrutacja@wprmedia.pl

Zamów:  22 758 77 88  reklama@wprmedia.pl  Pruszków, ul. Niecała 10/2

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

Dam pracę

 ► Aktualnie fi rma spożywcza zatrudni 
do pracy na produkcji, przy obróbce 
warzyw oraz w magazynie. 
Wymagana książeczka Sanepidu. 
Praca zmianowa. Dawidy k. Raszyna,
praca@maga.net.pl, 22 720 57 42 w 125 

 ► Firma Handlowo-Usługowa EXACTOR 
Sp. z o.o. Oddział w Pruszkowie przy 
ul. Staszica 1 zatrudni Przedstawicieli 
Handlowych w zakresie sprzedaży 
SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ 
ELEKTRONICZNYCH, oraz SYSTEMÓW 
INTELIGANTEJ AUTOMATYKI BUDYNKOWEJ.  
CV ze zdjęciem i dopiskiem w tytule 
e-mail: „Przedstawiciel Handlowy”  z klauzulą 
o ochronie danych osobowych proszę 
przesyłać na adres e-mail: biuro@exactor.pl 

 ► Firma spożywcza zatrudni magazyniera. 
Wymagania: uprawnienia na wózki widłowe, 
znajomość pakietu Offi ce, prawo jazdy kat. 
B. Wymagana książeczka Sanepidu. 
Praca zmianowa. Dawidy k. Raszyna, 
praca@maga.net.pl, 22 720 57 42 w 125 

 ► Fryzjer męski, ucznia, 608 77 77 47 

FRYZJERÓW Z DOŚWIADCZENIEM 
607 052 845 

Kelnerów na etat lub na bankiety do Hotelu, 
info@palacykotrebusy.pl, 503 164 828 

 ► Kierowcy C+E na kraj z Grodziska Maz. 
601 327 327; 601 697 697 

Kucharza / Pomoc Kuchenna do Hotelu 
w Otrębusach, 503 164 828 

Masażystę / Masażystkę do Hotelu SPA, 
info@palacykotrebusy.pl, 503 164 828 

 ► Stanowisko: Pracownika-pressera do obsługi 
wtryskarek. Produkcja drobnego AGD. Miejsce 
pracy Otrębusy k/Warszawy (linia WKD). 
Preferowane osoby z doświadczeniem oraz 
ciągłością pracy. Zgłoszenia proszę przesyłać 
na ricco@ricco.pl lub pocztą na adres: 
ul. Natalińska 14, 05-805 Otrębusy.

 ► Zatrudnię do sprzątania 608 529 953 

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

 ► Zatrudnię krawcową-szwaczkę stała praca 
Grodzisk Maz. tel. 503 041 060 

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

Nieruchomości – sprzedam

 ► Działka budowlana (plan miejscowy)  
w Grodzisku Mazowieckim  ul. Malinowa 
15-836m2, media (gaz wod Kan), Tel. 605 338 255 

 ► 35,4 m2 , mieszkanie do remontu lub 
własnej aranżacji 9/10 piętro, os. Staszica 
tel. 517 195 186, 180 000 zł 

 ► Mieszkanie Pruszków Zgoda 7 II piętro 
60m2, Tel. 605338255 

Mieszkania w Milanówku 80-117 m2, 
tel. 733 26 26 26 

 ► Czarny Las działka budowlana 1500m2, 
cena 138.000 zł,  604 402 004

 ► Dom 179 mkw na działce 1100 mkw, przestronny, 
podpiwniczony, Grodzisk Mazowiecki. 
733 26 26 26  

 ► Działki budowlane piękne Nowa Wieś , 1215 
i 1007 m2, idealna lokalizacja, tanio 733 262 626 

 ► Sprzedam działkę budowlaną  517m2 
ul. Murarska,  Pruszków tel. 507 845 166 

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

 ► Sprzedam mieszkanie, Pruszków, Prusa 84, 
70m, 4pok 2p, Winda, spódz.–własnosc. 

 ► Super  Okazja 239  000.- 600 200. 702 

 ► Sprzedam mieszkanie w centrum Pruszkowa, 
trzy pokoje z widną kuchnią, łazienką, 54m2.
Są duże windy, tel.: 501 146 435 

 ► Walendów dom 195 m2 na działce 2600m2. 
Wysoki standard, zadbany i funkcjonalny 
ogród ze stawem. Pilna sprzedaż. 733 26 26 26  

 ► Walendów – piękna z mediami działka 
budowlana 2000 m2 lub 1000 m2., 
super lokalizacja – tanio 733 262 626 

 ► WYNAJMĘ teren o powierzchni 1300 m. 
Utwardzony, oświetlony. 
Przy ul. DZIAŁKOWEJ. 1800 zł TEL 600 214 802 

Nieruchomości – do wynajęcia

 ► Pruszków, Kraszewskiego lokal użytkowy 
30m2, I p., 1200zł + prąd, 604 402 004 

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

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

Nieruchomości – wynajmę

 ► Do wynajęcia lokale usługowe w centrum 
Komorowa tel. 501 012 555 

Automoto – kupię

Auto-złomowanie do wyrejestrowania, 
odbiór, ekwiwalent, stacja demontażu, 
Pruszków, tel.: 22 723 46 66, 501 139 173 

Sprzedam

 ► Zboża ozime – kwalifi kowane, trawy i inne 
nasiona rolnicze oferuje: Firma Nasienna 
GRANUM Sp.j. Łowicz ul. Katarzynów 46 tel. 
046/837-23-05. Dostawa powyżej 1 tony. 
Dopłaty de minimis z ARR – 100zł/ha. 

Kupię

 ► Kupię Medale Odznaki Odznaczenia 
tel. 501 591 903 

Usługi

 ► Anteny nowocześnie solidnie montaż serwis 
603 375 875 

 ► ANTENY TV-SAT Montaż Serwis Ustawianie 
Gwarancja 24m-ce. 600 309 424 
anteny@rafsat.pl 

Brukarstwo solidnie, 696 437 501 

 ► Cyklinowanie, 602 262 144 

 ► Czyszczenie skórzanej tapicerki samochodowej, 
505 076 331 

 ► Dachy papą, 725 229 079 

 ► Domofony, videodomofony, 603 375 875 

 ► Drzewa, krzewy, wycinka, karczowanie, 
pielęgnacja, 512 380 109, 22 758 16 65 

 ► Dźwigi usługi 501 299 778 

 ► Glazura, łazienka, remonty, hydraulika, 
506 622 139 

 ► Instalacje elektryczne – montaż, 
POMIARY, naprawa, konserwacja. Solidnie, 
szybko i tanio. Firma posiada certyfi kat 
"Lider Usług Roku 2014" TELEFON 604 191 773

Kompleksowe usługi hydrauliczne, 
601 818 310 

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

 ► Ogrodnictwo, koszenie trawników, żywopłotów, 
porządkowanie posesji tel. 889-481-458

 ► PRANIE DYWANÓW TAPICERKI 22 798 20 00 

 ► Serwis motocykli i skuterów 509 424 320 

Studnie, 601 231 836 

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

 ► Usługi remontowe elektryka , ścianki gk, sufi ty 
podwieszane i amstrong ,gipsy malowania, 
terakota glazura ,mieszkania domy biura sklepy 
profesjonalnie i pod klucz tel.537 513 297 

 ► WYMIANA OPON, 795 569 659 

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

 ► ZŁOTA RĄCZKA 888 371 245 
zlotaraczka@rafsat.pl 

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

Zdrowie

 ► Protezy zębowe 350 zł, szyny wybielające
150 zł, 508 357 334 

Różne

 ► Zamienię działkę z pozwoleniem na budowę 
w Nadarzynie na mieszkanie, 696 023 878

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Milanówka

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Śródmieście”  

w Milanówku

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn 
zm.) w brzmieniu sprzed wejścia w życie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.  
o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy 
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871 z dnia 20 lipca 2010 r.), a także na 
podstawie Uchwały Nr 245/XXIII/09 z dnia 24 lutego 2009 r. o przystąpieniu 
do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
„Śródmieście” w Milanówku

Burmistrz Miasta Milanówka
zawiadamia

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu „Śródmieście” w Milanówku 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko opracowaną na potrzeby 
w/w planu miejscowego – w dniach od 08.09.2014 r. do 29.09.2014 
r.  w Urzędzie Miasta Milanówka w Referacie Geodezji i Gospodarki 
Przestrzennej przy ul. Spacerowej 4 (pok. 28), w godzinach: pon.:  800 – 1900,   
wt. – czw.: 800 – 1600, pt.: 800 – 1500.  

Granice terenu opracowania wyznaczone są zgodnie z załącznikiem 
graficznym  nr  1 do uchwały o przystąpieniu do sporządzania przedmio– 
towego planu i  obejmują tereny oznaczone na powyższym załączniku lite– 
rami „N” i „S”.

Projekt planu, o którym mowa wyżej, wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko będzie w okresie ponownego wyłożenia udostępniony na stronie 
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Milanówka  
– www.bip.milanowek.pl – w zakładce zagospodarowanie przestrzenne.

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. projekcie 
może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu oraz uwagi w postępowaniu 
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy 
składać  w kancelarii Urzędu Miasta Milanówka – ul. Spacerowa 4 lub  
ul. Kościuszki 45, pocztą na adres Urząd Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 
45, 05 – 822 Milanówek, ustnie do protokołu w Referacie Gospodarki 
Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (ul. Spacerowa 4, pok.  
nr 28) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności 
opatrywania podpisem elektronicznym) na adres e–mail: gnpp@milanowek.pl 
– w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 października 2014 r. W treści  
należy podać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres oraz 
oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w ww. projekcie planu 
zostanie przeprowadzona w dniu 22.09.2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta  
Milanówka przy ul. Spacerowej 4, sala konferencyjna na parterze, początek 
o godzinie 16.30 (wejście „C” od strony ul. Pasiecznej).

Zgodnie z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 ze zm.) projekt planu 
podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko z zapewnieniem 
możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego 
wglądu, o którym mowa wcześniej.

Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki
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WYPOŻYCZALNIA:
• Boxy dachowe
• Bagażniki rowerowe
• Bagażniki bazowe
• Kamerki Go Pro
• Wiatrówki
 
Zenona 10, Pruszków
tel. 605 670 604
www.happy-rent.pl
biuro@happy-rent.pl

SKUP ZŁOMU
Piece, kaloryfery,  
rury, wanny, wraki 
samochodowe i inne 
(wszystko co metalowe).
Tniemy i demontujemy 
konstrukcje stalowe, 
hale, wiaty, szklarnie, 
maszyny itp.
Tel.: 503-711-500

D
O

JAZD

www.hurtownia-ogrodnicza.pl

AKCJA JESIEŃ  
NAJWIĘKSZY WYBÓR CEBUL

(TULIPANY, KROKUSY,  
HIACYNTY, NARCYZE I INNE,  

CEBULKI, NAWOZY JESIENNE)

SKLEP OGRODNICZY  
W PRUSZKOWIE, ul. Pogodna 7

Zarząd Województwa Mazowieckiego  informuje 
o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania  „Ziemia Chełmońskiego” wniosków 
w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejs- 
kich na lata 2007-2013 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań:

•	 Odnowa i rozwój wsi (limit dostępnych środków: 87 710,00 zł);
•	 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (limit dostępnych środków: 562 548,61 zł);
•	 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (limit dostępnych środków: 223 137,00 zł);

I. Termin składania wniosków na ww. działania: od dnia 12 września 2014 r. do dnia 26 września  
2014 r. do godz. 16:00. 

II. Miejsce składania wniosków: Wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w siedzibie 
LGD „Ziemia Chełmońskiego” w Żabiej Woli przy ul. Warszawskiej 24, w poniedziałek 9:00-17:00 oraz od 
wtorku do piątku - 8:00-16:00.Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę  
i godzinę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. 
O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do siedziby LGD „Ziemia Chełmońskiego”. Wniosek 
powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu oraz zawierać adres beneficjenta. 
Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.
III. Formularze wniosków o przyznanie pomocy w ramach ww. działań wraz z instrukcją wypełniania 
znajdują się na stronie internetowej LGD www.ziemiachelmonskiego.pl, na stronie internetowej Samorządu 
Województwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl oraz na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa www.arimr.gov.pl.
IV. Lokalne kryteria przyjęte do ww. działań znajdują się   na stronie  www.ziemiachelmonskiego.pl oraz  
w Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru działania LGD „Ziemia Chełmońskiego.
V. Minimalne wymagania, jakie musi spełnić operacja, aby została wybrana do finansowania przez LGD.
Operacja musi przyczyniać się do osiągnięcia przynajmniej jednego z celów ogólnych oraz jednego z celów 
szczegółowych na etapie oceny uzasadnienia zgodności operacji z celem/celami ogólnymi, szczegółowymi  
i przedsięwzięciami oraz uzyskać min. 30% max ilości dostępnych punktów na etapie oceny zgodności operacji 
z lokalnymi kryteriami.
VI. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów dostępny jest we wniosku o przyznanie 
pomocy.

Stowarzyszenie zapewnia bezpłatne doradztwo i pomoc w przygotowaniu wniosków. Szczegółowe 
informacje udzielane są w biurze LGD ul. Warszawska 24 w Żabiej Woli – w poniedziałek od 9-17-tej  
oraz od wtorku do piątku od 8-16-tej; Tel. 46 858 91 51, 532 515 216, 795-588-621, 795-587-114, email: 
biuro@ziemiachelmonskiego.pl.

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Informacja opracowana przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach  
Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013  
- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

STAROSTA GRODZISKI                               Grodzisk Mazowiecki, 20 .08.2014 r.      
05-825 Grodzisk  Mazowiecki
 ul.  Kościuszki  30
 
WAB. 6740. 1048.2014                                                                

OBWIESZCZENIE
STAROSTY GRODZISKIEGO

 
Zgodnie z  art. 11f ust. 3 i w związku z art. 11a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 
r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych (Dz. U. 2013.687 j.t. z póz. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. 267.2013 z późn. zm.)

Zawiadamiam 
o wydaniu przez Starostę Grodziskiego decyzji nr  1222/2014 z dnia 20.08.2014r. 
o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej  dla przedsięwzięcia polegającego na:
rozbudowie ulic: Partyzantów, Wojska Polskiego, Armii Ludowej we wsi 
Międzyborów gm. Jaktorów na terenie nieruchomości: nr ew.: 79/3, 79/4, 79/5, 
83/2, 89/2, 192, 207, 208, 347/2, 367/1, 367/2, 374, 577, 596/3, 646/1, 794, 795, 
796, 797, 798  we wsi Międzyborów gmina Jaktorów.

Wniosek dotyczył również przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu 
(wodociąg, gaz, telekomunikacja, energetyka, kanalizacja) i swym zakresem 
obejmował działki o następujących numerach ew.: 75, 76, 77, 78, 86, 87/1, 
87/2, 88, 89/1, 89/2, 91/1, 93, 94, 113, 149, 150/1, 152, 183/1, 187/1, 187/2, 
188, 189, 193/1, 194/2, 197/1, 199/1, 205/1, 205/2, 206/1, 206/2, 207, 208, 
209, 215, 217, 252/1, 252/2, 253, 254/3, 256, 264, 265, 266/1, 283, 286, 347/2, 
347/3, 349, 350, 351/2, 352, 353/2, 354/2, 355/2, 355/3, 356/1, 359, 360/2, 
361/2, 361/4, 362, 366/1, 366/2, 367/2, 368/1, 368/2, 373, 374, 375, 385, 386, 
387/2, 389, 582, 583, 699/1, 781, 782, 783, 787, 788/1, 788/2, 791, 793, 794, 796, 
 812, 813 we wsi Międzyborów i nr ew.: 215/1, 215/2, 216/6 we wsi 
Sade Budy gmina Jaktorów, oraz przebudowę dróg innych kategorii: 
dz. nr ew.: 91/1, 113, 152, 191, 197/1, 215, 217, 255, 283, 286, 373, 582 we wsi 
Międzyborów gm. Jaktorów.
Numery ewidencyjne działek pozostają bez zmian.

                                                 Pouczenie
Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, Warszawa Pl. 
Bankowy 3/5 za pośrednictwem Starosty Grodziskiego w terminie 14  dni od 
daty jej doręczenia.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 
2013.267) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie- doręczenie 
uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.                                                                                                                 
              
Rozdzielnik:
       1.    Gmina Jaktorów
      2.    Tablica ogłoszeń Starostwa Grodziskiego
      3.    Tablica ogłoszeń  Urzędu Gminy w Jaktorowie
      4.     Prasa lokalna
      5.     Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Grodziskiego
      6.     a/a

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.  

do Zakładu w Pruszkowie  
poszukuje Kandydata na stanowisko: 

Mechanik – Konserwator
Opis stanowiska:

•	 konserwacja  i przegląd maszyn i urządzeń
•	 obsługa urządzeń dźwigowych oraz obrabiarek 

skrawających
•	 montaż/demontaż armatury w studzienkach, komorach i 

zbiornikach

Wymagania:
•	 uprawnienia spawalnicze elektryczne i gazowe:

– spawanie w obsłudze gazów (metoda mig – mag)
– spawanie łukowe elektrodą otuloną
– spawanie gazowe

•	 prawo jazdy kat. B

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr  tel. 22 445 50 69 
lub przesłanie CV na adres praca@mpwik.com.pl

 Burmistrz Miasta Milanówka
Ogłasza drugi  przetarg ustny nieograniczony na zbycie niżej wy-
mienionej nieruchomości położonej w Milanówku, będącej wła-
snością Gminy Milanówek, przeznaczonej do sprzedaży Uchwałą  
Nr 159/XVI/12 Rady Miasta Milanówka z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Nieruchomość, położona w Milanówku  przy ul.  Warszawskiej 18A, 
oznaczona w ewidencji gruntów jako dz. nr 108 w obr. 06-03, o po-
wierzchni 1816 m2, zabudowana murowanym, dwukondygnacyjnym, 
podpiwniczonym budynkiem, o powierzchni użytkowej 439,92 m2, ure-
gulowana w Księdze Wieczystej KW WA1G/00023782/0.

Cena wywoławcza: 868 700,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 25.09.2014 r. w siedzibie Urzędu 
Miasta Milanówka (budynek C) przy ul. Spacerowej 4 o godzi- 
nie 10.30.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wy-
sokości 10% ceny wywoławczej – płatnej przelewem na konto depo-
zytowe Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej Filia Milanówek ul. 
Kościuszki 28, nr 62 9291 0001 0086 8336 2000 0050 najpóźniej do 
dnia 22 września 2014 r. 
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia 
uczestnikowi, który wygra przetarg, pozostałym zostanie zwróco-
ne – przelewem na wskazane konto – w ciągu 3 dni roboczych od 
dnia zamknięcia przetargu. Wadium przepada jeżeli uczestnik, który 
przetarg wygrał uchyli się od zawarcia umowy notarialnej. 

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości zgodnie z obowiązują-
cymi w tym zakresie przepisami tj. na podstawie zezwolenia Mini-
stra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Szczegółowe informacje o nieruchomości i przetargu można uzy-
skać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Prze-
strzennego w Urzędzie Miasta Milanówka przy ul. Spacerowej 4,  
tel. 758 30 61 wew. 240 w Biuletynie Informacji Publicznej (http://
bip.milanowek.pl/) w zakładce Gospodarka Nieruchomościami 
2014 oraz na stronie Urzędu Miasta Milanówka www.milanowek.pl
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów lub 
jego unieważnienia w każdym czasie, informując o tym w formie 
właściwej do ogłoszenia.

 Burmistrz Miasta Milanówka 
Jerzy Wysocki

 Burmistrz Miasta Milanówka
Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie ni-
żej wymienionej nieruchomości położonej w Milanówku, będą-
cej własnością Gminy Milanówek, przeznaczonej do sprzedaży 
Uchwałą Nr 159/XVI/12 Rady Miasta Milanówka z dnia 26 
kwietnia 2012 r.

1) Nieruchomość, położona w Milanówku  przy ul.  Warszaw-
skiej 18A, oznaczona w ewidencji gruntów jako dz. nr 108 w 
obr. 06-03, o powierzchni 1816 m2, zabudowana murowanym, 
dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym budynkiem, o po-
wierzchni użytkowej 439,92 m2, uregulowana w Księdze Wie-
czystej KW WA1G/00023782/0.

Cena wywoławcza brutto: 1 022 000 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 20.08.2014 r. w siedzibie Urzędu 
Miasta Milanówka (budynek C) przy ul. Spacerowej 4 o godzi-
nie 11.00.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wy-
sokości 10% ceny wywoławczej – płatnej przelewem na konto de-
pozytowe Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej Filia Milanówek  
ul. Kościuszki 28, nr 62 9291 0001 0086 8336 2000 0050 najpóź-
niej do dnia 12 sierpnia 2014 r. 

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia 
uczestnikowi, który wygra przetarg, pozostałym zostanie zwróco-
ne – przelewem na wskazane konto – w ciągu 3 dni roboczych 
od dnia zamknięcia przetargu. Wadium przepada jeżeli uczestnik, 
który przetarg wygrał uchyli się od zawarcia umowy notarialnej. 

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości zgodnie z obowią-
zującymi w tym zakresie przepisami tj. na podstawie zezwolenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach i przetargu można 
uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Planowania 
Przestrzennego w Urzędzie Miasta Milanówka przy ul. Spacero-
wej 4, tel. 758 30 61 wew. 240. Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z ważnych powodów lub jego unieważnienia w każdym 
czasie, informując o tym w formie właściwej do ogłoszenia. 

 Burmistrz Miasta Milanówka 
Jerzy Wysocki

Obwieszczenie Starosty Pruszkowskiego  
o wydaniu decyzji o zezwoleniu  

na realizację inwestycji drogowej
Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687 z późn. zm.)  
zawiadamiam, że dnia 27.08.2014 r. została wydana decyzja  
nr 6/2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  
dotyczącej rozbudowy ulicy Bohaterów Wolności na odcinku  
od skrzyżowania z ul. Warszawską wraz z rozbudową skrzyżowania  
do Al. Tysiąclecia w Piastowie w zakresie: budowy jezdni,  
chodników, zjazdów, budowy sieci kanalizacji deszczowej, budowy 
i przebudowy istniejącego oświetlenia ulicznego, budowy kanału 
teletechnicznego, przebudowy istniejącej sieci energetycznej 
nN i SN, rozbiórki kolidujących ogrodzeń, rozbiórki budynku 
mieszkalnego, rozbiórki budynku niemieszkalnego, rozbiórki 
zbiornika na nieczystości ciekłe (szamba), wycinki drzew i krzewów 
kolidujących z inwestycją na działkach nr ew.: 110/2, 464, 232/2, 
233/2, 333 – obręb 3 oraz na działkach nr ew.: 1/1, 1/2, 4/1, 4/2,  
4/4, 5, 9/1, 10, 11/2 (11/3, 11/4), 12/1 (12/4, 12/5) – obr. 4.

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

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z decyzją  
w godzinach pracy urzędu: poniedziałek 8:00-18:00, wtorek ÷ piątek 
8:00-16:00, w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego  
w Pruszkowie; ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, pokój nr 115  
(I piętro), tel.: 22 738-14-32.
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