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RASZYN

Przejmą drogi 
powiatowe?
Urząd gminy wystąpił  
do pruszkowskiego  
starostwa z wnioskiem 
 o przejęcie kilku ulic  
w gminie, które są drogami 
powiatowymi. Powodem  
jest ich fatalny stan. Gmina  
nie chce czekać, aż w budżecie 
powiatu znajdą się pieniądze 
na naprawę uszkodzonych 
nawierzchni – woli remontować 
sama  4

PODKOWA LEŚNA

Skatepark  
po liftingu
Ponowne otwarcie skateparku 
zaplanowano na 15 maja.  
Obiekt zamknięty w wyniku 
kontroli przeprowadzonej  
przez Komisję Rewizyjną  
rady miejskiej odżyje  
w kolejny weekend, kiedy 
odbędzie się na nim kolejna 
edycja skateboardowego 
festiwalu  6

Przyjmujemy dzieci w wieku 2-6 lat,
otwarci jesteśmy już od 7-18.00.

TEL. 0-601-989-473
www.tuptus.net.pl

 UWAGA PRZEDSZKOLE TUPTUŚ

za 500zł
ZAPRASZAMY!

• opieka pediatryczna dla wszystkich dzieci
• jedzenie przygotowane przez kucharkę
• nauka języka angielskiego

• korektywa
• rytmika
• logopeda i logorytmika

wiele innych atrakcji

Policja nadal szuka  
14-letniego Mateusza  
Kozaka, który zaginął  

w październiku  
ubiegłego  

roku  6

BRWINÓW

GRODZISK MAZOWIECKI | Władze prowadzą rozmowy z firmą, która chciałaby tu zbudować aquapark. 
Inwestycja warta 500 mln euro miałaby powstać przy terenach przyległych do planowanej autostrady A2  2
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A może aquapark?

Władze Grodziska 
Mazowieckiego 
wciąż zabiegają  
o przedsiębiorców 

chętnych do zainwestowania  
w tereny przyległe do węzła au-
tostrady A2, który ma powstać  
w miejscowości Tłuste.

Park of Poland
Pierwszym pomysłem na zago-
spodarowanie tego miejsca mia-
ła być budowa parku rozrywki 
– Park of Poland, inwestycji 
wartej 

mieszkańcom gminy miejsca  
pracy. Jakie są szanse na po-
wstanie tej inwestycji i na to, że 
nie podzieli ona losów parku  
rozrywki? – W tej chwili trudno 
ocenić – mówi Grzegorz Bene-
dykciński, burmistrz Grodziska 

dodaje, że ostateczne decyzje 
jeszcze nie zapadły. – Obecnie 
prowadzimy zaawansowane roz-
mowy zarówno z rządem, jak 
i wojewodą mazowieckim i to  
od wyników tych rozmów bę-
dzie zależała decyzja, gdzie park  
powstanie. Ma ona zapaść w po-
łowie tego roku – mówi Pasik.

Adventure  
World Warsaw
Kolejną propozycją na zagospo-
darowanie terenów przy węźle 
Tłuste jest budowa aquaparku. 
Według informacji udzielonych 
nam przez inwestora, przedsię-
wzięcie miałby zrealizować fun-
dusz inwestycyjny o wieloletnim 
doświadczeniu w sektorze usług 
wypoczynkowych i rozrywki.

Miałby to być największy park  
wodny w Europie Środkowo-
Wschodniej. Za 500 mln euro 
na obszarze 40 ha spółka chce 
wybudować kompleks rekreacyj-
no-gastronomiczno-usługowy. We- 
dług wstępnych planów znala-
złyby się tutaj: baseny, spa, sauny, 
zjeżdżalnie i tunele wodne. Pra-
cę mogłoby znaleźć nawet 1000  

GRODZISK MAZOWIECKI
Najpierw miał powstać 
gigantyczny park 
rozrywki – Park  
of Poland. Ostatnio 
mówi się, że w pobliżu 
autostrady A2 pewna 
firma z Holandii 
wybuduje aquapark. 
Czy któraś z tych 
inwestycji w ogóle 
zostanie zrealizowana?

ZDANIEM NACZELNEGO

Nie rzucim ziemi,  
skąd nasz ród

Bolo Skoczylas
Redaktor naczelny

Pięciodniowa prognoza na pogoda.wpr24.pl

Władze Grodziska nie ustają  
w staraniach o pozyskanie nowych  
inwestycji, które mogą być w przyszło-
ści szansą rozwoju dla miasta i regionu.

Blisko dwa lata trwały wstępne 
negocjacje na temat zlokalizowania 
w pobliżu Grodziska (w okolicach 
miejscowości Tłuste) lub Mszczonowa 
gigantycznego parku nauki i rozrywki 
Park of Poland. W zamierzeniu autorów 
projektu miał to być jeden z najwięk-

szych tego typu kompleksów rozrywkowo-edukacyjno-rekreacyj-
nych w Europie (o powierzchni 600 ha), porównywalny chyba tylko 
z podparyskim Disneylandem. Przewidywany koszt inwestycji 
szacowany był na około 600 mln euro, czyli mniej więcej 2,5 mld zł.  
Według wstępnych planów, na terenie parku powstać miało weso-
łe miasteczko, aquapark, nowoczesne orbitarium i obserwatorium 
astronomiczne, obiekty służące aktywnemu wypoczynkowi i upra-
wianiu sportów ekstremalnych, a także spa, hotele, restauracje 
oraz kompleks konferencyjno-hotelowy.

Niestety, inwestor rozmowy zawiesił. Miały być kontynuowane 
po rozstrzygnięciu wyborów samorządowych, ale jak dotychczas 
nie ma ostatecznego rozstrzygnięcia dalszych losów inwestycji. 
Podobno trwają intensywne rozmowy na wysokich szczeblach 
administracji rządowej. Ostrożność inwestora nie dziwi, gdy zważy 
się skalę przedsięwzięcia i wysokość nakładów.

Bardziej dziwił tzw. vox populi, czyli komentarze czytelników pod 
publikowanymi przez nas informacjami. Szczególnie tych najlepiej 
poinformowanych. Spisek miał polegać na tym, że pod pretek-
stem budowy wesołego miasteczka jakiś zagraniczny przybłęda 
robi w mediach szum i zamieszanie, aby za marne grosze wykupić 
ziemię polskiego rolnika, by ją następnie odsprzedać z poważnym 
zyskiem. Dokładnie tak, jak inne nasze narodowe skarby: stocznie, 
kopalnie, kombinaty, fabryki, banki i inne zakłady. Szczęśliwym 
zrządzeniem losu jego niecne knowania zostały na wylot przej-
rzane, a zamiary udaremnione. Chłop na ojcowiźnie pozostanie, 
a eurodopłaty należeć mu się będą jak psu zupa. A jak zechce do 
jakiegoś spa albo aquaparku, to pojedzie sobie do Paryża, Grecji 
albo nawet i Egiptu.

Ostatnio pojawił się kolejny projekt. Kapitalista holenderski planuje 
budowę największego w tej części Europy parku wodnego. Jedną  
z możliwych lokalizacji jest teren w okolicach miejscowości Tłuste. 
Na 40 ha miałby powstać kompleks składający się z basenów, sauny, 
zjeżdżalni, tuneli wodnych itp. Wstępne negocjacje trwają…

z drugiej
strony

CYTAT TYGODNIA

Wybraliśmy kilka dróg, które chcemy przejąć  
od powiatu. Stając się ich właścicielami, 
sami przeprowadzimy remonty   4

Mirosław Chmielewski 
zastępca wójta gminy Raszyn

zastępy straży pożarnej gasiły pożar,  
jaki 10 maja wybuchł w hali magazynowej  

w Wólce Kosowskiej  8 

34

nych forach internetowych 
zawrzało. Główną przyczyną 
niechęci mieszkańców Złoto-
kłosu do inwestycji jest brak 
infrastruktury, utrudnienia ko- 
munikacyjne oraz obawa przed 
zakłóceniem ciszy i spokoju  
w niewielkiej wiosce.

Podobnie jest w Grodzisku 
Mazowieckim. Choć informa-
cje o budowie aquaparku nie 
są jeszcze potwierdzone, już 
pojawiły się głosy sprzeciwu. 
– Sam park wodny to ciekawa 
inwestycja, ale jakim kosztem? 
2 mln samochodów rocznie, na-
wet jeśli znaczna część pojedzie 
autostradą A2, to katastrofa nie 
tylko dla przeciążonych dróg lo-
kalnych Milanówka, ale również 
dla Podkowy Leśnej i Brwinowa, 
miast dotychczas spokojnych  
i cichych, w których mieszkańcy 
mogli sobie żyć wolni od zgieł-
ku i pędu stolicy – mówi Kata-
rzyna Czajkowska-Strawińska 
ze Stowarzyszenia Przyjazna 
Komunikacja.

Przeciwko takiemu stanowi-
sku protestuje burmistrz Grodzi-
ska Mazowieckiego. – Są osoby, 
które protestowały, protestują  
i protestować będą – zawsze  
i przeciwko wszystkiemu. Gdy- 
byśmy w ten sposób podchodzili 
do każdej inwestycji, to nic byś- 
my nie osiągnęli – konkluduje 
Grzegorz Benedykciński.

Karolina Gontarczyk

500  
mln euro
jest warta budowa 
aquaparku, który być 
może powstanie  
w Grodzisku 
Mazowieckim

2,5 mld zł. Dziś już wia-
domo, że raczej nic z tego nie 
wyjdzie. Najbardziej prawdo-
podobną przyczyną wycofania 
się izraelskiego przedsiębiorcy  
z Grodziska jest zbyt wysoki 
koszt zakupu ziemi.

Informacje o rezygnacji z bu-
dowy parku potwierdza przed-
stawiciel inwestora Artur Pasik. 
– Rzeczywiście, wątpię, aby Park 
of Poland powstał w Grodzisku 
– przyznaje, ale jednocześnie 

osób. Obiekt miałby 
powstać w 2013 r.

Szanse
Budowa ogromnej inwestycji, 
jaką jest park wodny, byłaby dla 
Grodziska nie tylko prestiżem, 
ale również przyciągnęła do te- 
go miejsca gości z całej Polski  
i z zagranicy, a także zapewniła 

Wśród lokal-
nej społeczności 
ten pomysł wywo- 
łał ogromne poru- 
szenie. Na lokal- 

Mazowieckiego. – Rozmowy  
z inwestorami mają to do siebie,  
że dziesięć razy nie osiągają spo-
dziewanego efektu, a za jedena-
stym razem to się udaje.

Protesty
Początkowo, budowa aqu-

aparku była planowana  
w Złotokłosie kolo 

Piaseczna. 
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aktualności Pruszków zajął trzecie miejsce w kategorii miast liczących od 50 do 150 tys. mieszkańców (za Zieloną Górą  
i Gorzowem Wielkopolskim) w rankingu miesięcznika „Forbes” zamieszczonym w dodatku specjalnym  
„Miasta atrakcyjne dla biznesu”. Jak powiedział „Forbesowi” prezydent Pruszkowa Jan Starzyński, inwestorów 
do Pruszkowa przyciąga bliskość stolicy i przyjaźni urzędnicy. Ranking miejscowości do 50 tys. zdecydowanie 
wygrała Lesznowola, a drugie miejsce zajął Raszyn.          (DP)

PRUSZKÓW

III miejsce w rankingu „Forbesa”

PRUSZKÓW
Ulice Berenta i Kościelna 
mają dołączyć do  
reprezentacyjnych ulic  
miasta. Nawierzchnie  
mają być wyłożone kostką, 
dotychczasowe latarnie 
zastąpią nowe – stylowe.  
Zaplanowano też  
przebudowę linii  
energetycznych.

Pierwsze informacje doty-
czące planów wyremon-
towania ul. Kościelnej 

podawano jeszcze przed listo-
padowymi wyborami samorzą- 
dowymi. Mieszkańców ucieszy- 
ła taka zapowiedź. Jednak od tego 
czasu upłynęło siedem miesię- 
cy, a prace remontowe nawet się 
nie rozpoczęły.

Naczelnik Wydziału Inwesty-
cji, Remontów i Infrastruktury 
Technicznej Urzędu Miejskiego 
w Pruszkowie Elżbieta Korach 

tłumaczy, że nałożyło się na 
to kilka spraw, m.in. wymiana 
ciepłociągu przez Vattenfall na  
ul. Kościelnej. – Teraz przystępu-
jemy do realizacji tego zadania. 
Zostało zlecone wykonanie pro-
jektu inwestycji przy Kościelnej. 
Jego koszt to niecałe 52 tys. zł. Ma 
być gotowy do końca listopada  
– mówi naczelnik Korach i dodaje, 
że remont tej ulicy połączony jest 
 z remontem ul. Berenta i od tej 
ulicy rozpoczną się prace. – Tu 
też zlecono wykonanie projektu  
i termin jego oddania również 
upływa pod koniec listopada.

Zamysł jest taki, by obie ulice 
po modernizacji swoim wyglą-
dem podobne były do ulic: Kra-
szewskiego, Sprawiedliwości czy 
Niecałej. Chodzi m.in. o kostkę 
położoną na nawierzchni i styli-
zowane latarnie.

Z „Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej miasta Pruszkowa na 
lata 2011–2014” wynika, że na 

remont ul. Kościelnej zaplano-
wano 960 tys. zł, a na Berenta 
340 tys. zł, z czego 300 tys. zł ma 
być spożytkowane w 2012 r.

Naczelnik Korach, zapytana, 
kiedy rozpoczną się prace, infor-
muje, że na ul. Berenta na wiosnę 
2012 r., a na ul. Kościelnej, zgodnie  
z wieloletnią prognozą finanso- 
wą, w 2013 r. – Wcześniej musimy 
jednak przebudować linię niskie-
go napięcia, ponieważ likwidując 

Berenta i Kościelną czeka metamorfoza

oświetlenie i na nowo kablując, 
musimy usunąć stare słupy z obu 
ulic. Niestety, są to słupy niskie-
go napięcia, zasilającego również 
okoliczne budynki. W związku 
z czym, ten etap prac będziemy 
musieli przeprowadzić prawdo-
podobnie na swój koszt. Dlatego 
najpierw przebudowa energety-
ki, a dopiero potem remont ulic  
– mówi naczelnik Korach.

(KAM)

 - 20% z okazji dnia Matki

 Zanim ulice Kościelna i Berenta zostaną wyremontowane, miasto musi 
przebudować linie niskiego napięcia
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Licencja Ministerstwa Finansów 30838/2008

� Pełny zakres usług księgowych
� Kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa
� Wyprowadzanie zaległości

Dojazd do klienta po odbiór dokumentów

Pierwsze 2 miesiące 50% zniżki

Kontakt:
e-mail: biuro@cord13.pl
tel.  0 601 933 610     

reklama
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W niedzielę 15 maja w godzinach 
10.30–14.30 w Piastowie odbędzie się 
zbiórka krwi. Ambulans Regionalne-
go Centrum Krwiodawstwa i Krwio- 

Zbiórka krwi  
w Piastowie

Sprzęt, w który zostali wyposażeni 
konduktorzy Kolei Mazowieckich, 
jest wadliwy. Zeskanowanie kart 
miejskich powoduje utratę danych 

Problemy  
z terminalami

zapisanych na karcie. Przyczyną 
problemów jest źle skonfigurowane 
oprogramowanie urządzeń, którymi 
posługują się konduktorzy. ZTM i KM 
przygotowały aktualizacje systemu 
zainstalowanego w terminalach. 
Podróżni, którzy przez wadliwe  
terminale zostali ukarani manda 
tami, mogą się odwoływać.                   (AS)

PIASTÓWREGION lecznictwa stanie przed remizą 
Ochotniczej Straży Pożarnej przy  
ul. Warszawskiej 24. Krew będzie 
można oddawać w godzinach 
10.30–14.30. Dawcami mogą  
być osoby w wieku od 18 do 65 lat. 
Wszyscy chętni muszą mieć  
przy sobie dokument tożsamości  
ze zdjęciem i numerem PESEL.      (AS)

Gmina chce zadbać o drogi powiatowe
RASZYN  
Gmina, oprócz stałego  
informowania starostwa 
pruszkowskiego  
o fatalnym stanie dróg  
powiatowych, nie ma  
wpływu na poprawę ich  
jakości. Lekarstwem  
może stać się przejęcie  
przez gminę przynajmniej 
niektórych z nich.

N a jednej z ostatnich se-
sji rady gminy Raszyn 
radni zastanawiali się, 

jak ulżyć mieszkańcom ul. Go-
debskiego, która dla wielu kie-
rowców stała się objazdem dla 
zakorkowanej al. Krakowskiej. 
Gmina postawiła przy ul. Go-
debskiego znak zakazu wjazdu 
pojazdów powyżej 3,5 t. Nie na 
wiele się to zdało. – Kierowcy 
beztrosko łamią ten zakaz. Wy-
stępujemy do policji, by podej-
mowała interwencje. Niestety, 
nie możemy zrobić nic więcej, 
tylko sygnalizować problem 
– mówi zastępca wójta gminy 
Mirosław Chmielewski.

A może ruch 
jednokierunkowy?
Radni zgłaszali pomysł wprowa-
dzenia czasowo ruchu jednokie-
runkowego na ul. Godebskiego. 

Zdaniem wicewójta Chmielew-
skiego, nie do końca rozwiąza-
łoby to sprawę. – Obawiam się, 
że spowodowałoby to, że wszy-
scy, łącznie z mieszkańcami tej 
ulicy, musieliby wyjeżdżać na  
al. Krakowską, która praktycznie 
non-stop jest zakorkowana. Stąd 
dylemat, co zrobić. Czy zostawić 
lokalny ruch obustronny, licząc 
się z tym, że będą też tranzytowe 
rozwiązania, czy zdecydować 
się na radykalne zamknięcie  
w jedną stronę. Na chwilę obec-
ną nie ma decyzji, by to zrobić  
– mówi Mirosław Chmielewski. 

Drogi powiatowe  
do naprawy
Mieszkańcy gminy skarżą się 
na stan drogi ul. Sękocińskiej, 
która jest drogą powiatową. 
Podczas sesji rady radny Mi-
chał Słoma także zgłaszał jej  
bardzo zły stan. – Powiat wpraw- 
dzie załatał tam kilka dziur, jed-
nak nadal jest tragicznie – syg- 
nalizował. Inni radni informo-
wali, że ruch przenosi się na 
wyremontowany przez gminę 
chodnik, który zaraz trzeba bę- 
dzie znów remontować. Wice-
wójt Chmielewski przyznaje, że 
stan dróg powiatowych w gmi-
nie pozostawia wiele do życze- 
nia. Równie źle jest z ulicami  

Willową, Warszawską i Długą.  
Drogi te niemal na każdym 
odcinku wymagają remontów.  
– My możemy jedynie zwracać  
się z prośbą do powiatu o prze- 
prowadzenie tam prac remon- 
towych. Robimy to systema- 
tycznie, kilka razy w tygodniu 
– informuje.

Wziąć ciężar 
na siebie
Gmina zdecydowała się na 
inne rozwiązanie. – Wybrali-
śmy kilka dróg, które chcemy 

Mieszkańcy Łąk przeciwko burmistrzowi

O rganizatorami manifesta-
cji byli radni: Piotr Mer-
gner ze Stowarzyszenia 

Samorządowego Grodziszczanie 
i Krzysztof Kowalczyk z Prawa  
i Sprawiedliwości. – To są sprawy 
wasze i nasze. Wspólnie możemy 
więcej – zachęcali mieszkańców 
do udziału w proteście.

O godz. 16.00 manifestacja 
wyruszyła spod budynku Szkoły 
Podstawowej nr 4 przy ul. Zielony 
Rynek. Wzięło w niej udział wie-
le młodych osób. – Przyszedłem 
tutaj, bo w naszej dzielnicy po-
winna wreszcie powstać świetli-
ca, żebyśmy nie musieli spędzać 
wolnego czasu na przystanku 
autobusowym – mówi Kamil, 
uczeń gimnazjum.

Gorsza dzielnica
Wśród postulatów protestujących 
znalazły się także: konieczność 
budowy porządnych dróg, ścieżek 

rowerowych, chodników i kanali-
zacji, odwodnienie nieruchomości 
i rozbudowa przedszkola.

Zdaniem Krzysztofa Kowalczy-
ka, radnego Prawa i Sprawiedliwo-
ści, dzielnica Łąki jest traktowana 
przez władze po macoszemu,  

a strumień pieniędzy, pochodzą-
cych w dużej mierze z działalno-
ści firm tu zlokalizowanych, jest 
kierowany w inne części gminy. 
– Bez jakichkolwiek konsultacji 
społecznych zrobiono z naszej 
dzielnicy strefę przemysłową.  
Ta sytuacja doprowadziła do de-
gradacji zarówno środowiska, jak 
i życia mieszkańców, a w zamian 
nie otrzymaliśmy nic – denerwo-
wał się radny.

Ten protest to żałosna 
sprawa
Ok. godz. 17.30 protestujący dotar-
li pod urząd miejski, gdzie chcieli 
wręczyć burmistrzowi petycję 
ze swoimi żądaniami. Jednak ze 
względu na późną porę, w budyn-
ku zastali tylko dozorcę, którego 
poprosili o przekazanie pisma 
władzom gminy.

– To jest żałosna sprawa – oce-
nia burmistrz Grodziska Grzegorz 

GRODZISK MAZOWIECKI  |  Budowa świetlicy, ograniczenie ruchu samochodów ciężarowych, stworzenie lepszej komunikacji  
– to postulaty mieszkańców dzielnicy Łąki, którzy 6 maja przeszli ulicami miasta w proteście przeciwko bezczynności władz

czasie planowana jest budowa 
lub modernizacja ulic: Śląskiej, 
Floriańskiej, Okrzei, Sielskiej  
i Ziemiańskiej. A radny Mergner? 
No cóż, chce po prostu buntować 
ludzi. Postuluje ochronę środowi-
ska, a sam, jako jeden z niewie- 
u mieszkańców, ma niepodłą- 

Benedykciński. – Przecież ty-
dzień temu odbyło się spotkanie  
z mieszkańcami Łąk, w którym 
uczestniczył również radny Mer-
gner i mieszkańcy wcale nie byli 
niezadowoleni. Panowała normal-
na, sympatyczna atmosfera. Oczy-
wiście problemy są, jak wszędzie, 
ale systematycznie staramy się je 
rozwiązywać. My w Łąkach wyda-
jemy dużo więcej w przeliczeniu 
na jednego mieszkańca niż w in-
nych dzielnicach i nadal będziemy 
tam inwestować. Do tej pory uda-
ło nam się skanalizować prawie 
90 proc. dzielnicy, w najbliższym 

czoną kanalizację. Ten człowiek  
po prostu chce zaistnieć. Ale ży- 
jemy w systemie demokratycz- 
nym. Dzięki niemu ja jestem bur- 
mistrzem, a Mergner ma pra- 
wo organizować takie protesty 
 – podsumowuje burmistrz.

Karolina Gontarczyk

Bez jakichkolwiek 
konsultacji społecznych 
zrobiono z naszej dzielnicy 
strefę przemysłową, 
sytuacja ta doprowadziła 
do degradacji zarówno 
środowiska, jak i życia 
mieszkańców, a w zamian 
nie otrzymaliśmy nic 

Krzysztof Kowalczyk
radny Prawa i Sprawiedliwości

 Manifestujący przeszli z Łąk przez centrum Grodziska pod urząd miejski
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2 tys. osób
zamieszkuje  
dzielnicę Łąki

Budowa przedszkola 
dobiega końca
GRODZISK MAZOWIECKI  
Nowa siedziba Przedszkola 
nr 4 przy ul. Górnej 12  
zostanie oddana do użytku 
już 1 września. Obecnie  
w placówce trwają prace 
wykończeniowe.

P rzedszkole nr 4 im. Kró-
la Maciusia Pierwszego  
z oddziałami integracyj- 

nymi mieści się obecnie w funk- 
cjonującym już blisko 30 lat  
obiekcie. W związku z częstymi  
remontami, którym musiał być  
poddawany, władze gminy pod- 
jęły decyzję o budowie nowej  
siedziby. Stary budynek będzie 
funkcjonował jeszcze przez 
rok, potem najprawdopodob- 
niej zostanie zburzony, a w jego 
miejsce powstanie teren re-
kreacyjny z małą architekturą: 
zjeżdżalnią i amfiteatrem.

W nowym przedszkolu znaj-
dą się miejsca dla 300 dzieci  
w wieku od trzech do sześciu lat.  
Obecnie trwają tu prace wy-
kończeniowe: malowanie ścian  
i wyposażanie pomieszczeń  
w niezbędne sprzęty.

Nowa siedziba zapowiada się 
imponująco. Jak zapewniają wła-
dze Grodziska Mazowieckiego, 

przedszkole będzie nowoczesne, 
funkcjonalne, z dużym zapleczem 
do prowadzenia zajęć, funkcjo-
nalne, przestrzenne, słoneczne  
i kolorowe, a także przystosowane 
do potrzeb dzieci niepełnospraw-
nych, m.in. dzięki zainstalowa-
nym tu windom. Znajdzie się tu 
aż dziesięć sal dydaktycznych. 
Placówka będzie zasilana za 
pomocą ekologicznych źródeł 
energii, czyli baterii słonecznych, 
a dachu przewidziano miejsce  
na zieleń. Koszt inwestycji wynie-
sie 7 mln zł. Placówka zostanie 
oddana do użytku 1 września.

Nowa inwestycja powinna na 
razie zaspokoić potrzeby miesz-
kańców Grodziska Mazowieckie-
go w kwestii wolnych miejsc dla 
dzieci w przedszkolach gmin-
nych. – W ostatnim roku brako- 
wało nam 160 miejsc i akurat 
przedszkole przy ul. Górnej to za-
potrzebowanie zaspokoi – mó- 
wi Grzegorz Benedykciński, 
burmistrz Grodziska. – Nie ozna-
cza to jednak końca inwestycji 
przedszkolnych, ponieważ do na- 
szej gminy wciąż sprowadzają 
się nowi mieszkańcy. W związku  
z tym musimy myśleć o budo- 
wie nowych placówek – dodaje.

(KG)

przejąć od powiatu, m.in. ulice 
Willową, Źródlaną i Graniczną 
w Jankach. Wystąpiliśmy do  
starosty z wnioskiem o przy- 
gotowanie dokumentacji celem 
przejęcia. Stając się właściciela-
mi tych dróg, sami przeprowa-
dzimy ich remonty. Będziemy 
mieć wtedy własność obsługi. 
Nie będziemy musieli prosić  
o ich remont, czy odśnieżenie. 
Niestety, koszty spadną na obo-
wiązki budżetowe gminy – do-
daje Mirosław Chmielewski. 

(KAM)

 Na ul. Sękocińskiej mieszkańcy kładą kamienie na chodniku,  
by samochody nie objeżdżały tędy dziur w jezdni
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Skatepark po technicznym liftingu
PODKOWA LEŚNA
Skatepark zamknięty  
po kontroli  
zabezpieczeń  
obiektów i urządzeń  
sportowych ma być  
ponownie otwarty  
15 maja

O biekt został zamknięty 
po kontroli przeprowa-
dzonej przez Komisję  

Rewizyjną Rady Miasta. Spraw- 
dzano zabezpieczenia obiek- 
tów i urządzeń sportowych na 
terenie Centrum Kultury i Ini- 
cjatyw Obywatelskich. 

Miasto naprawia  
i porządkuje
W protokole pokontrolnym 
zawarto wnioski stwierdzają-
ce uchybienia m.in. w realiza-
cji procedur przekazywania  
w zarząd skateparku. Nie moż-
na było także stwierdzić, czy 
istnieje aktualny protokół od-
bioru skateparku, który okre-
śla zasady jego użytkowania, 
oraz czy są aktualne atesty na  
zamontowane urządzenia (pi-
saliśmy o tym w WPR 116). Su- 
gerowano także uporządko-
wanie terenu. Komisja skiero- 
wała pismo z wnioskami i za-
leceniami pokontrolnymi do 

burmistrza Podkowy Małgorza- 
ty Stępień-Przygody.

Burmistrz Przygoda pisem-
nie poinformowała, że stan 
formalno-prawny skateparku 
jest uregulowany. Co do suge-
stii, by uporządkować teren, 
burmistrz stwierdziła, że teren 
jest porządkowany sukcesyw-
nie przez firmę sprzątającą teren 
CKiIO oraz przez pracowników 
urzędu. Poinformowała o pod-
jęciu działań zmierzających do 
uporządkowania drzewostanu 
i ogrodzenia.

Będzie bezpiecznie
– Po zaleceniach inspektora BHP,  
wymieniono m.in. sklejki na urzą- 
dzeniach, skorygowano płasz-
czyzny wjazdu na rampach, usu- 
nięto szczeliny – mówi Katarzy- 

na Kowalewska, kierownik Refe-
ratu Gospodarki Miejskiej pod- 
kowiańskiego ratusza. – Przepro- 
wadzone prace sprawiły, że stan 
techniczny skateparku został 
naprawiony. Potrzebujemy jesz- 
cze ostatecznego odbioru i mam 
nadzieję, że stanie się to przed  
15 maja. Czekamy jeszcze na cer- 
tyfikaty od producentów urzą-
dzeń – dodaje.

Otwarcie skateparku, zaplano-
wane na 15 maja, nie będzie hucz-
ne. Impreza z atrakcjami ma odbyć 
się 21 maja. Na ten dzień zaplano-
wano szaleństwo dla miłośników 

skate'owych klimatów, czyli 
czwartą edycję skateboardowe- 
go festiwalu. Odbędą się m.in.  
zawody deskorolkowe, a grafi-
ciarze malować będą ściany. Do  
tego pokazy breakdance, a wie-
czorem koncerty hiphopowe.

– Ważne jest to, że skatepark 
zostanie oddany młodzieży, bę-
dzie bezpieczny i ubezpieczony.  
Komisja za jakiś czas wróci do te-
matu, by sprawdzić, czy wszystko 
dobrze funkcjonuje – mówi Adam 
Krupa, przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej rady miejskiej. 

 (KAM)

Ważne jest to,  
że skatepark zostanie 
oddany młodzieży,  
będzie bezpieczny  
i ubezpieczony 

Adam Krupa
przewodniczący Komisji  

Rewizyjnej rady miejskiej

Autostrada A2 i południowa obwod-
nica Warszawy mają być gotowe 
tuż przed Euro 2012. Prace przy 
budowie autostrady na razie nie mają 

Zdążyć  
przed Euro

Ryszard Malinowski jest od 1 maja 
nowym zastępcą burmistrza 
Milanówka. Wcześniej pełnił funkcje 
zastępcy burmistrza ds. inwestycji  

Nowy zastępca 
burmistrza

i gospodarki komunalnej w Urzędzie 
Miasta i Gminy Brwinów, kierował 
Zespołem ds. Strategii i Analiz Roz-
woju Gospodarczego Gminy Raszyn, 
był radnym powiatu pruszkowskiego. 
Jest absolwentem Uniwersytetu 
Warszawskiego oraz Studium  
Prawa Europejskiego pod  
patronatem WSSM w Łodzi.               (AS)

REGIONMILANÓWEK większych opóźnień. Jednak  
jak twierdzi wykonawca POW, która 
ma połączyć węzeł A2 w Konotopie  
z lotniskiem na Okęciu, termin zakoń-
czenia budowy przed Euro 2012 jest 
realny, ale zagrożony. Wykonawca nie 
ma jeszcze kompletnej dokumenta-
cji. Nie wszystkie grunty potrzebne  
do tej inwestycji zostały przejęte. (AS)
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 Wielka feta w skateparku szykuje się 21 maja

Mateusz zaginiony czy uprowadzony?
BRWINÓW  
Mija siódmy miesiąc, od kiedy 
14-letni Mateusz Kozak za-
mieszkały w Brwinowie,  
wyszedł z domu, by pojeź-
dzić na rowerze. Ślad po nim 
zaginął. Poszukiwania wciąż 
prowadzi Komenda Powiato-
wa Policji w Pruszkowie.  
Jednocześnie postępowa-
nie w tej sprawie prowadzi 
Wydział do Walki z Terrorem 
Kryminalnym i Zabójstw 
Komendy Stołecznej Policji.

N astolatek zaginął 16 
października. Z policyj-
nych ustaleń wynika, 

że chłopiec ostatni raz widziany 
był tego samego dnia ok. godz. 
21.00. Akcja poszukiwawcza od 
samego początku była szeroko 
zakrojona. Informacje o zaginięciu 
chłopca prezentowano w różnych 
mediach. W wielu miejscach, 
m.in. na stacjach PKP, słupach 
ogłoszeniowych, na witrynach 
sklepowych wisiały ulotki ze 
zdjęciem Mateusza Kozaka. Dziś 

praktycznie ich już nie ma. W pra-
sie, telewizji też nie mówi się już  
o nastolatku. Nie oznacza to, jed-
nak, że sprawa została zapomnia-
na. Pruszkowska i stołeczna policja 
nadal prowadzą działania zmie- 
rzające do odnalezienia dziecka.

Wciąż badane są różne oko-
liczności zaginięcia, brane pod 
uwagę różne, nawet hipotetycz-
ne ewentualności, które mogłyby 
rzucić nowe światło na sprawę. 
Podkomisarz Dorota Nowak, 
oficer prasowy Komendy Powia-
towej w Pruszkowie, informuje, 
że chłopiec wciąż poszukiwany 
jest jako żywy. – Nasz zespół nadal 
zajmuje się działaniami poszuki-
wawczymi chłopca. Sprawdzane 
są różne wątki i ewentualności, 
jak np. samowolne oddalenie się  
z miejsca zamieszkania. W ramach 
tych czynności inwigilujemy śro-
dowisko nieletnich z tego terenu 
oraz osoby, z którymi chłopiec 
utrzymywał jakiś kontakt – mówi. 
– Sprawdzamy, czy jego rówieśni-
cy mają jakąś nową wiedzę w tej 
sprawie, czy może coś nowego 

im się przypomniało w związku 
z zaginięciem. Sprawdzamy także 
osoby dorosłe z okolic Brwinowa, 
w stosunku do których istnieje 
prawdopodobieństwo, że mogły 
mieć coś wspólnego z zaginięciem 
chłopca – dodaje Dorota Nowak. 
Zapewnia, że zaginięcie Mateusza 
Kozaka należy do priorytetowych 
spraw dla pruszkowskiej policji.

Niezależne postępowanie  
w sprawie prowadzi również Wy- 
dział do Walki z Terrorem Kry-
minalnym i Zabójstw Komendy 
Stołecznej Policji, ponieważ w ta- 
kich przypadkach nie można wy- 

kluczyć żadnej ewentualności,  
w tym uprowadzenia. Regułą też 
jest, że policja niechętnie udzie-
la szerszych informacji o takich 
sprawach. Anna Kędzierzawska  
z zespołu prasowego KSP po- 
twierdza, że wydział ten bada 
wątek uprowadzenia. – Sprawa  
jest w toku i dla dobra prowadzo- 
nego postępowania lepiej nie  
udzielać żadnych informacji. Mo- 
głyby one zaszkodzić śledztwu  
– mówi Anna Kędzierzawska.

Policja apeluje, by zgłaszały się 
osoby, które widziały Mateusza, 
znają miejsce jego pobytu lub mają 
jakiekolwiek informacje zwią- 
zane z jego zaginięciem. Można  
to zrobić w najbliższym komi- 
sariacie policji lub telefonicznie 
pod numerami: 112 i 997.

Poszukiwany 14-latek z Brwi-
nowa miał 170 cm wzrostu, ważył 
59 kg, miał twarz owalną, włosy 
blond krótkie, oczy jasne. Znak 
szczególny to krzywy przedni ząb 
oraz czerwona plamka na pra- 
wym policzku pod okiem.      

(KAM)
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Można budować 
przyłącza kanalizacyjne
PRUSZKÓW
Budowa kolektora  
kanalizacyjnego  
w ul. Promyka dobiega 
końca. Właściciele posesji 
położonych przy ulicy od 
dawna alarmują, że nie 
mogą budować przyłączy od  
kolektora do swoich posesji.

M ieszkańcy od dawna  
już skarżą się, że 
nie mogą budować 

przyłączy kanalizacyjnych do 
swoich posesji. Obawiają się, 
że gdy zakończy się budowa 
kolektora, będzie za późno. Ko-
lektor budowany jest bowiem  
w ulicy i gdy prace się zakoń-
czą, ma zostać położona na 
niej nowa nawierzchnia. – Nikt 
nie pozwoli nam później na 
jej niszczenie – mówią. Pro-
blem był poruszany podczas 
spotkania mieszkańców Gą- 
sina z pruszkowskimi samo-
rządowcami, które odbyło 
się 14 kwietnia w Szkole Pod- 
stawowej nr 10 przy ul. Pływac- 
kiej. – Dla kogo ta inwestycja, 
skoro my nie możemy z niej 
skorzystać – pytali.

– Rozmawiałem z wykonaw-
cami. Pytałem, czy będą ro-
bione przyłącza do posesji, bo 
chcę się podłączyć do kanali-
zacji. Odpowiedzieli, że to nie-
możliwe – relacjonował jeden 
z mieszkańców ul. Promyka. 
Dodał, że od przedstawicie-
la starostwa pruszkowskiego 
uzyskał informację, że przy-
łącza do posesji nie są ujęte  
w projekcie budowy kolektora.

Także podczas ostatniej sesji 
pruszkowskiej rady miejskiej 
mieszkańcy informowali, że 
nie mogą budować przyłączy 
do swoich posesji, bo nie ma 
ich w projekcie budowy kolek-
tora. Sygnalizowali też, że nie 
mogą uzyskać informacji, czy i 

kiedy będą mogli doprowadzić 
kanalizację do swoich posesji. 
Władze miasta nie mogą jed-
nak wiele pomóc, bo budowa 
kolektora w ul. Promyka jest 
inwestycją warszawskiego 
Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji.

Roman Bugaj, pełniący 
obowiązki rzecznika prasowe- 
go MPWiK, jest zdziwiony, że 
mieszkańcy nie wiedzą, czy 
i kiedy będą mogli budować 
przyłącza. Jak mówi, były orga- 
nizowane spotkania, podczas  
których można było otrzymać 
wszystkie informacje. Przyzna-
je, że w projekcie kolektora 
nie znalazły się przyłącza do 
poszczególnych posesji, bo in-
westycja ich nie obejmuje. O to, 
by je wykonać, muszą zadbać 
właściciele poszczególnych 
posesji.

– Zapraszamy mieszkańców 
ul. Promyka do Działu Obsługi 
Klienta w Pruszkowie – mówi 
Roman Bugaj. – Można tam 
składać wnioski o wydanie wa-
runków technicznych budowy 
przyłączy – dodaje.

Nawierzchnię ul. Promyka  
i tak wcześniej, czy później cze-
ka remont. Dopóki trwa budowa 
autostrady A2, żadnych poważ-
nych prac naprawczych i tak nie 
warto tu robić – wystarczy, że 
ulica będzie przejezdna. Jeśli 
więc ktoś myśli o podłączeniu 
się do kanalizacji, powinien 
jak najszybciej zgłosić się do 
Działu Obsługi Klienta MPWiK  
w Pruszkowie.

(ASR)

Zakład Wodociągów  
i Kanalizacji w Pruszkowie
ul. Domaniewska 23
tel.: 22 445 63 00
fax: 22 445 63 05
e-mail: dok@mpwik.com.pl
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41-letni mężczyzna został zatrzyma-
ny 7 maja przez pruszkowską policję 
za kradzież i użycie przemocy. 6 maja 
wieczorem Jacek K. podszedł do 

Bo nie miał  
na wódkę

Robert M. został zatrzymany 
 9 maja za kierowanie ciężarówką 
pod wpływem alkoholu. Poli-
cjanci zatrzymali go, ponieważ 

Pijany prowadził 
ciężarówkę

rozmawiał przez telefon komórko-
wy. Podczas rozmowy z kierowcą 
policjanci wyczuli od niego alko-
hol, a na półce w drzwiach leżała 
butelka z nalewką. Mężczyzna 
miał ponad 1,5 promila alkoholu 
w organizmie. Przyznał się,  
że pije alkohol od dwóch dni.  
Grozi mu do dwóch lat więzienia. (DP)

PRUSZKÓWGRODZISK MAZOWIECKI znajomego i poprosił o pożyczenie 
niewielkiej sumy pieniędzy  
na alkohol. Mężczyzna odmówił.  
Wtedy Jacek K. przewrócił go na 
ziemię, wykręcił rękę i wyciągnął  
z kieszeni portfel w którym było  
350 zł. Poszkodowany poinformował 
policję. Zatrzymanemu grozi do  
12 lat więzienia.                         (DP)

Mieszkańcy Adamowizny walczą z wodą i dziurami

A damowizna to niewielka 
urokliwa miejscowość po-
łożona na południu gmi- 

ny Grodzisk Mazowiecki. Ze wzglę-
du na bliskość lasów oraz panują- 
ce tu ciszę i spokój, do wsi sprowa-
dza się coraz więcej osób.

Wieś chodzi  
w kaloszach
Bolączką mieszkańców jest jed-
nak stan dróg, które już od dawna 
wymagają remontu. Wielokrotnie 
zwracali się o pomoc w tej sprawie 
do gminy, jednak – jak twierdzą  
– bezskutecznie. – Sytuacja jest po 
prostu tragiczna. Aby dotrzeć do 
domu, muszę przedostać się przez 
ogromne ilości błota. Pół biedy, 
jeśli uda mi się je pokonać, ale już 
często zdarzało mi się wzywać na 

pomoc sąsiadów, którzy musieli 
mnie wyciągać. Tak się po prostu 
nie da żyć – mówi pan Marcin.

Obuwiem, w którym najczę-
ściej mieszkańcy poruszają się 
po wiosce, są kalosze, a lokalni 
mechanicy zacierają ręce, bo 
przynajmniej raz w tygodniu 

jakiś samochód ulega awarii lub 
po prostu zakopuje się w błocie. 
Mieszkańcom nie jest jednak 
do śmiechu. Obawiają się, że  
w  kryzysowej sytuacji nie będzie 
do nich mogła dojechać karetka 
pogotowia lub wóz strażacki.  
– Niektóre firmy wywożące śmie-
cie już odmawiają nam przyjaz-
du, bo obawiają się ugrzęźnięcia  
– mówi pani Monika.

Nie tylko  
Adamowizna
Adamowizna nie jest jedyną miej-
scowością w gminie Grodzisk, 
w której stan dróg pozostawia 
wiele do życzenia. Podobnie jest 
również np. w Opypach i Kadach. 
Władze gminy obiecują, że ta sy-
tuacja powoli, ale systematycznie 

będzie się zmieniać. – Oczywiście 
zdajemy sobie sprawę z fatalnego 
stanu nawierzchni w wielu miej-
scach – mówi Grzegorz Bene-
dykciński, burmistrz Grodziska 
Mazowieckiego. – Przyczyn jest 
tu kilka: po pierwsze kanalizacja, 
która jest niezbędna, ale przy 
okazji strasznie niszczy drogi, 
po drugie znacznie podniesio-
ny stan wód gruntowych, a po 
trzecie w Adamowiźnie popeł-
niliśmy błąd, wydając zbyt wiele 
pozwoleń na budowę. Te trzy 
czynniki powodują, że przy złych 
warunkach pogodowych stan 
dróg jest rzeczywiście fatalny. 
Ja bardzo bym prosił kierowców 
o odrobinę cierpliwości. Jeszcze 
jakieś dwa miesiące i opanujemy 
sytuację. Obecnie jesteśmy po 

GRODZISK MAZOWIECKI  |  Mieszkańcy Adamowizny nie mają lekkiego życia. Nie dość, że z powodu fatalnego stanu nawierzchni 
drogi praktycznie nie nadają się tu do użytku, to na dodatek ostatnio zaczęła je zalewać woda.

Na jesieni sytuacja 
na nieutwardzonych 
drogach gminnych 
zostanie w 80 proc. 
opanowana 

Grzegorz Benedykciński
burmistrz Grodziska Mazowieckiego

rozstrzygnięciu przetargu na 
utwardzenie nawierzchni na 
drogach, które są w najgorszym 
stanie, zostaną tu położone płyty 

typu MON. Na jesieni sytuacja  
w 80 proc. zostanie opanowana 
– obiecuje burmistrz.

Karolina Gontarczyk

 Drogi w Adamowiźnie: samochodem przejechać się nie da, a przejść 
można tylko w kaloszach
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GRODZISK MAZOWIECKI 
Gmina chce pozyskać  
kolejne pieniądze  
z funduszy Unii Europejskiej. 
Tym razem urzędnicy  
będą się starać  
o dofinansowanie  
termomodernizacji  
placówek oświatowych,  
zakup i montaż  
kolektorów słonecznych 
oraz promocję regionu.

T ylko w tym roku urzędni-
kom grodziskiego magi-
stratu na inwestycje udało 

się pozyskać 30 mln zł unijnego 
dofinansowania inwestycji. I wciąż 
zabiegają o więcej pieniędzy.

Termomodernizacja
W ramach tego przedsięwzię-
cia mają zostać przeprowadzo-
ne termomodernizacje sześciu 
placówek oświatowych i sporto-
wych, m.in. Przedszkola nr 7 przy  
ul. Kopernika oraz szkół podsta- 
wowych w Adamowiźnie i Ksią- 
żenicach. Dodatkowo na Pły- 
walni Miejskiej „Wodnik” oraz 
hali sportowej przy Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym nr 2 
miałyby zostać uruchomione in-
stalacje kolektorów słonecznych 
do podgrzewania ciepłej wody. 
Obecnie wniosek o dofinanso-
wanie przedsięwzięcia przeszedł 
ocenę formalną. Wyniki oceny 
merytorycznej, dokonywanej 
przez Mazowiecką Jednostkę 

Wdrażania Programów Unij- 
nych, będą znane prawdopodob-
nie na przełomie maja i czerwca. 
W przypadku otrzymania dofi-
nansowania, przewidywany ter- 
min zakończenia prac planowany 
jest na koniec czerwca 2012 r. Cał- 
kwity koszt inwestycji to ponad 
6,5 mln zł, a dofinansowanie  
z funduszy unijnych wyniosłoby 
70 proc.

Kolektory słoneczne
Grodziski magistrat zakłada za- 
kup i instalację zestawów solar-
nych dla mieszkańców gminy oraz 
wykonanie i uruchomienie insta-
lacji pompy ciepła wraz z agrega-
tem kogeneracyjnym w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym nr 1.

Dzięki dofinansowaniu, mon- 
taż zestawów solarnych byłby  

Kolejne inwestycje za unijne fundusze

możliwy w 409 gospodarstwach. 
W przypadku rozpoczęcia przed-
sięwzięcia, mieszkańcy będą mu- 
sieli pokryć część kosztów zaku- 
pu i montażu zestawów. Wniosek 
przeszedł już ocenę formalną,  
a ocena merytoryczna ma być 
dokonana do końca 2011 r.

Promocja regionu
Gmina chce utworzyć portal – ba- 
zę danych inwestorów oraz na- 
kręcić i wyemitować film promu-
jący znajdujące się tu strefy prze-
mysłowe i prezentujący potencjał 
gospodarczy. Do tego planuje 
kampanie promocyjne w prasie 
i stacjach telewizyjnych oraz zor-
ganizowanie Międzynarodowe-
go Kongresu Przedsiębiorczości 
i Międzynarodowych Targów 
Produktów Regionalnych.

Termin zakończenia wszyst-
kich działań związanych z przed-
sięwzięciem planowany jest na 
koniec 2012 r., jednak ich rozpo-
częcie uzależnione jest od otrzy-
mania dofinansowania. Całość 
przedsięwzięcia kosztowałaby  
928 tys. zł, a dofinansowanie wy-
niosłoby 85 proc.                       (KG)

30 mln zł
z funduszy unijnych 
pozyskały w tym roku 
władze Grodziska  
na inwestycje
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 Dofinansowanie z funduszy UE pozwoli na zainstalowanie zestawów solarnych w 409 gospodarstwach
W Wólce Kosowskiej doszło do 
wielkiego pożaru hali maga-
zynowej Z żywiołem walczyły   
34 zastępy straży pożarnej. Po-
żar wybuchł we wtorek 10 ma- 
ja przed południem w części  
magazynowej hali o powierz- 
chni 10 tys. metrów kwadrato- 
wych. Na miejsce przybyło kil- 
kadziesiąt zastępów straży po-
żarnej. Płomienie sięgały da- 
chu. Gęste kłęby dymu było wi-
dać w całym regionie, a nawet  

w Mszczonowie i w Radomiu. 
Wieczorem pożar był już zde- 
cydowanie mniejszy, jednak  
w wielu miejscach budynku cały 
czas tlił się żar, z którego ponow-
nie mógł rozniecić się ogień. Stra-
żacy starali się znajdować takie 
miejsca i zalewać je wodą, ale  
zawalony dach utrudniał akcję.  
Nie wiadomo, co było bezpośred-
nią przyczyną pożaru, jednak 
pojawiają się pogłoski, że było to 
podpalenie.  (DP)

Spłonęła hala w Wólce Kosowskiej

reklama
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Z godnie z rozporządze-
niem Ministerstwa Edu-
kacji Narodowej, porad-

nie psychologiczno-pedago-
giczne mają ściśle współpraco-
wać z placówkami oświatowymi,  
tj. przedszkolami i szkołami na 
każdym etapie edukacyjnym.  
– My taką zasadę przyjęliśmy  
i realizujemy już od dawna. Każ-
dy z naszych pedagogów, psy-
chologów ma swoje placówki,  
z którymi utrzymuje stały kon-
takt – mówi Ewa Ilczyszyn, Dy-
rektor Poradni Psychologicz-
no-Pedagogicznej w Pruszko-
wie przy al. Wojska Polskiego 
20, której organem prowadzą-
cym jest Powiat Pruszkowski. 
– Teraz zadania specjalistów  
z poradni zostaną zwiększone, 
m.in. o udział w zespołach do 
spraw metod edukowania i wy-
chowania dzieci ze specjalny-
mi potrzebami edukacyjnymi 
 – dodaje Ewa Ilczyszyn.

Dzieci z trudnościami  
w uczeniu się o charakterze 
dysleksji rozwojowej
Od nowego roku szkolnego do-
kument potwierdzający dyslek-
sję rozwojową u ucznia będzie 
można uzyskać już na etapie 
szkoły podstawowej, w klasach 
IV-VI. Skończy się też wielokrot-
ne uaktualnianie takiej opinii na 
różnych etapach edukacyjnych. 
Oznacza to, że wydany doku-
ment będzie bezterminowy. Do-
tyczy to także tych uczniów, któ-
rzy posiadają opinię stwierdzają-
cą dysleksję rozwojową, wydaną 
już w klasie IV szkoły podstawo-
wej. Jednakże dobrze jest upew-
nić się, w szkole lub poradni, czy 
posiadana opinia spełnia wymo-
gi formalne.

Zmiany te są korzystne za-
równo dla dziecka, jak i dla po-
radni psychologiczno-peda-
gogicznych. Dotychczas jeden 
uczeń musiał być badany co  

Nowy model pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Od września 2011 roku zmienią się przepisy dotyczące  
dzieci uczących się w klasach integracyjnych  
oraz wydawania opinii w sprawie dysleksji. 

najmniej cztery razy, na róż-
nych poziomach nauki. Było to 
zbyteczne, ponieważ jeżeli raz 
stwierdzi się dysleksję, to mimo 
różnych metod pracy, nie da się 
wyeliminować tej dysfunkcji.

Dyrektor Poradni przyzna-
je, że teraz specjaliści z kierowa-
nej przez nią placówki rozszerzą 
ofertę pomocową. Zyskają więcej 
czasu na prowadzenie różnych 
terapii i prac indywidualnych  
w sytuacjach kryzysowych.

Co powinno  
zaniepokoić rodzica
Ewa Ilczyszyn wymienia peł-
ną listę zachowań dziecka, któ-
rą rodzice powinni potrakto-
wać bardzo poważnie. Pew-
ne sygnały można wychwy-
cić dość wcześnie, już w okre-
sie niemowlęcym, np. opóź-
niony rozwój mowy, mniejsza 
sprawność ruchowa, brak racz-
kowania, które mogą stanowić  

ryzyko wystąpienia trudności 
typu dyslektycznego. Zaniepo-
koić powinny także trudności  
w procesie uczenia się. – Jeśli 
dzieci mają kłopoty z zapamię-
tywaniem kształtu liter, z łącze-
niem ich podczas nauki czyta-
nia, gdy wolno piszą, nie chcą 
wycinać, malować, lepić z plaste-
liny, to warto skontaktować się 
ze specjalistą. Dyslektycy często 
są mniej sprawni ruchowo, mają 
zaburzoną koordynację, dlate-
go niechętnie jeżdżą na rowerze, 
nie lubią grać w piłkę  – dodaje. 

Dyrektor Poradni zachęca ro-
dziców do częstych kontaktów 
ze specjalistami w poradni. Wi-
zyta z dzieckiem u psychologa 
nie oznacza, że jest ono gorsze. 
Wczesne rozpoznanie przyczyn 
trudności dziecka stwarza szan-
sę na efektywną pomoc. Zawsze 
lepiej zapobiegać niż leczyć.

Kto do klas integracyjnych
Rozporządzenie Ministra Edu-
kacji Narodowej, które w szko-
łach obowiązywać będzie od  
1 września 2011 r., doprecyzo-
wało definicję ucznia niepeł-
nosprawnego. W myśl nowych 
przepisów, niepełnospraw-
nym jest dziecko niesłyszące  

i słabosłyszące, niewidome i sła-
bowidzące, niepełnosprawne 
ruchowo, w tym z afazją (afazja 
może skutkować zaburzeniami 
aparatu artykulacyjnego mowy), 
upośledzone umysłowo, z auty-
zmem, w tym z zespołem Asper-
gera i z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi. I tylko te dzieci 
mogą uzyskać orzeczenie o skie-
rowaniu do klasy integracyjnej.

Uczniowie niedostosowa-
ni społecznie i zagrożeni nie-
dostosowaniem społecznym  
(w tym uczniowie z zaburzenia-
mi zachowania) nie są ucznia-
mi niepełnosprawnymi, ale na-
dal wymagają specjalnej orga-
nizacji nauki i metod pracy. Mo-
gą realizować obowiązek szkolny  
w klasach ogólnodostępnych lub  
w młodzieżowych ośrodkach 
socjoterapii. Dotychczas wy-
pełniali obowiązek szkolny  
w ramach grup/klas integracyj-
nych. Jeżeli uczniowie będą re-
alizowali obowiązek szkolny 
lub nauki w oddziale integracyj-

Muzeum Dulag zaprasza nocą

nym nie będą zaliczani do gru-
py uczniów niepełnosprawnych. 
Szkoła ma zapewnić im kształ-
cenie w warunkach odpowied-
nich do ich potrzeb edukacyj-
nych oraz możliwości psychofi-
zycznych, w tym zorganizować  
odpowiednią pomoc psycholo-
giczno-pedagogiczną oraz za-
pewnić działania o charakte-
rze resocjalizacyjnym lub socjo-
terapeutycznym. To rozwiąza-
nie budzi wątpliwości Ewy Ilczy-
szyn, gdyż uważa, że do udzie-
lania aż tak specjalistycznej po-
mocy szkoły nie są przygotowa-
ne. Nadmienia też, że tym samym 
zmniejszy się liczba dzieci, któ-
re mogą być objęte nauczaniem  
w klasach integracyjnych.
– Szczególnie chodzi o dzieci  
z zaburzeniami zachowania wy-
nikającymi z nadpobudliwości 
psychoruchowej, ADHD. Dlate-
go wyzwania w zakresie organi-
zowania pomocy psychologicz-
no-pedagogicznej, przed którymi 
staną szkoły, są ogromne – dodaje.

Noc Muzeów to impre-
za kulturalna, w której od  
2001 roku uczestniczy  
ponad 120 miast europej-
skich. Nocne, majowe zwie-
dzanie muzeów znalazło 
swoje stałe miejsce na pol-
skiej mapie kulturalnej  
w roku 2003. W tym roku 
również Powiat Pruszkow-
ski dołączył do grona orga-
nizatorów tego wydarze-
nia. W nocy z 14 na 15 maja 
2011 r. (sobota/niedziela) 
Muzeum Dulag 121 zapra-
sza swoich zwiedzających  
od 18.00 do północy.

M uzeum Dulag 121 w Prusz-
kowie wraz ze współ- 
organizatorami impre-

zy: Mazowieckim Stowarzy-
szeniem Historycznym Explo-
ratorzy.pl, Muzeum Oręża  
i Techniki Użytkowej z Kobyłki, 
oraz Grupą Rekonstrukcji Histo-
rycznej „Parasol” zapraszają od 
godz. 18.00 aż do północy do bez-
płatnego zwiedzania Muzeum.

W trakcie Nocy Muzeów w Mu- 
zeum Dulag 121 w Pruszkowie 
można będzie obejrzeć bezpłat-
nie nowoczesną multimedial-
ną ekspozycję poświęconą nie-
mieckiemu obozowi przejścio-
wemu dla ludności cywilnej, wy-
gnanej z Warszawy podczas Po-
wstania Warszawskiego w 1944 r.  
Przyjmuje się, że w okresie od 
6 sierpnia do 10 października 

1944 r. przez obóz przeszło  
650 tys. warszawiaków. 

W trakcie zwiedzania można  
będzie zapoznać się z histo-
rią obozu. Szczególną atrakcją, 
przygotowaną tylko na ten jeden 
wieczór, będzie wystawa broni  
z okresu II wojny światowej, 
technicznych przedmiotów 
użytkowych oraz przedmio-
tów codziennego użytku z tam-
tych lat. Zwiedzający zobaczą 
karabiny z bagnetami, broń krót-
ką, odznaki pułkowe, ekspona-
ty z czasów II wojny światowej, 
np. pieniądze, sprzęt gospodar-
stwa domowego, lornetki i apara-
ty fotograficzne oraz gramofony.

W Noc Muzeów będzie można 
uzyskać szczegółowe informacje  

o wszystkich eksponatach. Przewi-
dziany jest także występ Grupy Re-
konstrukcji Historycznej „Parasol”, 
która wystąpi w umundurowaniu  
i wyposażeniu żołnierzy Batalio-
nu „Parasol”. Uczestnicy Nocy Mu-
zeów będą mogli zobaczyć m.in. 
powstańczą barykadę i zgłębić 
tajemnice wojennego zasobnika. 

Bliższe informacje na te-
mat Nocy Muzeów znajdu-
ją się na stronie internetowej:  
www.noc-muzeow.pl.

ZOW pomaga wszechstronnie
Grupa wspar-
cia dla kobiet 
d o ś w i a d c z a -
jących prze-
mocy w ro-

dzinie, już wkrótce za-
cznie działać przy Zespo-
le Ośrodków Wsparcia  
w Piastowie. Dodatkowo 
w ofercie placówki, pro-
wadzonej przez Powiat 
Pruszkowski, znalazły się 
mediacje dla rozwodzą-
cych się małżonków.

S kala zjawiska przemo-
cy w rodzinie jest wciąż 
zbyt duża, dlatego Ze-

spół Ośrodków Wsparcia w Pia-
stowie podejmuje wiele dzia-
łań, aby ograniczać jej skut-
ki. – Nadal jest wiele kobiet, 
które znieważanie czy poni-
żanie przez partnerów uwa-
żają za normalne zachowania.  
A to nie jest norma, to prze-
stępstwo – mówi Katarzyna Wi-
śniewska, dyrektor placówki.

Grupa wsparcia
Kobiety poniżane, krytyko-
wane i doświadczające agre-
sji mogą skorzystać z grupy 
wsparcia, która wkrótce roz-
pocznie działalność. Spotka-
nia odbywać się będą dwa 
razy w miesiącu, w czwartki  
w godz. 17.00–18.30 w Ze-
spole Ośrodków Wsparcia  
w Piastowie przy ul. ks. Po-

piełuszki 24. Grupa będzie 
prowadzona przez wykwa-
lifikowanych specjalistów. 
Jednocześnie w tym samym 
czasie i miejscu będą się od-
bywać spotknia dla dzieci 
doświadczających przemocy  
w rodzinie prowadzone 
przez psychologa i pedago-
ga. Obie grupy mają charak-
ter otwarty, co oznacza, że   
w każdej chwili można do 
nich dołączyć. Udział w zaję-
ciach jest bezpłatny.

Mediacje
W Polsce rocznie rozwodzi się 
72 tys. małżeństw i liczba ta cią-
gle wzrasta. Zespół Ośrodków 
Wsparcia przygotował ofer-
tę mediacji rodzinnych, prze-
znaczonych dla osób z pro-
blemami małżeńskimi, które 
chciałyby uniknąć długotrwa-
łego stresu związanego z prze-
biegiem i rozwojem konfliktu 
oraz omówić warunki dojścia 
do ugody. To idealna propo-
zycja dla tych małżeństw, któ-
rym zależy na tym, aby zaosz-
czędzić pieniądze i czas zwią-
zany z prowadzeniem sprawy  
w sądzie. Mediacje trwają 
przeważnie kilka dni, a cza-
sem tylko kilka godzin – to  
o wiele miej niż ciągnące się 
latami procesy sądowe. Dzię-
ki mediacjom można zaosz-
czędzić wiele niepotrzeb-
nych emocji i zawrzeć ugodę  

satysfakcjonującą obie strony.  
Mediacje są bezpłatne.

Praca w ośrodku to misja
W ramach Zespołu Ośrodków 
Wsparcia działa także hostel,  
w którym schronienie mogą 
znaleźć osoby doznające prze-
mocy w rodzinie i znajdujące 
się w kryzysowej sytuacji.

W placówce pracuje 10 osób, 
m.in. psycholodzy, pedagog, rad-
ca prawny, pracownik socjalny, 
terapeuta i lekarz-psychiatra. Każ-
da z nich udziela wszechstron-
nej pomocy ofiarom przemocy.  
– Trzeba mieć wiele pokory wo-
bec osób, które tu przychodzą. 
Praca  w ośrodku to misja – mówi 
Katarzyna Wiśniewska.

Już wkrótce pracownicy ośrod-
ka stworzą specjalny program 
osłonowy pod nazwą „Pedago-
gizacja rodziny wyrazem troski  
o wychowanie”.

Wszystkie działania prowa-
dzone przez placówkę mają na 
celu ograniczenie spirali prze-
mocy domowej i udzielenie po-
mocy jej ofiarom.

Muzeum Dulag 121
ul. 3 Maja 8a, 05-800 Pruszków 
tel.: 22 758 86 63 
tel. kom.: 696 591 295  
www.dulag121.pl

Dodatkowych informacji na te-
mat działalności i zajęć prowa-
dzonych przez Zespół Ośrodków 
Wsparcia udzielają pracownicy 
ZOW w siedzibie placówki w Pia-
stowie,  przy ul. ks. Popiełuszki 
24, tel. 22 753 45 56, 22 723 39 05,  
w godz. 8.00 – 20.00 lub drogą 
elektroniczną: zow@neostrada.pl.

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna:
Al. Wojska Polskiego 20, 05-800 Pruszków
tel.; 22 728 84 58, fax.: 22 758 68 29
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reklamy&ogłoszenia
Ceny netto, bez VAT. Cena ogł. drobnego za 1 słowo. Dokładne wymiary modułu reklamowego 40,5 mm x 38,8 mm

W biurze reklamy w Pruszkowie, ul. Prusa 19/7•	
Telefonicznie pod nr 22 728 18 64 lub 531 311 315•	
E-mailem pod adresem reklama@wpr24.pl•	
W biurze In-Form Grodzisk Maz.: 22 755 69 28, www.biuroogloszen.net•	

jak
zamówić?

najlepsze 
ceny!

Drobne: 2 zł zwykłe, 3 zł pogrubione, 4 zł w ramce, 5 zł w kontrze
Modułowe (graficzne):  od 30 zł do 60 zł  za moduł ok. 4x4 cm

Szukam pracy

Firma komunalna   ►
zatrudni: 
kierowcę kat.C – Łazy 
k.Raszyna 
mechanika samochodów 
ciężarowych – Łazy k.Raszyna 
pomocnika na samochód 
śmieciarka – Łazy k.Raszyna 
pracownika fizycznego 
do segregacji odpadów 
pobudowlanych – Opacz Mała 
k.Pruszkowa 
tel.693280600

kelner/ka, osoba do  ►
sprzątania i zmywania naczyń 
do rest. Elita w Otrębusach, 
tel. 667 476 273

Solid Security Sp. z o.o. 
zatrudni: pracowników 
ochrony fizycznej  
(praca na terenie: Pruszków, 
Gąsin,) oczekujemy: 
niekaralności, licencja 
pracownika ochrony fizycznej 
mile widziana zgłoszenia:  
500-161-594

Ceny netto, bez VAT. Cena ogł. drobnego za 1 słowo. Dokładne wymiary modułu reklamowego 40,5 mm x 38,8 mm

Nieruchomości – sprzedam

Dom 78 m2, Otrębusy  ►
606 144 940 

Dom w Parzniewie 22 724 74 08  ►

Działka  1300m budowlana,  ►
Media, Kajetany 601 731 690  

SPRZEDAM BEZPOŚREDNIO   ►
– NOWE, Nowocześnie 
urządzone mieszkanie 44m2, 
2pokoje, Brwinów,  
tel.:510-203-663,  
286 tyś,  
niski czynsz 

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

Nauka

Angielski dojeżdżam  ►
607 596 383

MATEMATYKA – każdy zakres,  ►
dojeżdżam 602 280 075 

największa skuteczność!
CO TYDZIEŃ PONAD 30 000 CZYTELNIKÓW

Automoto – kupię

Darmowe złomowanie pojazdów  ►
uprawnienia wojewody, W-1 
transport gratis, 502 534 080 

Wszystkie stare samochody  ►
sprzed lat 70, polskie i 
zagraniczne, 609 218 066, 
601 535 902 

Kupię

ANTYKI WSZELKIE   ►
ZA GOTÓWKĘ 
601-336-063, 500-034-552 

Sprzedam

Bloczki, pustaki, betoniarkę,  ►
Otrębusy 501 75 74 50 

Drukarka fleksograficzna i piec  ►
węglowy 2,4 KW 507 638 686

Usługi

Anteny montaż serwis   ►
603 375 875 

Autoklima atrakcyjne ceny 
795 781 888 

Najniższe ceny w mieście
Sprawdź !

Tel. 530 540 000
Tel. (22) 423 40 90

www.tanioidobrze.pl
ul. Wiosenna 16, Milanówek605 332 222 lub 692 196 292 

Oferta specjalna! 
ważna do końca Maja

2-godzinne warsztaty makijażu na kosmetykach 
Mary Kay organizowane przez firmę ANAT
   Profesjonalna nauka makijażu dziennego i biznesowego
   Konsultacja w zakresie doboru kosmetyków pielęgnacyjnych
   Zapewnione materiały szkoleniowe
   (kosmetyki pielęgnacyjne i kolorowe Mary Kay)
   Małe grupy-maksymalnie 5osób
Lokalizacja- centrum Pruszkowa

Strzyżenie
           psów 
                  22 758 89 99 

Gabinet Weterynaryjny 
ul. Gordziałkowskiego 5, 
Pruszków, 22 758 89 99, 
Brwinów,  22 729 35 35, 

groomerMK@interia.pl

KRZESŁA, FOTELE, STOŁY. ŁAWY, WIESZAKI...
DLA BIURA I DO DOMU. DLA DZIECKA I DOROSŁEGO
  specjalizujemy się w siedzeniu ....

SKLEP W PIASTOWIE  W PASAŻU TESCO
czynne od 9-21, niedziela 10-18

www.ewolucjasiedzenia.firmy.net; tel.: 22 729 02 78 
 

10% RABATU DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z REKLAMY GAZETY. 
ZAPRASZAMY!

ZAPRASZAMY NA
BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU

ZAPRASZAMY NA
BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU

APARATY SŁUCHOWEAPARATY SŁUCHOWE

Refundacja: NFZ, PCPR, PFRONRefundacja: NFZ, PCPR, PFRON
Pruszków, Szpital Kolejowy (czw. 12-16)
Piastów, ul. Hallera 18 (pn. 9-18, śr. i pt. 8-15)
Ożarów Maz., ul. Konopnickiej 8 - Przychodnia Rejonowa (wt. 8-12)

tel. (22) 723 43 30
kom: 509 853 674

www.asmed.org.pl

Mariusz Bogucki
508 099 570

www.szybkiremont.com.pl

kompleksowe remonty 
i wykończenia wnętrz

Cyklinowanie 602 262 144  ►

Docieplenia budynków   ►
z materiałem od 75 zł/m2 
szybko i solidnie 507 964 411 

Domofony, videodomofony  ►
603 375 875 

GLAZURA, REMONTY,  ►
ŁAZIENKA 510 610 743  

Malowanie 698 979 984  ►

Malujemy solidnie, szybko,  ►
wnętrza elewacje 602 71 90 24 

OGRODY – PROJEKT,  ►
WYKONANIE. SYSTEMY 
NAWADNIAJĄCE.  
www.architekturaogrodu.pl,  
tel. 0 698 668 468 

Pranie tapicerki,   ►
dywanów  
w domu klienta 504 206 446 

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

Wróżka 501 22 05 39  ►
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Bezpłatna reklama Twojej firmy w internecie!

darmowe ogłoszenia 
www.ogloszenia.wpr24.pl

darmowa prezentacja
www.firmy.wpr24.pl

KUPIĘ GRUNT
POD OBIEKT HANDLOWY

ok. 6000 m2 – 20 000 m2

DOJAZD OD GŁÓWNEJ
DROGI

WSZYSTKIE MEDIA

TEL 501 58 00 88

Gimazjum 
Społeczne 

• 
• życzliwa atmosfera oraz opieka pedagoga, bezpieczeństwo
• nauczanie w zespołach klasowych - do 18 osób
• zwiększona ilość godzin z jęz. polskiego i matematyki
• język angielski i niemiecki w wymiarze rozszerzonym
•  dodatkowo do wyboru przedmioty w wymiarze rozszerzonym  

(w zależności od przewidywanych egzaminów maturalnych)
• zajęcia dodatkowe: warsztaty dziennikarskie; koło literackie; klub 

malarstwa, rzeźby i projektowania; klub  koła przedmiotowe, szachy
• indywidualne konsultacje z każdego przedmiotu
• własna biblioteka, stypendia naukowe, wyjazdy krajowe i zagraniczne
• zajęcia sportowe (w tym na krytym basenie), taniec, koło strzeleckie

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

e-mail: slo23_pruszkow@o2.pl

Społeczne Liceum 
Ogólnokształcące 
Nr 23
Z UPRAWNIENIAMI 

SZKOŁY PUBLICZNEJ 
OD 1991

Z UPRAWNIENIAMI 
SZKOŁY PUBLICZNEJ 

OD 2004

 www.slo23.edu.pl

30% 
ZNIŻKI CZESNEGO DLA 

RODZEŃSTWA

O G Ł O S Z E N I E
Burmistrz Gminy Brwinów zaprasza do uczestnictwa w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w gminie Brwinów

Wylicytowana cena brutto składa się z ceny netto i podatku VAT w wysokości 23%.
Przetarg odbędzie się w dniu czerwca 2011 r. o godz. 13.00 w budynku Urzędu Gminy w Brwinowie przy ul. Grodziskiej 12, w sali konferencyjnej. Warunkiem przystąpienia 
do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w gotówce, do dnia czerwca 2011 r. włącznie, w kasie Urzędu lub na konto Urzędu 
54 1140 1010 0000 4770 4500 1018.
Biorący udział w przetargu zobowiązany jest do zapoznania się z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania przestrzennego i złożenia  
w tym względzie oświadczenia przed przystąpieniem do przetargu. Osoby prawne i prowadzące działalność gospodarczą, przystępujące do przetargu, zobowiązane są 
do przedstawienia wypisu z KRS lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
Organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej  
w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy  
w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki o nr ew. 76 odbył się dnia 26 stycznia 2011 r. – nie wpłacono wadium w terminie.
Termin podania do publicznej wiadomości – termin wywieszenia ogłoszenia w dniu maja 2011 r. Data zdjęcia ogłoszenia w dniu czerwca 2011 r.  
Informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Brwinów ul. Grodziska 12, pokój 204. 
Telefony (0-22)738-26-13 lub (0-22) 738-26-53 fax ( 0-22) 729-56-64

położenie nieruchomości  
nr księgi wieczystej

nr ew.  
działki

pow. działki  
w ha

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania cena brutto
działki w złotych

Brwinów
ul. Bratnia
obręb 11
Księga Wieczysta
WA1P/00060870/4

76 0,0933

Mieszkalnictwo jednorodzinne wolnostojące i bliźniacze jako przeznaczenie podstawowe. Nieuciążliwe drobne usługi bytowe 
stopnia podstawowego (np. gastronomia, drobne usługi handlu podnoszące atrakcyjność terenu) towarzyszące zabudowie miesz- 
kaniowej, jako przeznaczenie dopuszczone. Warunkiem dopuszczenia usług jest ich nie większy niż 20% udział w ogólnej powierz- 
chni użytkowej. Warunkiem lokalizacji usług jest zabezpieczenie niezbędnych miejsc parkingowych na własnej działce. Plan 
ustala obowiązek zachowania min. 50% powierzchni każdej działki inwestycyjnej jako biologicznie aktywnej. Na działce, poza budyn- 
kiem mieszkalnym, dopuszcza się budowę drugiego obiektu o funkcji garażowo – gospodarczej. Część działki nr ew. 76 położona  
jest w granicach stanowiska archeologicznego nr 58-63/70, dla którego obowiązują zasady ochrony archeologicznej dóbr kultury.

202 691,90

31

działka na sprzedaż

stanowisko
archeologiczne

ul. B
ratnia

Działki sprzedane
w styczniu 2011r.
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Biuro sprzeda¿y: 
ul. Nadarzyñska 77, 05-825 Grodzisk Maz.
tel: 0 785 101 601;  (022) 755 77 95; 0 695 702 802

e-mail: makbud@makbud.pl

www.makbud.pl

Sprzeda¿ segmentów i bliźniaków w Grodzisku Maz.

Lokale ok 100 m2 powierzchni u¿ytkowej w cenie ju¿ od 330.000 z³ 
za stan surowy zamkniêty. Atrakcyjne lokalizacje, wszystkie media.


