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NADARZYN

Nowa siedziba 
urzędu gminy
Prawdopodobnie już  
w połowie czerwca, w nowej 
siedzibie Urzędu Gminy  
w Nadarzynie zostaną  
przyjęci pierwsi interesanci. 
Obecnie trwają tam prace 
porządkowe i wyposażanie 
obiektu w niezbędne sprzęty  7

RASZYN

Gmina 
zasługuje na 
dom kultury
Baner z napisem:  
„Zasługujemy na Dom Kultury”, 
sfinansowany przez burmistrza 
Andrzeja Zarębę, zawisł na 
niewykorzystanym budynku 
przy al. Krakowskiej, w którym 
burmistrz chce urządzić  
dom kultury. W ten sposób 
włodarz chce przekonać swoich 
oponentów m.in. z rady gminy 
do racjonalności tego wyboru  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

PRUSZKÓW | O koniecznych inwestycjach drogowych i komunikacyjnych, o czekających nas zmianach  
w przeprawach przez tory kolejowe, o planach dotyczących siedziby dla Miejskiego Ośrodka Kultury  
i o staraniach Pruszkowa o status ośrodka pobytowego na Euro 2012 mówi prezydent miasta Jan Starzyński  4

CENTRUM MODY w NADARZYNIE,   AL. KATOWICKA 51,   05-830 NADARZYN,   tel. 022 739 55 00

NOWE KOLEKCJE WIOSNA - LATO 2011 JUŻ W SPRZEDAŻY
www.centrummody.com.pl,   godz. otwarcia  pon-sob.:  10.00 - 18.00  nd.: 10.00 - 15.00

20% rabatu
z okazji Dnia Mamy

GRODZISK MAZOWIECKI 

Adventure 
World Warsaw 
coraz bliżej
Przedstawiciele gminy  
i holenderskiego inwestora 
podpisali list intencyjny  
w sprawie budowy parku 
rozrywki Adventure  
World Warsaw  8



2 www.wpr24.plPiątek, 20 maja 2011

WOJEWÓDZTWO POWIAT REGION
ISSN: 1835-6491, PR: 1183/05

Wydawca: Maciej Skoczylas
Redaktor naczelny: Bogdan Skoczylas
Redaktor portalu WPR24: Milena Skoczylas

Zasięg: Brwinów, Grodzisk Maz, Jaktorów, 
Janki, Komorów, Kanie, Książenice, 
Michałowice, Milanówek, Nowa Wieś, 
Nadarzyn, Opypy, Otrębusy, Piastów, 
Pruszków, Podkowa Leśna, Raszyn.

Drukarnia: Polskapresse Sp. z o.o.   
ul. Matuszewska 14,  03-876 Warszawa

Redakcja: Pruszków, ul. Prusa 19/7,  
tel. (22) 728 09 30, faks (22) 728 18 64,  
e-mail: redakcja@wpr24.pl

Zespół redakcyjny: Bogdan Skoczylas, 
Maciej Skoczylas, Milena Skoczylas, 
Andrzej S. Rodys, Karolina Gontarczyk,  
Anna Sołtysiak, Elżbieta Abramczuk, 
Mariusz Porczek, Kamilla Gębska, 
Magdalena Kędzierska, Dominik Pietraszek

Współpracują: Łukasz Oleszczuk, 

Reklama i ogłoszenia: 
Pruszków, ul. Prusa 19/7, tel. (22) 728 18 64, 
e-mail: reklama@wpr24.pl  

Nr konta bankowego - BRE Bank 
09 1140 2004 0000 3702 5439 7490

Biura ogłoszeń partnerskie:  
Grodzisk Mazowiecki., ul. Kosciuszki 13/1

Foto: Marcin Zawadzki,  
www.marcin-zawadzki.com

Studio graficzne:  
Marcin Ziółkowski
Graphics & Design Studio, www.gdstudio.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania  
i  adiustacji tekstów oraz nadawania tytułów  
listom. Tekstów i materiałów niezamówionych 
nie zwracamy. Anonimów nie drukujemy.
Redakcja nie odpowiada za treść reklam  
i ogłoszeń. 

E-wydanie dostępne na www.wpr24.pl

Nakład kontrolowany 30.000 egz. 

Jesteśmy członkiem 
Związku Kontroli Dystrybucji Prasy 

POGODA NA WEEKEND

min
13o

max
26o

NiedzielaSobotaPiątek
min
13o

max
23o

min
12o

max
25o

Mieszkańcy zawiązali 
spółkę wodną

P roblem zalanych po-
dwórek, wody stojącej 
w piwnicach po więk-
szych opadach desz-

czu czy zimowych roztopach, 
to sprawa, która trapi także 
mieszkańców Pruszkowa. Jed-
ną z przyczyn lokalnych podto-
pień jest zła kondycja systemów 
melioracyjnych. Nie przywiązy-
wano wagi do ich modernizacji 
m.in. dlatego, że mieliśmy dość 
suche lata. Gdy przyszły częste  
i obfite opady, powrócił problem 
konieczności naprawy systemów 
melioracyjnych.

Żbików prekursorem
Mieszkańcy Żbikowa po kilku 
spotkaniach, na których oma-
wiano skalę lokalnych pod-
topień, postanowili zawiązać 
spółkę wodną. Formalnie istnie-
je ona od kwietnia. Jej przewod-
niczącym został mieszkaniec tej 
dzielnicy i pruszkowski radny 
Józef Moczuło. Przyznaje on, że 
zwrócono się do niego z prośbą 
o wsparcie merytoryczne przy 
zawiązaniu spółki. –  Pomogłem 
głownie formalnie, zbierając nie-
zbędne dokumenty do rejestracji 
– mówi radny Moczuło i zazna-
cza, że motywacja by utworzyć 

spółkę, była oczywista. – Ludzie 
mieli dość zalewania tych tere-
nów. Wszystko przez zły stan 
drenów i rowów melioracyjnych 

PRUSZKÓW
Mieszkańcy  
Żbikowa mieli dość 
lokalnych podtopień 
w ich dzielnicy. 
Zawiązali pierwszą  
w mieście spółkę 
wodną. Dzięki 
temu będą mogli 
starać się o dotacje 
na uregulowanie 
gospodarki wodnej.

ZDANIEM NACZELNEGO

Zapłacą za błędy?

Bolo Skoczylas
Redaktor naczelny

Pięciodniowa prognoza na pogoda.wpr24.pl

Od wtorku urzędnicy i funkcjo-
nariusze publiczni, których błędne 
decyzje spowodują straty mate-
rialne będą odpowiadać własnym 
majątkiem.

Jeśli decyzja urzędnika spowoduje 
szkodę majątkową, za którą Skarb 
Państwa lub jednostka samorządu  
terytorialnego będzie musiała wypła-
cić odszkodowanie za wyrządzoną  
szkodę, kierownik urzędu lub instytu-

cji będzie mógł zażądać zwrotu poniesionej straty do wysokości  
12 miesięcznego uposażenia pracownika.  

Wchodząca w życie ustawa jest krokiem we właściwym kierun- 
ku. Ma w założeniu przyczynić się do bardziej wnikliwego, staran-
nego traktowania spraw przez urzędników, których błędne 
lub nieodpowiedzialne decyzje niejednokrotnie powodowały  
nieprzewidywalne konsekwencje i skutki gospodarcze i społecz-
ne. Intencje były dobre, ale jak to u nas bywa, wykonanie  
już zdecydowanie gorsze. Wyszło jak zwykle. 

Już w trakcie prac nad ustawą padały argumenty, że nowe 
przepisy spowodują paraliż decyzyjny w urzędach, że urzędnicy 
zagrożeni ryzykiem finansowym będą ostrożni w podejmowaniu 
trudniejszych decyzji, że wydłuży się czas ich rozstrzygania,  
że trzeba ich będzie szukać w łapankach, bo nie będzie chętnych 
na decyzyjne stanowiska. 

Okazuje się jednak, że tak naprawdę, nowe prawo zmienia  
niewiele, a urzędnicy nie mają się czego obawiać, bo pociągnię-
cie urzędnika do odpowiedzialności łatwe nie będzie.  

Ustawa określa bowiem wyraźnie, za jakie błędy i w jakich przy-
padkach urzędnicy mogą być ukarani finansowo. Otóż instytucja 
może domagać się odpowiedzialności majątkowej od urzędnika 
lub funkcjonariusza dopiero wówczas, gdy podjął on decyzję  
z tzw. rażącym naruszeniem prawa, a w jej efekcie skarb 
państwa lub jednostka samorządu zapłaciła odszkodowanie 
osobie pokrzywdzonej. Kierownik instytucji składa wniosek do 
prokuratury o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego. 
Prokurator najpierw wzywa funkcjonariusza do dobrowolnego 
spełnienia świadczenia, a dopiero w przypadku jego braku lub 
odmowy kieruje powództwo do sądu. O winie i sposobie odpowie-
dzialności materialnej pracownika zdecyduje sąd powszechny.

Więc nie ryzykujmy. Nie wpadajmy w przedwczesny hurraopty-
mizm. A w kontaktach z urzędnikami zachowajmy stosowny umiar 
i zdrowy rozsądek. By kraj rósł w siłę, a nam żyło się dostatniej.

z drugiej
strony

CYTAT TYGODNIA

W związku z tym, że coraz więcej osób  
przeprowadza się do Grodziska, a liczba uczniów  
stale się zwiększa, musimy myśleć o nowych  
inwestycjach oświatowych  6

Maria Grabowska 
wiceburmistrz Grodziska Mazowieckiego

potrzeba na wybudowanie  
ośrodka dla osób niepełnosprawnych  

w Odrano Woli  7 

11,5 mln zł

jest ściągalność składek opła- 
canych na rzecz spółki na pozio-
mie 50 proc. A spółka zawiąza-
ła się w kwietniu, więc trudno  
o tak wysoką ściągalność na tym 
etapie – tłumaczy Józef Moczu-
ło. Mieszkańcy nie czekają tylko 
na przyznanie pieniędzy – już 
działają. Wynajęli koparki, by 
oczyścić i udrożnić rowy. Zebrali 
dziewięć kontenerów śmieci, 
które w nich zalegały.

Wiedzą, czego chcą
Spółka wodna Żbików opraco-
wała już zarys prac. Najważ-
niejsze to odtworzenie starej 
sieci drenacyjnej, zmoderni-
zowanie wszystkich istnieją-
cych rowów odwadniających, 
a później bieżąca konserwacja. 
Omawiane też jest wpuszczenie 
kamery w rury, by sprawdzić 
ich drożność. Trwają też prace 
kosztorysowe.

Kamilla Gębska

niekonserwowanych prze lata. 
Powstanie takiej struktury daje 
możliwości starania się o dofi-
nansowanie u starosty, władz 
Pruszkowa czy w Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Wszystko 
po to, by uporządkować stan 
rowów i drenów oraz odwodnić 
teren – dodaje przewodniczący 
spółki wodnej.

Grupa może więcej
Pojedynczy mieszkaniec nie 
może liczyć na przyznanie pie-
niędzy z powiatu lub miasta. 
Jednocześnie wyrywkowe pra-
ce naprawcze na jednej działce 
nie na wiele się zdadzą, jeśli 
dren melioracyjny nie zostanie 
udrożniony na całej długości. 
Przewodniczący Moczuło in-
formuje, że o pozyskanie dotacji  
z powiatu spółka starać się bę-
dzie w przyszłym roku. – Jednym 
z warunków wnioskowania o nią 

Powołanie spółki wodnej 
daje możliwości starania 
się o dofinansowanie 
u starosty, władz 
Pruszkowa lub  
w Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. Wszystko po to, 
by uporządkować stan 
rowów i drenów oraz 
odwodnić teren. 

Józef Moczuło
pruszkowski radny
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 Jednym z najważniejszych przedsięwzięć spółki wodnej Żbików jest doprowadzenie do porządku rowów 
melioracyjnych
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Mieszkańcy zawiązali 
spółkę wodną

Pruszków, ul. Kraszewskiego 17
tel: 22 728 79 39 , kom: 602 154 951

Biuro Podróży Akces

Pełna oferta na stronie www.bpakces.eu
Największa oferta wyjazdów 
turystycznych w Pruszkowie!

Czas na wakacje!
15 lat na rynku – zaufaj doświadczeniu!

AKCES
BIURO PODRÓŻY

Nie masz czasu?
Nie wiesz jak?

EVENTEO działa za Ciebie!

www.eventeo.com.pl
22 758 91 00 / 693 853 066

KOMPLEKSOWA
ORGANIZACJA

PRZYJĘĆ
OKOLICZNOŚCIOWYCH

Przebudowa ulicy 
Helenowskiej w tym roku
PRUSZKÓW
Ul. Helenowska, choć jest 
ulicą miejską, to dla wielu 
mieszkańców ma charak-
ter ulicy osiedlowej. Mimo 
małego natężenia ruchu, 
nawierzchnia drogi  
wymaga remontu.

O gromne kałuże przy-
pominające jeziora, 
nierówne chodniki 

utrudniające przejście osobom 
starszym czy zniszczone progi 
zwalniające – tak wygląda ulica, 
przy której znajdują się takie 
instytucje jak Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej czy Pocz-
ta Polska. W ubiegłym roku 
jedna z naszych czytelniczek 
zaalarmowała nas, że w trakcie 
rozbudowy MOPS zniszczone 
zostały chodniki po przeciwnej 
stronie ulicy. Usterki zostały 
naprawione tylko doraźnie. 
Jednak niebawem ta sytuacja 
się zmieni.

9 maja zakończył się prze-
targ na wykonanie przebudowy 
ul. Helenowskiej. – Do urzędu 
wpłynęło 13 ofert. Obecnie 
sprawdzamy, czy wszystkie są 
poprawne i kompletne. Trud-
no jeszcze określić, kiedy wy- 
łonimy zwycięzcę – poinfor- 

mowała Elżbieta Korach, na-
czelnik Wydziału Inwestycji 
Remontów i Infrastruktury 
Technicznej Urzędu Miejskiego 
w Pruszkowie.

Przebudowa ul. Helenowskiej 
obejmie wymianę nawierzchni 
jezdni, chodników oraz moder-
nizację parkingu. – W budżecie 
na tę inwestycję zarezerwo-
wano 1,5 mln zł. Po wstępnym 
zapoznaniu się z ofertami już 
widać, że będą oszczędności  
– zaznacza naczelnik Korach.

– Ta inwestycja jest dla nas 
bardzo ważna. Jednak nie bę-
dzie łatwa do wykonania. He-
lenowska jest traktowana jak 
droga osiedlowa, dzięki której 
mieszkańcy dojeżdżają do par-
kingów. Z powodu lokalizacji 
będzie problem z wyznaczeniem  
objazdu – podkreśla Elżbieta 
Korach. – Prace powinny za-
kończyć się do końca roku. Jest 
to dla nas nieprzekraczalny ter-
min, bo nie chcemy zostawić 
rozkopanej drogi na zimę. (AS)
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Mija 13. rok, kiedy zarządza 
Pan Pruszkowem. Jaka  
jest Pana recepta na sukces 
i co uważa Pan za swoje 
największe osiągnięcie  
i porażkę?
Dokładnie 12 listopada minie 
13 lat, kiedy zostałem po raz 
pierwszy wybrany na prezyden-
ta Pruszkowa. Nie mnie mówić  
o sukcesie. Jednak jeśli ktoś uwa-
ża, że to, co udało się zrealizować  
w mieście w czasie mojej prezy-
dentury można nazywać sukce-
sem, to bardzo mnie to cieszy. 
Jednego jestem pewny: że w tym 
czasie w Pruszkowie wiele się 
zmieniło. Potrzeba dużo złej woli,  
by mówić, że jest inaczej. Sukcesy 
samorządu polegają na realiza-
cji inwestycyjnych oczekiwań 
mieszkańców. Na początku była 
to budowa nowej szkoły przy  
ul. Topolowej, następnie budowa 
basenu z prawdziwego zdarze-
nia. Myślę, że te dwie inwestycje, 
oprócz dużej ilości kilometrów 
zrealizowanej infrastruktury, 
m.in. wodociągów, kanalizacji 
w różnych dzielnicach, i nowych 
nawierzchni drogowych, są zna-
czącym wkładem w metamor-
fozę Pruszkowa. Przyznam, że 
trudno mi przypomnieć sobie 
jakąś poważniejszą porażkę. Wi-
dać to m.in. po corocznych spra-
wozdaniach wykonania budżetu  
i tym, że rada miasta udziela mi 
absolutorium.

Wspomniał Pan o realizacji 
inwestycyjnych oczekiwań 
mieszkańców. Od dłuższego 
czasu mówi się o planach 
stworzenia siedziby 
Miejskiego Ośrodka Kultury. 
Brana jest pod uwagę m.in. 
jego lokalizacja w Pałacyku 
Porcelitu, który jednak nie 
należy do miasta...
Potrzebna jest godna siedziba dla 
Miejskiego Ośrodka Kultury, bo 
obecnie funkcjonuje on w złych  
warunkach. Czy będzie to Pałacyk 
Porcelitu? Myślę, że ten obiekt bę-
dzie niewystarczający. Tam może 
się znaleźć zaplecze administra-
cyjne i pracownie. Sala widowis- 
kowo-estradowa się nie zmieś- 
ci. Jesteśmy w trakcie negocjacji  
z właścicielem tego gruntu. Dopó-
ki nie będzie rozstrzygnięć, wolę 
nie wspominać, gdzie konkretnie 
miałaby być zlokalizowana sala. 
Jednak taka powstanie, bo dziś 
na terenie Pruszkowa nie ma 
 miejskiej sali, gdzie moglibyśmy 
pomieścić wszystkich chętnych 
np. do uczestniczenia w zaję-
ciach Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku. Urząd miasta też nie 
ma gdzie organizować sesji rady 
miasta – wynajmujemy na ten cel 
pomieszczenie Spółdzielczego 
Domu Kultury.

Jakie są najważniejsze 
problemy i oczekiwania 
mieszkańców Pruszkowa?

Układ komunikacyjny to priorytet
PRUSZKÓW  |  Z JaneM StarZyńSkiM, prezydentem Pruszkowa, rozmawiają kamilla Gębska i andrzej S. rodys

Dotyczą one infrastruktury i dróg. 
Coraz bardziej odczuwamy też 
korki uliczne. Potrzebą czasu jest 
połączenie obu części Pruszkowa 
przynajmniej trzema bezkolizyj-
nymi przeprawami, bo inaczej 
udławimy się komunikacyjnie. 
Mamy kilka pomysłów, jak to roz-
wiązać. Ale najbardziej boli nas ten 
cały tranzyt z pasma zachodniego 
i brak nakładów ze strony marszał-
ka województwa na wojewódzkie 
układy komunikacyjne.

Na razie istnieje tylko jedna 
bezkolizyjna przeprawa 
dla samochodów. 
Kolej wprawdzie będzie 
budować nową, w ciągu 
ul. Przejazdowej, ale 
jednopoziomową. I w dodatku 
zniknie ta obecna, w ciągu 
ulic Działkowej i Błońskiej...
Przeprawa w ciągu ul. Przejaz-
dowej będzie o tyle dogodniejsza  
i sprawniejsza, że będzie tylko 
przez pięć torów, a nie przez 12.  
I okres przejazdu będzie dużo więk-
szy niż obecnie na ul. Działkowej, 
kiedy przebiega przez 12 torów, na 
których niejednokrotnie odbywa 
się przetaczanie całych składów.

Dodatkowym elementem jest 
to, że powiat ma już dokumentację 
techniczną na budowę ul. Przy-
szłości. W tym tygodniu mamy 
spotkanie poświęcone realizacji 
tego układu komunikacyjnego. 
Od dawna się tego domagaliśmy, 
ponieważ możliwość moderni-
zacji, czy budowy od podstaw  
ul. Działkowej jest uzależniona od 
wyprowadzenia ciężkiego ruchu 
tranzytowego z tego szlaku ko-
munikacyjnego. I ul. Przyszłości 
ma do tego doprowadzić.

Mieszkańcom i miastu 
zależało na zachowaniu 
przejścia dla pieszych w ciągu 
ul. Działkowej. Czy to się uda?
Wcześniej kolej przychylała się 
do naszego wniosku, żeby tam 
stworzyć przeprawę dla pieszych, 
rowerzystów i wózków. Całe 
nieszczęście polega na tym, że 
wszystko mieliśmy uzgodnione 
z poprzednią dyrekcją PKP. Jed-
nak nastąpiła zmiana, a z nowymi 
osobami w zarządzie PKP nie było 
jeszcze spotkania, więc nie mogę 
odpowiedzieć jednoznacznie,  
czy te uzgodnienia, które zapadły 
wcześniej, będą w całości honoro-
wane. Dlatego nie chcę się szerzej 
na ten temat wypowiadać.

A co z planami budowy 
pieszego przejścia 
tunelowego w obrębie stacji 
PKP, które miałoby połączyć 
obie części Pruszkowa?
To jest uzgodnione i nie sądzę, by 
miało się zmienić. Będzie przejście 
dla pieszych, rowerzystów i wóz-
ków pozbawione barier architek-
tonicznych z możliwością wejścia 
na perony od ul. Sienkiewicza i od 
ul. Waryńskiego. Budowa powinna 

się rozpocząć w drugiej połowie 
tego roku. I dodatkowa rzecz 
uzgodniona z PKP: rozbudowa, 
czy budowa od podstaw parkingu 
po drugiej stronie torów na tere-
nach PKP.

Mówiło się o współudziale 
finansowym miasta w tym 
przedsięwzięciu...
PKP nie było zainteresowane 
udziałem finansowym miasta. 
Ale było zainteresowane tym, 
by ewentualnie później, po od-
nowieniu dworca, miasto zajęło 
się administrowaniem zarówno 
obiektem dworcowym, jak i par-
kingiem Park & Ride.

Czy koncepcja ewentualnej 
budowy przeprawy tunelowej 
w ciągu ul. Sienkiewicza 
nadal jest brana pod uwagę?
To bardzo odległa przyszłość i nie 
wiem, czy do końca racjonalna. 
Trzeba by było przeorganizować 
całą komunikację w centrum. Re-
alizacja w centrum miasta tego 
typu układu komunikacyjnego 
jest dużo kosztowniejsza niż na 
peryferiach ze względu na media 
i konieczność ich przenoszenia. 
Biorąc pod uwagę aktualne do-
chody budżetów samorządowych  
i dodatkowo to, że tego typu ukła-
dy komunikacyjne mają charakter 
ponadlokalny – więc trzeba by 
szukać partnerów do realizacji  
– widzę duże trudności. Natomiast 
wcześniej będzie musiał się poja-
wić podobny układ na wysokości 
ul. Grunwaldzkiej. Opracowaliśmy 
wariantową koncepcję zarówno 
tunelowej, jak i wiaduktowej prze-
prawy. Myślę, że trzeba będzie do 
tego dążyć, więc będziemy poszu-
kiwać partnerów i środków.

A jeśli chodzi o komunikację 
publiczną w obrębie 
Pruszkowa, jakie przed- 
sięwzięcia uważa Pan w tej 
chwili za najważniejsze?
Prowadzimy negocjacje z War-
szawską Koleją Dojazdową, by 
wprowadzić bilety strefowe na 
terenie Pruszkowa. Chodzi o to, 
by mieszkańcy w granicach mia-
sta mieli dogodne ceny (obecnie 
najtańszy bilet kosztuje 3,60 zł – 
red.). Wstępne rozmowy z WKD 
już zostały przeprowadzone, ale 
na razie trochę za dużo miasto 
musiałoby do tego dopłacić. Gdy 
osiągniemy porozumienie, poin-
formujemy o tym.

Miasto już sporo dopłaca  
do komunikacji szynowej  
i autobusowej. Czy 
wobec tego aktualne są 
plany rozwoju miejskiej 
sieci autobusowej, jakie 
przedstawiano w ubiegłym 
roku? Chodzi tu m.in.  
o komunikację w ramach 
wspólnego biletu ZTM  
z centrum miasta na Gąsin  
i Żbików do Piastowa oraz  
z centrum do Tworek i Malich.
Dopłaty do komunikacji szyno-
wej mają o tyle uzasadnienie, że 
przy dzisiejszych korkach jest to 
najszybsza możliwość przemiesz-
czenia się z Pruszkowa do War-
szawy. I tego będziemy pilnować.  
Jeśli chodzi o linię przez Żbików 
do Piastowa, to jeżeli nie będzie 
współfinansowania ze strony 
Piastowa, to trudno będzie nam 
ponieść całość kosztów.

Myślę, że rozwijając komu-
nikację miejską, trzeba będzie 
utrzymać konwencję współpra-
cy z warszawskim Zarządem 

Transportu Miejskiego, żeby były 
jednorodne bilety na terenie ca-
łego Pruszkowa. Tak czy inaczej 
jesteśmy w aglomeracji warszaw-
skiej i tego nie zmienimy. Wszędzie 
na świecie w takich aglomeracjach 
funkcjonują bilety, na podstawie 
których korzysta się ze wszystkich 
rodzajów komunikacji i z różnych 
usług, co już próbuje się wprowa-
dzać w Warszawie. I w tym kierun-
ku trzeba będzie zmierzać. Trzeba 
tylko doprowadzić do powstania 
racjonalnego, ekonomicznie uza-
sadnionego układu. A dopóki nie 
ma przymusu ustawowego, to 
trudno będzie zebrać wszystkie 
samorządy zainteresowane korzy-
staniem z określonych środków 
komunikacji, żeby wspólnie powo-
łać firmę, która by tym zarządzała 
i rozliczała koszty.

Za rok autostrada A2 ma  
być oddana do użytku. 
Podczas rozpoczęcia  
budowy jej pruszkowskiego 
odcinka mówił pan,  
że obawia się tego...
Ja się dziwię, że ona ma być płat-
na. Przecież jest realizowana  
z pieniędzy publicznych, więc po-
winien być to układ komunikacyj-
ny powszechnie dostępny. I to by 
rozwiązywało wiele problemów.  
W sytuacji, kiedy ostatnie bramki 
są na granicy Pruszkowa i gminy 
Brwinów, nie unikniemy wzro-
stu ruchu związanego z wjazdami  
i zjazdami z A2. Dlatego walczy-
liśmy, by do tego czasu powstał 
pierwszy odcinek paszkowian-
ki, który wyprowadzi z centrum  
miasta ruch z autostrady.

A więc autostrada nie 
oznacza dla Pruszkowa 
żadnej poprawy?
Mam nadzieję, że nie oznacza 
również pogorszenia. Trzeba 
będzie zastanowić się nad inży-
nierią ruchu i wymusić, żeby ruch 
zwłaszcza tych ciężkich pojazdów 
nie wchodził do miasta.

W ubiegłym roku wiele  
emocji wzbudził zamiar 
ubiegania się Pruszkowa 
o status centrum 
pobytowego na Euro 2012. 
Nie znaleźliśmy się wśród 
ośrodków rekomendowanych 
przez UEFA, ale miasto 
zapowiadało, że będzie się 
starać, byśmy gościli jedną  
z ekip, które przyjadą do 
Polski na mistrzostwa. 
Czy coś się w tej sprawie 
zmieniło?
Trzeba by znaleźć kilkadziesiąt 
tysięcy złotych w budżecie, zna-
leźć wyspecjalizowaną firmę – bo 
tu już prowizorki być nie może – i 
zlecić tej firmie, żeby się tematem 
zajęła. Przypomnę, że wtedy, kiedy 
trwała dyskusja i byliśmy w gronie 
kandydatów do centrów pobyto-
wych, były plany, by w tym roku 
rozpocząć kolejną inwestycję na 

trenie Znicza: zaplecze biurowe 
z nowoczesną odnową biologicz-
ną i salami konferencyjnymi. I to 
stanowiłoby już wtedy taki za-
mknięty obiekt, zdatny do wy- 
korzystania. Ale z katalogu inwe-
stycji na ten rok tego nie ma. Bo  
w sytuacji, kiedy musieliśmy prze-
znaczyć 5 mln zł na nasz udział  
w modernizacji Al. Jerozolimskich, 
to z niektórych innych inwestycji 
trzeba było zrezygnować. Nie bę-
dziemy więc czynić szczególnych 
starań i ponosić kosztów, żeby być 
ośrodkiem pobytowym na Euro 
2012, ale gdyby któraś drużyna 
chciała nas wybrać, to będziemy 
szczęśliwi.

W programie wyborczym 
na lata 2010–2014, m.in. 
mowa jest o planach budowy 
ścieżek rowerowych. Ku jakiej 
koncepcji skłania się miasto?
Ścieżki rowerowe, to zagadnienie, 
które leży mi na sercu. Dlatego 
podjęliśmy decyzję o koordynacji 
programu zakładającego stwo-
rzenie ścieżek na odcinku od 
Michałowic do Grodziska Mazo-
wieckiego z połączeniem Puszczy 
Kampinoskiej i Lasów Młochow-
skich. Realizacja uzależniona jest 
od tego, czy dostaniemy dofinan-
sowanie. Wysłany został wniosek 
do marszałka województwa, zło-
żony przez Pruszków w imieniu 
innych samorządów. Niestety, 
nie spotkał się z przychylnością 
o przyznanie pieniędzy na taką 
inwestycję. Złożyliśmy odwołanie 
i wniosek będzie ponownie oce-
niany. W przypadku Pruszkowa 
grzechem byłoby nie wykorzy-
stać atrakcyjnych terenów wzdłuż 
Utraty. Chcemy je zaadaptować na 
sport, turystykę i rekreację. Wa-
runkiem, by bardziej konkretnie 
przystąpić do zagospodarowa-
nia tego terenu, jest zakończenie 
rekultywacji Góry Żbikowskiej. 
Wstępnie zadanie to określamy 
na koniec roku 2014.

Przemyślaną koncepcję 
stworzenia ciągu 
rekreacyjnego wzdłuż Utraty 
wraz z wykorzystaniem Góry 
Żbikowskiej i przyległych 
terenów oraz stworzenia sieci 
miejskich dróg rowerowych 
przedstawiła w kwietniu 
grupa Rekord. Ta propozycja 
jest w dużej mierze 
zbieżna z planami miasta.  
Czy uważa Pan, że zasługuje  
ona na uwzględnienie  
i wykorzystanie w planowaniu 
tych przedsięwzięć?
Zawsze będę dążył do tego, by wy-
korzystać wszystkie propozycje, 
które są korzystne i atrakcyjne dla 
Pruszkowa. Tym bardziej, jeżeli 
jest wola, żeby opierało się to na 
partnerstwie publiczno-prywat-
nym. Wówczas można by się o nie 
pokusić i dążyć do wykorzystania 
tych turystycznie i rekreacyjnie 
atrakcyjnych terenów.
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Pruszkowska Jadalnia Popularna ma już pół roku

Jadalnia Popularna, ul. Bolesława Prusa 31, Pruszków, tel. 505 305 323, www.jadalniapopularna.pl

Wrosła w klimat miasta i zdobyła 
sobie wielu stałych klientów. 
Przyciąga przede wszystkim dobrą 
kuchnią i miłą obsługą. Jadalnia 
Popularna świętuje w maju pół  
roku obecności na pruszkowskim  
rynku gastronomicznym.

– To, co odróżnia Jadalnię Popularną od 
innych lokali gastronomicznych w mie-
ście, to typowa polska kuchnia. Wśród 
wszechobecnych dziś fast foodów i barów 
z kebabem takie miejsce pozytywnie się 
wyróżnia – mówi pani Zofia, stała klientka 
Jadalni Popularnej niemal od początku jej 
istnienia. – Ja zawsze chętnie przychodzę 
tu na posiłek. Nie mam czasu na przygo-
towywanie typowych obiadów w domu.  
Do tej pory często kończyło się to tak, że 
zamiast tego jadło się kebab, albo brało 
jakąś chińszczyznę na wynos. A teraz pod-
czas przerwy w pracy zjadam normalny  
obiad, taki jak gotowały moja mama i bab-
cia – dodaje.

Typowe polskie menu
Zupy: pomidorowa, ogórkowa, gulaszowa, 
flaki, barszcz z uszkami. Na drugie danie 
schabowy, mielony, golonka, gołąbki, zrazy 
wołowe, rumsztyk, ozorki, albo schabowy 
po staropolsku lub wprowadzone niedawno 
do jadłospisu pyszne polędwiczki w sosie 
kurkowym. Do tego do wyboru ziemniaki 
lub kasza oraz szeroki wybór surówek lub 
gotowanych warzyw. Jeśli ktoś woli lżejszą 

kuchnię, mogą być pierogi z mięsem,  
z kapustą lub grzybami, ruskie albo leniwe. 
Każdy, kto lubi typową polską kuchnię, 
znajdzie tu coś dla siebie. Co najważniejsze, 
wszystkie potrawy przygotowywane są na 
miejscu ze świeżych produktów. Kucharze 
z Jadalni Popularnej własnoręcznie robią 
surówki, gotują zupy, przygotowują mięsa 
i pierogi. To decyduje o walorach smako-
wych serwowanych potraw, a dla klienta 
jest gwarancją, że to, co zje, jest zawsze 

świeże. Niezdecydowanym, co z tej bogatej 
oferty wybrać, jadalnia proponuje danie 
dnia – codziennie inne.

Pruszków jada w Popularnej
Do Jadalni Popularnej przychodzą nie tylko 
wiecznie zagonieni pracownicy okolicznych 
firm i przedsiębiorstw. Wśród klientów są 
także matki lub babcie z dziećmi i robotnicy 
z pobliskich budów. Nie brakuje wśród nich 
także osób starszych, ceniących właśnie 

tradycyjną kuchnię. – Jestem samotną 
emerytką i nie mam ochoty na codzienne 
stanie przy garnkach, żeby ugotować so-
bie obiad. Wolę ten czas przeznaczyć na 
inne zajęcia, na które nie miałam czasu, 
gdy pracowałam zawodowo. Ten problem 
rozwiązuję dzięki jadłodajni. Naprawdę 
lubię tu przychodzić. Zawsze dostaję ciepły  
i smaczny posiłek w przystępnej cenie. Wie-
lu dań sama nie potrafiłabym tak wspaniale 
przyrządzić – dodaje pani Jadwiga.

Klientami są jednak nie tylko osoby, któ-
re z różnych powodów nie mogą zjeść 
obiadu w domu, w rodzinnym gronie. Czę-
sto przychodzą tu również całe rodziny.  
A jeśli ktoś nie może przyjść, może zamó- 
wić dania z dostawą, dzwoniąc na numer  
505 305 323.

Gdzie pralki Franie  
trzymają straż
Nie sposób nie wspomnieć o niecodzien-
nym wystroju lokalu, utrzymanym w sty-
lu jadłodajni z okresu PRL. Nawiązując  
z przymrużeniem oka trochę do stylu lokali 
gastronomicznych z lat 60. i 70, trochę do 
realiów życia minionej epoki przedstawia-
nych w krzywym zwierciadle komedii Sta-
nisława Barei, wystrój Jadalni Popularnej 
jest z pewnością tym, co przyciąga wielu 
klientów. Charakterystyczne dwie pralki  
Franie ozdobione wiązankami biało-czer-
wonych goździków, trzymające straż przy 
wejściu do lokalu na rogu ulic Prusa i Armii 
Krajowej, to już dobrze znany motyw prusz-
kowskiego krajobrazu. Jadalnia Popular-
na staje się po prostu stałym elementem  
centrum Pruszkowa.

Wszystkich Klientów, którzy wraz z nami chcą 
świętować pół roku działalności Jadalni 
Popularnej, zapraszamy w sobotę 21 maja  
w godz. 12.00–16.00 lub w poniedziałek 23 maja  
w godz. 11.00–18.00 do naszego lokalu. Przyjdź 
z tym numerem „Gazety WPR”, a dostaniesz 
zestaw obiadowy z kotletem schabowym  
z 50-procentowym rabatem. Zapraszamy!
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Remont czy rozbudowa?
GRODZISK MAZOWIECKI 
Budynek Szkoły  
Podstawowej nr 1 czeka 
niebawem remont lub  
rozbudowa. Powodem  
niezbędnej inwestycji jest  
zwiększająca się liczba 
mieszkańców gminy.

S zkoła Podstawowa  
nr 1 obecnie mieści się  
w dwóch obiektach:  

w budynku przy ul. Kilińskie-
go 8b znajdują się klasy I–III, 
zerówki i punkt przedszkolny,  
a w siedzibie przy ul. Bartniaka 
13a uczą się dzieci z klas IV–VI. 
W sumie do „Jedynki” uczęszcza 
600 uczniów. Do swojej dyspo-
zycji mają 22 sale lekcyjne. To 
zdecydowanie za mało, dlatego 
władze gminy planują rozbudo-
wę obiektu przy ul. Bartniaka. 
Aby jej dokonać, niezbędny jest 
zakup dodatkowych gruntów 
sąsiadujących z budynkiem 
szkoły. Jednak negocjacje z ich 
właścicielami niebezpiecznie  
się przedłużają, więc gmina 
bierze pod uwagę również inną 
koncepcję: remont kapitalny 
budynku przy ul. Kilińskiego 8c  
po to, aby lepiej go wykorzystać 
na potrzeby szkoły. Obecnie kla-
sy są tu zdecydowanie za małe 
dla wciąż zwiększającej się licz-
by uczniów.

Aby jednak dokonać niezbęd-
nych prac modernizacyjnych, 
wymagana jest zgoda konserwa-
tora zabytków, ponieważ obiekt 
podlega ochronie ze względu 
na swoją wartość historyczną.  
W przyszłym tygodniu odbędzie 
się spotkanie w sprawie opraco-
wania koncepcji dotyczącej wy-
korzystania obiektu na potrzeby 
szkoły.

– W związku z tym, że coraz 
więcej osób przeprowadza się do 
Grodziska, a liczba uczniów sta-
le się zwiększa, musimy myśleć  
o nowych inwestycjach oświa-
towych – mówi Maria Grabow-
ska, wiceburmistrz Grodziska 
Mazowieckiego. – A rozbudowa 
„Jedynki” jest o tyle istotna, że po-
zwoliłaby również na odciążenie 
Szkoły Podstawowej nr 2 przy 
ul. Westfala. Władze chciałyby 
zakończyć inwestycję do 2013 r., 
ale szczegóły w tej sprawie jeszcze 
nie zapadły.

Badania demograficzne prze-
prowadzone w Grodzisku Mazo-
wieckim wykazały, że rozbudowa 
Szkoły Podstawowej nr 1 oraz  
budowa szkoły w Książenicach 
(która ma zostać oddana do użyt-
ku we wrześniu 2012 r.) znacznie 
poprawiłyby warunki lokalowe  
w istniejących placówkach oświa-
towych na terenie gminy.

Karolina Gontarczyk

Ul. Reymonta ma zostać wyremon-
towana na odcinku od ul. Jana Pawła 
II do ul. Ejsmonda. Prace powinny 
rozpocząć się 1 sierpnia i zakończyć 

Wyremontują  
ul. Reymonta

Po gruntownym remoncie urucho-
miono ujęcie wody oligoceńskiej 
przy ul. Żbikowskiej. Studnia na 
Żbikowie była bardzo zaniedbana, 

Oligocenka 
znów działa

przez co jej woda nie spełniała 
odpowiednich norm. Na wniosek 
Instytutu Mechanizacji Budownic-
twa i Górnictwa Skalnego miasto 
przejęło studnię. Po półrocznym 
remoncie, który kosztował  
200 tys. zł, ujęcie wody  
oligoceńskiej znów jest  
dostępne dla mieszkańców.   (KAM)

30 września. Robotnicy wykonają 
podbudowę i nawierzchnię jezdni, 
zatoczki parkingowe, chodniki  
i wjazdy na posesję oraz przebudują 
instalacje gazową, wodociągową  
i kanalizacyjną. Do przetargu zgłosiło 
się 11 oferentów. Miasto na remont  
ul. Reymonta zarezerwowało  
w budżecie prawie 470 tys. zł.     (AS)

Ważą się losy zespołu willowego w Turczynku

Z daniem burmistrza Jerzego 
Wysockiego, rada miasta 
powinna w najbliższym 

czasie podjąć decyzję dotyczącą 
dalszego losu tego obiektu. Czas 
działa na jego niekorzyść. Z jednej 
strony miasto nie ma pieniędzy na 
modernizację zabytku, który po-
pada w ruinę, z drugiej – przybywa 
potencjalnych inwestorów zainte-
resowanych nieruchomością.

Na zagospodarowanie zabytko-
wego kompleksu, tj. dwóch willi 
z 10-hektarowym parkiem, który 
miasto kupiło w 2008 r. od ów-
czesnego właściciela – starostwa 
grodziskiego – nie było pieniędzy. 
– Dziś sytuacja finansowa miasta 
nie poprawiła się, a wręcz prze-
ciwnie. Niestety, i my odczuwamy 
skutki kryzysu, dlatego decyzja 
o sprzedaży Turczynka dykto-
wana jest przez brutalne realia, 
które wymuszają na samorządach 
poszukiwanie oszczędności. My 

ich szukamy – mówi burmistrz 
Wysocki. Przyznaje, że sprzedaż 
kompleksu, to jeden z elementów 
zmniejszenia zadłużenia miasta.

Decyzja w rękach radnych
Burmistrz Milanówka ma nadzieję, 
że radni ustosunkują się do jego 
prośby i do końca czerwca okre-
ślą kierunek działań związanych  
z zagospodarowaniem Turczyn-
ka. Jerzy Wysocki liczy na wspar-
cie samorządowców w procesie 
sprzedaży. Na najbliższej sesji rady  

8,7 mln zł
warty był zespół 
willowy w turczynku 
według wyceny z 2007 r.

24 maja radni dostaną do wglądu 
wyciąg z najnowszej wyceny nie-
ruchomości pod kątem dzierżawy 
i sprzedaży obiektu oraz wykaz 
oferentów, którzy się już zgłosili. 
Ma to być punkt wyjścia do dalszej 
rozmowy na temat przyszłości ze-
społu willowego. Wśród chętnych 
do kupna Turczynka jest osiem 
podmiotów. Trzy zgłosiły się jesz-
cze podczas poprzedniej kadencji 
samorządu, kiedy podejmowano 
próby zagospodarowania zabyt-
kowej nieruchomości. Wśród nich 
jest fundacja społeczna, fundacja 
kościelna, spółki prawa handlo-
wego, towarzystwo oświatowe  
i osoby fizyczne.

Miasto zostawia sobie furtkę, by 
mieć wpływ na to, jak zostanie za-
gospodarowany teren Turczynka 
po sprzedaży. W studium uwarun-
kowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy 
zawarto zapis określający, że teren 

ten przeznaczony powinien być 
pod funkcję rekreacyjno-sportową 
z zachowaniem terenów zieleni. 
– Właśnie koncepcje hotelarsko-
konferencyjne np. z zapleczem 
SPA pojawiają się wśród ofert naj-
częściej – zdradza burmistrz.

Kuratela konserwatora 
zabytków
O tym co ostatecznie stanie na te-
renie Turczynka, zadecyduje woje-
wódzki konserwator zabytków, bo 
jego kurateli podlega ten teren. To 
on będzie decydował, czy propo-
zycje poszczególnych oferentów są 
zgodne z przeznaczeniem terenu  
i przepisami o ochronie zabytków. 
Dziś trudno podać cenę, za jaką 
można nieruchomość sprzedać. Mi-
lanówek od powiatu grodziskiego 
kupił zabytkowy zespół za 3 mln zł.  
Zaś według ostatniej wyceny, do- 
konanej przez starostwo w 2007 r., 
był on warty 8,7 mln zł.        (KAM)

Mieszkańcy zasługują na dom kultury
RASZYN
Za idealną siedzibę  
domu kultury wójt gminy 
uważa budynek przy  
al. Krakowskiej. Na dowód 
tego sfinansował baner  
z napisem: „Zasługujemy  
na Dom Kultury”, który 
zawisł na budynku.  
W radzie gminy nie  
ma jednomyślności co  
do takiej lokalizacji  
placówki.

Opozycyjni radni nie kwes- 
tionują zasadności stwo-
rzenia siedziby dla domu 

kultury. Ich wątpliwość budzi 
lokalizacja rekomendowana 
przez wójta Andrzeja Zarębę, 
czyli niewykończony budynek 
znajdujący się przy al. Krakow- 
skiej. Dali temu wyraz na ostat- 
niej sesji rady gminy pod ko-
niec kwietnia. Burzliwą dysku-
sję wzbudził projekt uchwały 
dotyczący uchylenia uchwały 
rady gminy z 2008 r. w sprawie 
zbycia nieruchomości przy  
al. Krakowskiej, którą wójt chce 
zaadaptować na dom kultury.  
W wyniku kompromisu uchwałę 
przyjęto. Jednak zobowiązano 
wójta, by przygotował eksperty-
zę techniczną budynku przy al. 
Krakowskiej, analizę finansową 

kosztów utworzenia tam pla-
cówki oraz by przeprowadzić 
referendum wśród mieszkańców 
o celowości ulokowania domu 
kultury właśnie tam.

Baner na dobry 
początek
Andrzej Zaręba nadmienia, że 
idea stworzenia siedziby gmin-
nego domu kultury w istnieją- 
cym, ale niewykończonym bu-
dynku w al. Krakowskiej zrodziła  
się cztery lata temu. Jednak wła- 
dze poprzedniej kadencji zdecy-
dowały, że nie będą realizować  
tego pomysłu. Wójt Zaręba wraca 
do niego, bo uważa, że nie ma lep- 
szego miejsca na taki obiekt.

– Raszyn, jako gmina, w której  
mieszka już ponad 20 tys. miesz- 
kańców, zasługuje na to, by mieć 
godną siedzibę dla domu kultu-
ry. Taką może stać się budynek 
usytuowany w bardzo dobrym  
punkcie, czyli w al. Krakowskiej.  
Może to być też nasza wizytów-
ka. Taki budynek-symbol, że jest 
się w Raszynie – mówi wójt  
Zaręba. Jego zdaniem obiekt obec-
nie jest symbolem nieudolności 
samorządu. W stanie niewykoń-
czonym stoi blisko 20 lat, a mógł-
by służyć mieszkańcom. Na dobry 
początek, a może by i pokazać 
radnym swoją determinację, wójt 

zainwestował w baner z hasłem: 
„Zasługujemy na Dom Kultu- 
ry”. Opatrzony jego podpisem  
zawisł na budynku od strony  
ul. Sportowej.

Mieszkańcy 
zbierają podpisy 
poparcia
Raszynianie sami zaczęli zbierać 
podpisy poparcia dla pomysłu 
na taką inwestycje. Akcję zapo- 
czątkowała grupa seniorów z Ra- 
szyna, którzy na ostatniej sesji 

– Z tego, co mi wiadomo, podpi-
sy zbierane są w szkołach oraz 
wśród znajomych. Ostatnio dzwo- 
nił do mniej jeden z mieszkań- 
ców i poinformował, że sam już  
zebrał ponad 200 podpisów  
– dodaje.

Kroki projektowe
Projekt adaptacyjny dla tego bu-
dynku na potrzeby domu kultu-
ry jest gotowy, ale zdążył się już 
zdezaktualizować. – Mój poprzed-
nik nie wyraził woli jego realiza-
cji, w wyniku czego dokument 
wygasł, podobnie jak pozwolenia 
na budowę. Na bazie tego pro- 
jektu jest sporządzony koszto-
rys, który można by aktualizować  
w stosunku do dzisiejszych cen 
– dodaje wójt.

Inwestycja jest już wstępnie 
przewidziana w prognozie finan-
sowej gminy na lata 2012–2013. 
– Jeśli nic nie stanie na przeszko-
dzie, to prace projektowe mogłyby 
rozpocząć się w tym roku. Wów- 
czas do połowy przyszłego roku  
projekt byłby gotowy i powoli  
moglibyśmy rozpoczynać bu- 
dowę – dodaje Andrzej Zaręba. Li- 
czy na to, że uda się przełamać  
impas w tej sprawie i budynek 
w al. Krakowskiej zacznie służyć 
mieszkańcom.   

Kamilla Gębska

2008 
w tym roku rada gminy 
podjęła uchwałę 
w sprawie zbycia 
nieruchomości 
przy al. krakowskiej.

rady miasta – kiedy ważyły się  
losy sprzedaży budynku przy  
al. Krakowskiej – zebrali pierwsze  
80 podpisów.

Społeczne zbieranie podpi- 
sów trwa. – My, jako urząd, nie 
bierzemy w tym udziału – mówi. 
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MILANÓWEK  |  Burmistrz Jerzy Wysocki, choć z bolącym sercem, nadal rekomenduje sprzedaż zespołu willowego w turczynku. 
Miasta nie stać na przywrócenie mu dawnej świetności. 

PODKOWA LEŚNAPRUSZKÓW
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Mieszkańcy miasta, którzy 
korzystają z rowerów, będą mogli 
pozostawić swoje pojazdy przy 
specjalnych stojakach. Urzędnicy, 

Więcej stojaków 
na rowery

Osoby niepełnosprawne lub  
o ograniczonej sprawności ruchowej 
mogą zgłaszać chęć odbycia podroży 
pociągami Kolei Mazowieckich pod 

Łatwiej 
niepełnosprawnym

numerem telefonu 783 910 289.  
Dzięki temu kolejarze będą wiedzieć, 
że w danym terminie w pociągu znaj-
dzie się osoba, której należy pomóc 
przy wsiadaniu i wysiadaniu. Numer 
jest czynny od poniedziałku do piątku  
w godz. 8.00–15.00. Kolejarze proszą, 
by pasażerowie zgłaszali informacje  
48 godzin przed planowana podróżą. (DP)

wychodząc naprzeciw oczeki-
waniom rowerzystów, planują 
ustawić stojaki po północnej  
i południowej stronie dworca  
PKP. Stojaki miałyby pojawić  
się również przy urzędzie miej-
skim, tak by interesanci mogli 
zostawić swoje rowery i załatwić 
sprawę w urzędzie.              (DP)

reklama

Godne życie dla niepełnosprawnych

B udową ośrodka zajmuje 
się Fundacja Osób Niepeł-
nosprawnych Ruchowo 

„Godne Życie”, założona w 2002 r.  
przez Stanisława Kostrzewę. Jego 
syn w wieku 25 lat uległ wypad-
kowi – uszkodził rdzeń kręgowy 
skacząc do wody. To właśnie z my-
ślą o nim i o innych osobach znaj-
dujących się w podobnej sytuacji, 
Stanisław Kostrzewa postanowił 
stworzyć w powiecie grodziskim 
rehabilitacyjno-leczniczy ośro-
dek stałego pobytu dla dzieci  
i młodzieży niepełnosprawnych 
ruchowo.

Ośrodek
Projekt placówki jest już goto- 
wy. Ma to być drugi tak nowo- 
czesny ośrodek w Polsce. Znajdą  
się tu dwuosobowe pokoje z peł-
nymi węzłami sanitarnymi, zaple-
cze rehabilitacyjne, windy, taras 
widokowy na dachu, świetlica 
i kawiarenka internetowa. Nad 
zdrowiem pacjentów ma czu- 
wać wyspecjalizowana kadra: 
lekarze, pielęgniarki, terapeuci 
zajęciowi, psychologowie i reha- 
bilitanci.

Do tej pory do ośrodka zo-
stały zakwalifikowane 34 osoby  
z różnego rodzaju schorzenia- 
mi powstałymi na skutek urazu  
rdzenia kręgowego lub poraże- 
nia mózgowego. Dodatkowo fun- 
dacja chciałaby organizować  
turnusy rehabilitacyjne dla osób 
z zewnątrz.

Od lutego 2010 r. honorowy pa-
tronat na budową ośrodka pełni 
Lech Wałęsa.

Co będzie, gdy nas 
zabraknie?
Syn pani Wandy Krzysztof ma  
26 lat. 15 lat temu został potrą-
cony przez samochód. Przez 
półtora roku był w stanie śpiącz-
ki – lekarze nie dawali mu naj-
mniejszych szans na przeżycie. 
Dzięki niezwykłemu uporowi 
rodziców i intensywnej rehabili-
tacji, Krzysztof nie tylko odzyskał 
świadomość, mowę i pamięć, 
ale zaczął również chodzić przy 
barierce. Uczestniczy także w te- 
rapii zajęciowej.

– Bez rehabilitacji choroba by 
się pogłębiła. Nie wiadomo, czy 
syn w ogóle by żył. Zabiegi są dla 
nas jedyną szansą i ratunkiem, 
pochłaniają jednak ogromne 
fundusze. Na razie jakoś dajemy 
sobie radę. Co jednak będzie, gdy 
nas zabraknie? Kto zaopiekuje się 
dziećmi po naszej śmierci? Wła-
śnie dlatego tak bardzo zależy nam 
na powstaniu ośrodka w Odrano 
Woli – mówi pani Wanda.

Funduszy  
i sponsorów brak
Budowa ośrodka jest sponsoro-
wana wyłącznie przez ludzi do-
brej woli, a pracownicy fundacji 
„Godne życie” działają społecznie. 
Fundacji udało się zgromadzić 
część funduszy, jednak wciąż jest 
to kropla w morzu potrzeb. Bu-
dowa ośrodka w Odrano Woli to 
koszt rzędu 11,5 mln zł. Fundacja 
chciałaby wystąpić o pomoc do 
Unii Europejskiej, jednak aby się  
o nią starać, musi dysponować 
własnym wkładem w wysokości  
15 proc., czyli ponad 1 mln zł. Jak na 
możliwości fundacji to zawrotna 
kwota, dlatego jej członkowie or-
ganizują zbiórki. Pieniądze można 
wpłacać również na konto.

Dotkliwym problemem jest brak 
sponsora strategicznego, który  
objąłby patronat nad budową oś- 
rodka. Być może któraś z licznych  
firm z Grodziska Mazowieckiego 
zechciałaby wspomóc tak ważną 
inicjatywę? Tym bardziej, że osób 
niepełnosprawnych ruchowo, któ-
rzy żyją pozamykani w domach, bez 
szans na rehabilitację i aktywne 
leczenie, jest wciąż za dużo.   (KG)

Nowa siedziba urzędu
NADARZYN
Wielkimi krokami zbliża się 
oddanie do użytku nowej  
siedziby urzędu gminy. 

Budynek przy ul. Mszczonowskiej, 
w którym do tej pory byli przyj- 
mowani interesanci, zostanie 
sprzedany przez jego prawowi- 
tego właściciela – Gminną Spół- 
dzielnię Samopomoc Chłopska.

Główna siedziba Urzędu Gminy 
w Nadarzynie przy ul. Mszczo-
nowskiej 19 mieści się obecnie 
w niewielkim, siermiężnym bu-
dynku ze stromymi schodami. 
Znajduje się tu tylko część refe-
ratów, bo pozostałe mieszczą się  
w trzech innych obiektach. Wkrót-
ce budynek ten zostanie sprze- 
dany, a urząd otrzyma nową sie-
dzibę przy ul. Granicznej.

Zapowiada się ona imponu-
jąco – obiekt będzie przestron-
niejszy od obecnego. Znajdą się 
tu pomieszczenia dla wszystkich 
referatów, sala konferencyjna 

Fundacja Osób 
Niepełnosprawnych 
Ruchowo „Godne Życie”

ul. Chrzanowska 2, 
Grodzisk Mazowiecki 
tel.: 601 538 632  
(w godz. 11.00–16.00) 
fax: 22 755 54 55 
godnezycie@grodzisk.pl 
 
krS 0000150312 
inG Bank Śląski  
o/Grodzisk Mazowiecki 
26  1050  1924  1000  
0023  2105  3197

wraz z wyposażeniem multime-
dialnym i okazałe patio, a całość 
zwieńczy wieża z zegarem i her-
bem gminy. Schody wewnątrz 
budynku zostaną wykonane  
z płyt granitowych, elewacja 
zewnętrzna będzie utrzymana  
w jasnych kolorach z dodatkiem 
szkła i aluminium. Nie zabrak- 
nie też zieleni.

Pierwsi petenci powinni zos- 
tać przyjęci w połowie czerwca. 
Obecnie trwa meblowanie pla- 
cówki i wyposażanie w niezbęd- 
ne urządzenia biurowe. Koszt 
budowy i wyposażenia nowej 
siedziby urzędu wyniesie prawie 
14 mln zł.

Według Janusza Grzyba, wójta 
gminy Nadarzyn, nowy budynek 
nie tylko poprawi szybkość, ale  
i jakość obsługi interesantów,  
czyli będzie funkcjonalniejszy.  
Swoje siedziby znajdą tu rów- 
nież urząd stanu cywilnego i urząd  
pocztowy. Łączna powierzchnia 
obiektu to 2,4 tys. mkw.     (KG)

GRODZISK MAZOWIECKI  |  krzysztof po wypadku samochodowym z trudem się porusza. Marcina  
10 lat temu bandyci wypchnęli  z pociągu – od  tej pory jest sparaliżowany. to właśnie dla takich osób 
w Odrano Woli powstaje nowoczesny ośrodek rehabilitacyjny.

PIASTÓWREGION
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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 15 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 13  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 tej działki o nr ew. 76 odbył się dnia 26 stycznia 2011 r. – nie wpłacono wadium w terminie. Drugi przetarg  
ustny nieograniczony na sprzedaż tej działki odbył się dnia 16 marca 2011 r. – nie wpłacono wadium w terminie.
Termin podania do publicznej wiadomości – termin wywieszenia ogłoszenia w dniu 13 maja 2011 r. Data zdjęcia ogłoszenia w dniu 16 czerwca 2011 r. Infor- 
macji 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 mieszkaniowej, 
jako przeznaczenie dopuszczone. Warunkiem dopuszczenia usług  jest ich  nie większy niż 20% udział w ogólnej powierzchni 
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 budynkiem 
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.

informacja

GRODZISK MAZOWIECKI 
Rada miejska niemal 
jednogłośnie przegło- 
sowała uchwałę w spra- 
wie podpisania listu 
intencyjnego w sprawie 
budowy parku rozrywki 
Adventure World  
Warsaw. 

L ist intencyjny podpisa-
li burmistrz Grzegorz 
Benedykciński i prezes 

spółki Las Palm Peter Mulder. 
Nie oznacza to jednak, że inwe-
stycja na pewno zostanie zrea- 
lizowana.

Na nadzwyczajnym posie-
dzeniu rady miejskiej w piątek 
13 maja przedstawiciele spółki 
Las Palm zaprezentowali kon-
cepcję parku Adventure World 
Warsaw. Grodzisk Mazowiecki 
jest jedną z potencjalnych lo-
kalizacji rozpatrywanych przez 
inwestora.

Imponująca  
inwestycja
Adventure World Warsaw to 
gigantyczny park rozrywki,  
w którym miałyby się znaleźć 
m.in.: całoroczny park wodny 
pod dachem z tropikalną ro-
ślinnością, brodziki dla dzieci 
i baseny dla osób starszych, 
ośrodki spa i wellness, sauny, 
zamki, ogrody, deptak pełen 
sklepów i restauracji, place za-
baw, wyspy tematyczne oraz 
centrum hotelowo-biznesowe. 
– To inwestycja, która spowo-
dowałaby nie tylko zwiększe-
nie dochodów gminy, ale bez 

Adventure World Warsaw 
coraz bliżej

wątpienia ożywiłaby cały re-
jon, dałaby nowe miejsca pracy  
i byłaby powodem do dumy dla 
naszej gminy, bo rzeczywiście 
wygląda imponująco – mówił 
Grzegorz Benedykciński, bur- 
mistrz Grodziska Mazowieckie-
go. Włodarz jednak jednocześ- 
nie apelował, aby do ewentual- 
nej realizacji inwestycji pod- 
chodzić spokojnie”.

brakło jakichkolwiek informacji  
o finansach, nie przedstawio-
no biznesplanu, wreszcie nie 
wiemy, czy gmina będzie miała 
jakiekolwiek zyski z tej inwe-
stycji – mówił Roman Ignasiak, 
radny PiS.

Zdaniem burmistrza Gro-
dziska, te pytania były jednak 
niestosowne, gdyż spółka Las 
Palm jest sprawdzona – dzia-
ła w Polsce od dwóch lat. Jej 
przedstawiciele zapewniali jed-
nocześnie, że inwestycja nie 
będzie w żaden sposób uciążli-
wa dla mieszkańców, ponieważ 
ma powstać w odległości 2 km  
od gospodarstw domowych.

Negocjacje trwają
Podpisanie listu intencyjnego 
pomiędzy gminą a inwesto- 
rem nie oznacza, że park Adven-
ture World Warsaw w Grodzis- 
ku na pewno powstanie. Spół-
ka Las Palm prowadzi w tej 
sprawie negocjacje również  
z władzami Piaseczna, bowiem 
drugą rozpatrywaną przez nią 
lokalizacją jest miejscowość 
Złotokłos.

Burmistrz Grzegorz Benedyk-
ciński nie chciał wypowiadać się 
na temat szans powstania par-
ku w Grodzisku Mazowieckim.  
– My, jako gmina przyjazna in-
westorom, zrobimy wszystko, 
żeby im pomóc i staramy się 
dowieść, że jesteśmy najlepsi. 
Ale chcę jasno powiedzieć, że 
jesteśmy jednym z ewentual-
nych miejsc rozpatrywanych 
przez inwestora – dodał.

Karolina Gontarczyk

 

KOMORÓW 
Są utytułowanymi zawodni-
kami. Na swoim koncie mają 
medale na Mistrzostwach 
Polski, Europy i Świata. 
We wrześniu bronić będą 
srebra, które zdobyli na  
Mistrzostwach Świata. 
Mowa o Marku Długołęckim 
i jego psie Zoi, którzy  
wyczynowo uprawiają 
bikejoring, czyli dyscyplinę 
sprinterską z udziałem 
człowieka i psa.

D otychczas w Polce jest 
około 15 osób uprawia-
jących bikejoring wyczy-

nowo. W tej grupie jest Marek 
Długołęcki z Komorowa. Na po-
czątku postawił na kolarstwo. 
Startował m.in. w kolarstwie 
szosowym, torowym, marato-
nach. Nie podejrzewał, że z za-
miłowania do jazdy na rowerze 
i sympatii do psów uczyni swoją 
pasję życiową, w której będzie 
odnosił sukcesy.

Z Zoją stanowią  
zgrany zespół
Pasją do psich zaprzęgów zaraził go 
kolega ze studiów, który startował 
w takich zawodach. To on znalazł 
dla niego Zoję (sukę rasy greyster) 
aż na Słowacji. Gdy Marek Długo-
łęcki zobaczył ją po raz pierwszy, 
miała 1,5 roku i nigdy nie biegała  
w uprzęży. On też nie miał doświad-
czenia w tej dyscyplinie. Pierwszy 
srebrny medal zdobyli w 2008 r. na 
Mistrzostwach Europy w czeskim 
Děčínie. Rok później, też na Mi-
strzostwach Europy, na Węgrzech 
wywalczyli trzecie miejsce i w tym 
samym roku z Mistrzostw Świa-
ta w Kandzie przywieźli srebrny 

medal. W kwietniu 2011 r. na Mi-
strzostwach Polski uplasowali się 
na drugim miejscu. Zaś w maju,  
w międzynarodowej serii zawo-
dów psich zaprzęgów na Litwie, 
wywalczyli pierwsze miejsce.

Recepta na sukces  
w bikejoringu
Bikejoring w dużym skrócie to dys-
cyplina sprinterska z udziałem 
człowieka i psa. Człowiek jedzie 
na rowerze, a czworonóg biegnie 
przed nim na uprzęży przymoco-
wanej do roweru amortyzowaną 
liną. Współpracując ze sobą i po-
magając, mogą osiągać prędkość 
nawet 50 km na godzinę. Czło-
wiek-przewodnik komunikuje 

się z psem przy użyciu komend 
wydawanych w języku eskimo-
skim: prawo – dżi lub lewo – ha. 
– Często zostawiam Zoi możliwość 
wyboru sposobu pokonania dane-
go odcinka. Jesteśmy partnerami, 
którzy sobie muszą ufać – mówi 
Marek Długołęcki. Według nie-
go, receptą na sukces jest robienie 
tego, co się lubi. – Uwielbiam jeź-
dzić na rowerze, a Zoja uwielbia 
biegać. I jeśli dołoży się do tego 
ciężką pracę, obopólne zgranie  
z domieszką szczęścia, można  
coś osiągnąć – dodaje.

Choć do następnych ważnych 
zawodów, w których wystartują, 
jeszcze daleko, bo odbędą się we 
wrześniu, to już trenują. Często 
widywani są w naszym regionie: 
w okolicach Tworek, Parku Potu-
lickich, czy polach na Ostoi.

Sport dla każdego
Dyscyplina ta ma coraz więcej zwo-
lenników. Zdaniem Marka Długo-
łęckiego, jest to sport dla każdego, 
kto lubi jeździć na rowerze, ma psa 
i lubi aktywne spędzanie czasu na 
świeżym powietrzu.

Przyznaje jednak, że gdy upra-
wia się go wyczynowo, jak on, 
staje się kosztowną dyscypliną.

– Bikejoring uznany jest oficjal-
nie za dyscyplinę sportu, jednak 
za tytułami, prócz satysfakcji, nie 
idzie wsparcie finansowe. Pozo-
staje pozyskiwanie sponsorów  
i inwestowanie własnych pienię-
dzy. A te są niezbędne, by dojechać 
na dane zawody, czy mistrzostwa 
– mówi Marek Długołęcki.

Więcej informacji na temat 
bikejoringu oraz sportowych 
zmagań Marka Długołęckiego  
i Zoi, można znaleźć na stronie: 
www.komobike.pl.         (KG) 

Mistrzowski duet

15 osób 
w Polsce uprawia 
bikejoring wyczynowo

500 osób  
tylu mieszkańców 
Grodziska 
Mazowieckiego  
i okolic, według 
zapewnień inwestora, 
znalazłoby pracę 
podczas realizacji 
pierwszego etapu 
budowy parku 
adventure World 
Warsaw.

Wątpliwości
Pomimo zachwytu ze strony 
większości radnych przedsta-
wionym projektem, wątpliwo-
ści wśród niektórych z nich 
wzbudziła kwestia finansów. 
– Podczas tej prezentacji za-
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Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Brwinów ul. Grodziska 12, tel. (22) 729 59 06, e-mail: brwinow@brwinow.pl

Jeździecka majówka
Weekend 21-22 maja w gminie 
Brwinów to prawdziwa jeź-
dziecka majówka – nie tylko 
dla miłośników koni i jazdy kon-
nej. W sobotę Stowarzyszenie 
Jeździeckie Szarża zaprasza 
do Popówka na zawody w sko-
kach przez przeszkody, a w nie-
dzielę Ludowy Klub Sportowy 
Wolta – do Żółwina na zawody  
w ujeżdżeniu.

Sobotnie konkursy w Popówku (ad-
res stadniny: Kanie, ul. Szarży 3,  
dojazd od strony Strzeniówki) 
rozpoczną się rano od godz. 9.00  
i potrwają aż do wieczora: Stowarzy-
szenie Jeździeckie Szarża zaprasza 
na zawody regionalne w skokach 
przez przeszkody, VII otwarte Mi-
strzostwa Środowisk Akademickich 

Pierwsza taka Noc Muzeów
Kilkaset osób skorzystało w so- 
botni wieczór 14 maja 2011 r.  
z możliwości bezpłatnego zwie-
dzania placówek muzealnych  
w Otrębusach i Stawisku pod-
czas Nocy Muzeów. Do organi-
zacji tej znanej imprezy po raz 
pierwszy włączyła się gmina 
Brwinów. Rowerami, pieszo, włas- 
nym transportem albo bezpłat-
nym autobusem kursującym po-
między placówkami – chętnych 
do zwiedzania było sporo.

Noc Muzeów cieszyła się wśród 
brwinowian i zaproszonych gości 
dużym powodzeniem. Nie sposób było 
zliczyć wszystkich zwiedzających: 
tylko Muzeum Motoryzacji i Techniki  

w Otrębusach w ciągu czterech godzin 
zwiedziło ponad 300 osób. Z Brwino-
wa co godzinę wyruszał bezpłatny 
autokar – z tej możliwości dojazdu 
skorzystało ok. 130 osób. Czas szyb-
ko mijał wśród zabytkowych aut, 
w stylowych wnętrzach Muzeum 
im. Jarosława i Anny Iwaszkiewi- 
czów w Stawisku, czy przy rozmowie  
z tancerzami i pracownikami „Ma-
zowsza” podczas zwiedzania dawnej 
siedziby zespołu w Karolinie oraz  
nowoczesnego „Matecznika”. 

Sobotnia Noc Muzeów była dosko-
nałą okazją do zobaczenia tego, co na 
co dzień znajduje się  na wyciągnięcie 
ręki, a jednak jest nie po drodze… Wie-
czorne zwiedzanie skusiło całe rodzi-
ny, osoby uprawiające nordic-walking,  
najmłodszych, którzy wierzą, że 

oraz V Eliminacje Ligii Mazowsza. 
Bardzo ciekawie zapowiada się 
program towarzyszący zawodom: 
przewidziany jest m.in. pokaz tań-
ca na koniach oraz loteria fantowa  
z nagrodami. Na gości czekać będzie 
bufet ze smakołykami. SJ Szarża 
przygotuje również atrakcje dla 
najmłodszych. 

muzealne eksponaty ożywają nocą,  
a także osoby mające trudności z poru- 
szaniem się – taka frekwencja bar- 
dzo ucieszyła organizatorów. 

Tegoroczna Noc nie odbyłaby się, 
gdyby nie inicjatywa oraz przychyl-
ność dyrektorów oraz wszystkich za- 
angażowanych pracowników instytu-
cji kultury, a także bez wolontariuszy:  
w oprowadzanie gości po Muzeum 
Motoryzacji włączyli się członkowie 
i sympatycy brwinowskich organiza-
cji pozarządowych – Stowarzyszenia 
Projekt Brwinów oraz Stowarzyszenia 
SARNA. Wywiązywali się z powierzone-
go zadania na tyle dobrze, że niektórzy 
byli postrzegani przez zwiedzających 
jako etatowi pracownicy muzeum… 
Kolejna Noc Muzeów – już za rok!     

(PR)

 
 
 
 

Powiat Grodziski www.powiat-grodziski.pl

Do zadań priorytetowych, 
jakie Powiat Grodziski re-
alizuje w tym roku należy 
adaptacja budynku przy  
ul. Bałtyckiej 30 na potrze-
by Poradni Psychologiczno 
– Pedagogicznej. Niestety, 
bieżący rok pod względem 
finansowym nie będzie 
najlepszy, dlatego nie mo-
żemy podejmować nowych 
inwestycji, kontynuujemy 
przedsięwzięcia rozpoczęte 
wcześniej. 

Wśród nich jest wspomniana 
przyszła siedziba poradni. Do-
dam, że jednym z elementów, 
które ten fakt powodują jest 
kwota obligatoryjnej wpłaty, 
jaką Powiat Grodziski musi 
uiścić do budżetu państwa, czyli 
tzw. ,,janosikowe”. W związku 
z tym, że dochody na jednego 

mieszkańca mamy powyżej śred-
niej krajowej, jesteśmy zobligo-
wani taką wpłatę uiszczać. W ro- 
ku 2010 było to ponad 8 mln zł,  
natomiast w roku 2011 – ponad  

9 mln 800 zł, to wzrost rzędu 23 proc.  
Inwestycja miała być realizowa-
na za środki unijne. Stosowny 
wniosek o dofinansowanie złoży-
liśmy jeszcze w czerwcu 2009 r.  

Z GMINY DO POWIATU
Całkowita wartość projektu wy-
nosi 1 613 481,70 zł, wkład wła-
sny Powiatu to 242 022,25 zł, zaś 
wnioskowane dofinansowanie  
– 1 371 459,45 zł. Projekt przeszedł 
pomyślnie wszystkie etapy oce-
ny, lecz ze względu na ustalony 
poziom alokacji, umieszczony 
został na liście projektów spełnia- 
jących minimum punktowe jed-
nak, z powodu braku środków fi-
nansowych nie został przyjęty do 
dofinansowania. W związku z tym 
trwająca inwestycja, jak wiele 
innych, finansowana jest z bud- 
żetu Powiatu. Przedsięwzięcie  
prowadzone jest w ramach pro- 
jektu p.n. ,,Przebudowa budyn-
ku po dawnej siedzibie Wojsko- 
wej  Komendy Uzupełnień w Gro-
dzisku Mazowieckim dla potrzeb 
Poradni Psychologiczno – Peda- 
gogicznej”. Budynek dostosowy-
wany jest dla potrzeb Poradni, 

która obecnie mieści się w po-
mieszczeniach należących do gmi- 
ny Grodzisk Mazowiecki. Głów- 
nym celem projektu jest zabez-
pieczenie potrzeb lokalowych po-
radni. Zmiana siedziby zwiększy 
dostępność i jakość świadczonych 

tam usług, zwłaszcza, że porad-
nia zajmuje się około 19 tysią- 
cami dzieci i młodzieży z naszego  
Powiatu

Marek Wieżbicki
Starosta Grodziski

W niedzielę warto zaś wybrać się 
do Żółwina na regionalne zawody 
w ujeżdżeniu. Na terenie stadniny 
przy ul. Nadarzyńskiej 30 przez  
cały dzień rozgrywane będą kon-
kursy w różnych kategoriach. – Miła 
atmosfera, dobra muzyka, prze-
jażdżki dzieci na kucykach, wy-
poczynek na świeżym, wiejskim 
powietrzu, obcowanie z przyrodą 
i podziwianie piękna koni – organi- 
zatorzy z Wolty wyliczają długą  
listę zalet majówki w Żółwinie.  
– Zachęcamy do przyjazdu na za- 
wody. Weekend z końmi to dosko-
nały pomysł! 

Honorowy patronat nad konkur-
sami w Popówku i Żółwinie objął 
burmistrz gminy Brwinów Arkadiusz 
Kosiński.

(PR)
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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

Dam pracę

Panie na produkcję   ►
Pruszków k. W-wy, 
doświadczenie, 3zm 
Kontakt:  
22 713-81-97,  
509-009-901

Probet Sp. z o.o. zatrudni   ►
osoby posiadające orzeczenie  
o stopniu niepełnosprawności  
na stanowisko asystenta  
majstra serwisu maszyn 
budowlanych w Pruszkowie. 
Wymagania: doświadczenie  
na podobnym stanowisku, 
obsługa komputera.  
Kontakt: 693-300-118

Probet Sp. z o.o. zatrudni  ►
 osoby posiadające 
 orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności na 
stanowisko pomocnika 
magazyniera serwisu maszyn 
budowlanych w Pruszkowie. 
Wymagania: doświadczenie  
na podobnym stanowisku, 
obsługa komputera.  
Kontakt: 693-300-118

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

Probet Sp. z o.o. zatrudni   ►
osoby posiadające 
orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności na 
stanowisko pomocnika 
mechanika maszyn 
budowlanych w Pruszkowie. 
Wymagania: doświadczenie  
na podobnym stanowisku.  
Kontakt: 693-300-118. 

Zatrudnię młodą osobę  ►
do sklepu w Grodzisku 
Mazowieckim.  
Praca w godzinach 10-18.  
Tel 509-067-921

Szukam pracy

Podejmę się sprzątania   ►
w Pruszkowie i okolicach 
 511 738 104 

Nieruchomości – sprzedam

Domy 207, 260 m2,   ►
Osiedle Żółwin, 602 459 175

Domek całoroczny działka  ►
pracownicza Milanówek  
Tel 601131202

największa skuteczność!
CO TYDZIEŃ PONAD 30 000 CZYTELNIKÓW

Pruszków dom na sprzedaż  ►
przy ul. Powstańców  
120 m2 + 650 m2 działka.  
670 000 zł  
604-402-004

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 

Sprzedam mieszkanie   ►
os. Parkowa (przy kolejce WKD), 
38m2, po remoncie. 
Tel. 510 521 952 

Sprzedam mieszkanie 48m2,  ►
3 pokoje, Pruszków oś. 
Wyględówek, Bezpośrednio,  
tel 607176509 

Nieruchomości – do wynajęcia

Dom 78 m2, Otrębusy  ►
606 144 940 

Najniższe ceny w mieście
Sprawdź !

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

www.tanioidobrze.pl
ul. Wiosenna 16, Milanówek

Pruszków ul. Ireny 120
tel. 602 623 950

Prowadzimy usługowo: księgi handlowe,
książki przychodów i rozchodów

www.bestpol.waw.pl
Biuro czynne: Pn. - Pt. w godz. 9.30 - 17.30

BESTPOL
Biuro Rachunkowe Sp. z o.o.

605 332 222 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

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

70m2, 3pokoje, aneks 
kuchenny-w pełni 
wyposażony, łazienka, 2 
balkony, ładne, doskonała 
lokalizacja, atrakcyjna cena, 
601899230 

Powierzchnię 70 m2   ►
wynajmę na cele 
 handlowo usługowe 
w Dawidach 
 506 833 128 

Pruszków   ►
ul. Kraszewskiego  
lokal użytkowy 35 m2  
na I piętrze 1400 zł  
604-402-004

Pruszków   ►
ul. Kraszewskiego   
punkt usługowy  
na parterze 500 zł  
604-402-004

Nauka

MATEMATYKA   ►
– każdy zakres,  
dojeżdżam  
602 280 075

Automoto – kupię

Auto złomowanie  
bez kosztów, odbiór,  
obsługa prawna,  
do wyrejestrowania 
 22 723 46 66, 501 13 91 73

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

Sprzedam

Wyprzedaż mebli biurowych  ►
667 539 225, Sienkiewicza 19 

Kupię

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

Usługi

Anteny montaż serwis   ►
603 375 875 

Autoklima atrakcyjne ceny 
795 781 888 

Brukarstwo  ► 696 437 501

Cyklinowanie   ►
602 262 144 

Docieplenia budynków   ►
z materiałem (SILIKAT)  
od 78 zł/m2  
szybko i solidnie  
507 964 611

Domofony, videodomofony  ►
603 375 875 

FIRMA REMONTOWO-  ►
-BUDOWLANA.  
TANIO, SZYBKO.  
WOLNE TERMINY  
503 118 140

GLAZURA, REMONTY,  ►
ŁAZIENKA  
510 610 743  

Malowanie 698 979 984  ►

OGRODY – PROJEKT,  ►
WYKONANIE. SYSTEMY 
NAWADNIAJĄCE.  
www.architekturaogrodu.pl,  
tel. 0 698 668 468 
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Bezpłatna reklama Twojej firmy w internecie!

darmowe ogłoszenia 
www.ogloszenia.wpr24.pl

darmowa prezentacja
www.firmy.wpr24.pl

AUTO SERWIS
PEŁNY ZAKRES USŁUG

Pruszków, Aleje Jerozolimskie 451
(NA TYŁACH INTERCARS)

tel. 795 569 659

Wulkanizacja Elektryka Diagnostyka komupterowa
Mechanika

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

RATY 

drzwidrzwi
raty

oknaokna
aluminium, drewno, 
PCV, rolety, moskitiery

Pruszków, ul. Kościuszki 8 paw.3, tel. (0-22) 425 58 82, 514 383 333

wewnętrzne, zewnętrzne, 
antywłamaniowe

15 maja przy kościele 
na Żbikowie znaleziono 

szczeniaka – samca. Piesek 
ma ok. 40 cm wyokości  

i  czarna podpalaną sierść. 
właściciela lub osobę, 

która chciałaby  
przygarnąć szczeniaka 

prosze o kontakt  
696 388 996

Pranie tapicerki,   ►
dywanów w domu klienta 
504 206 446 

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

POSPRZĄTAM  
-DOM 
-MIESZKANIE 
-BIURO 
PRUSZKÓW I OKOLICE.  
511 738 104 

Transport Mercedes Sprinter  ►
 504 206 446 

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

Wróżka 501 22 05 39  ►

 WYMIANA OPON   ►
795 569 659 

Żaluzje Rolety   ►
Moskitiery, Verticale,  
pranie verticali, 9-20,  
501 175 813 

Zwierzęta
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Pierwszy etap przed terminem
Pół roku przed terminem oddano do użytku pierwszych sześć budynków osiedla Twój Parzniew – Miasto Ogród II ze 120 
mieszkaniami. Lokatorzy, którzy mieli wprowadzać się w lipcu, już od lutego mogli zasiedlać swoje lokale. Obecnie trwają 
prace wykończeniowe w kolejnych dwóch domach, które także wkrótce będą gotowe.

O siedle Twój Parzniew – Mia-
sto Ogród II, jest kontynu-
acją inwestycji rozpoczętej 
przed kilkoma laty przy  

ul. Działkowej, na pograniczu Prusz-
kowa i gminy Brwinów. Inwestorem 
jest firma Agroman, znana m.in. z po-
dobnych prestiżowych inwestycji jak 
Lewandów, Lewandów Leśny i Brzezi- 
ny, zrealizowanych w północno-
wschodniej części Warszawy. 

Osiedle–ogród
Inwestycja powstaje w sąsiedztwie 
pierwotnego osiedla Twój Parzniew 
Miasto Ogród I. Osiedle I tworzą ka- 
meralne, trzykondygnacyjne bu-
dynki, na osiedlu II zaprojektowano  

natomiast domy wyższe – pięcio-
kondygnacyjne. Obecnie powstało 
już sześć takich budynków, dwa ko- 
lejne są na ukończeniu, a łącznie bę 
dzie ich 31, w których znajdzie się 610  
mieszkań. Osiedle będzie miało ka- 
meralny charakter. Wszystko dzięki  
konwencji osiedla-ogrodu, inspi- 
rowanej XIX-wieczną ideą miast- 
-ogrodów, stworzoną przez angiels- 
kiego planistę i urbanistę Ebenezera 
Howarda.

Atrakcyjna lokalizacja
Osiedle Twój Parzniew – Miasto Ogród 
II usytuowane jest w atrakcyjnym punk-
cie, pomiędzy miejskimi terenami Prusz- 
kowa (gwarantującymi bliskość dogod-

nych połączeń komunikacyjnych do 
stolicy) a łąkami gminy Brwinów.

19 budynków utworzy  zewnętrzny 
wieniec, który będzie otaczał 12 bu- 
dynków usytuowanych wewnątrz. Sie- 
dem z nich zaprojektowano tak, że 
stanowić będą okrąg otaczający patio 
– centralny punkt całego założenia. 
Pod patio usytuowany będzie centralny 
parking podziemny. Parkingi podziem-
ne znajdą się także pod pozostałymi  
budynkami. Na terenie osiedla prze-
widziano również place zabaw dla 
dzieci.

Wygoda  
i funkcjonalność
Mieszkania w budynkach osiedla zostały 
zaprojektowane zgodnie z panującymi 
obecnie trendami: metraż został pod-
porządkowany funkcjonalności. Dzięki 
temu lokale nie są bardzo duże, ale wy-
godne, przestronne i przede wszystkim 
funkcjonalne – a zatem takie, jakich 
najczęściej się dziś poszukuje. Klienci 
mają do wyboru mieszkania dwupo-
kojowe o powierzchni ok. 56 mkw. lub 
trzypokojowe o powierzchni 71 mkw. 
Na najwyższej kondygnacji każdego 
budynku przewidziano największe 
trzypokojowe lokale – z antresolami 
i panoramicznymi drewnianymi okna-
mi. Wśród nich można wybrać również 
większe i mniejsze – o powierzchni  
75 mkw. lub 93 mkw. Wszystkie miesz-
kania na piętrach I – III są wyposażone 
w dwa balkony, a mieszkania na parterze 
– w tarasy. W każdym budynku znajdują 
się windy firmy Kone.

Każdy mieszkaniec wraz z lokalem 
może zakupić miejsce w garażu pod- 
ziemnym.

Renomowany  
wykonawca  
gwarantem jakości
To, co zwraca uwagę w budynkach 
osiedla Twój Parzniew – Miasto Ogród 
II, to wysoka jakość wykonania gwa-
rantowana renomą generalnego wyko-
nawcy – firmy Kalter. Domy budowane 
są z cegły Porotherm. Uwagę zwraca 
także wysoka jakość wykończenia 
wnętrz, m.in. posadzki z płytek greso- 
wych i balustrady z drewnianymi po-
chwytami na klatkach schodowych, 
aluminiowe drzwi wejściowe z zesta-
wami szyb zespolonych i elektrozacze-
pami, balustrady balkonowe ze stali 
nierdzewnej i szkła bezpiecznego, 
parapety wewnętrzne z konglomeratu 
marmurowego. Wszystkie lokale są 
wyposażone w drzwi antywłamanio-
we z atestem klasy C i certyfikatem 
firm ubezpieczających.

Miejsce, do którego  
chce się wracać
Twój Parzniew – Miasto Ogród jest 
nie tylko doskonałym miejscem do 
zamieszkania, ale także – ze wzglę-
du na bliskość natury – znakomitym 
miejscem do wypoczynku. Bliskość 
Pruszkowa i możliwość szybkiego do-
jazdu do Warszawy czynią to miejsce 
atrakcyjnym nie tylko dla mieszkań-
ców Pruszkowa poszukujących nowe- 
go lokum, ale także dla warszawiaków, 
którzy w pędzącej i coraz bardziej ha-
łaśliwej aglomeracji poszukują miejsca 
bliżej natury, a jednocześnie położone-
go blisko metropolii.

Biuro sprzedaży:
Pruszków,  
ul. Działkowa 85 lok. 2
tel. 22 759 96 96
sprzedaz@agroman.pl

www.agroman.pl


