
Wady remontu linii kolejowej na odcinku do Skierniewic

Czkawka po modernizacji linii?
 Anna SołtYsiak 

R E G I O N
Niestety, modernizacja 
linii Warszawa – Łódź 
podróżnym odbija się 
czkawką. I trudno się 
dziwić, bo rozwiązania 
zastosowane przez 
kolejarzy na wielu 
przystankach są, 
delikatnie mówiąc, 
wadliwe.

R emont odcinka z War-
szawy Zachodniej do 
Skierniewic (Mied-
niewic) kosztował 

blisko miliard złotych. Inwesty-
cja miała pozwolić na skrócenie 
czasu przejazdu pociągów na li-
nii Warszawa – Łódź do 65 mi-
nut, umożliwić składom jazdę 
z prędkością 160 km/h, ograni-
czyć hałas i drgania, poprawić 
bezpieczeństwo na całej linii. 

Kłopot w tym, że przy realiza-
cji tego przedsięwzięcia „ryko-

szetem” dostali pasażerowie 
i mieszkańcy miejscowości wzdłuż
linii podmiejskiej. Głównie mo-
wa o Pruszkowie i Grodzisku 
Mazowieckim, ale głosy niezado-
wolenia pojawiają się też w Mi-
lanówku i Piastowie. Dlaczego? 
Otóż kolejarze w ramach mo-
dernizacji linii dalekobieżnej 
przeprowadzili szereg prac w ob-
rębie linii podmiejskiej. Chodzi 
o remont dworca i przejścia pod-
ziemnego w Grodzisku Mazo-
wieckim, budowę tunelu przy 
stacji w Pruszkowie czy za-
montowanie szpaleru ekranów 
akustycznych. Okazuje się, że nie 
wszystkie rozwiązania przypadły 
podróżnym do gustu. I to nie ze 
względu na wygląd, a funkcjo-
nalność. A raczej jej brak...

Jednym z „owoców” tej moder-
nizacji są prowadnice dla rowe-
rów zamontowane w przejściach 
podziemnych w Pruszkowie (patrz 
zdjęcie) i Grodzisku Mazowiec-
kim. Te szyny miały ułatwiać 
sprowadzenie lub wprowadzenie 

jednośladu. Miały, bo wiele osób 
i tak z nich nie korzysta. W Gro-
dzisku rowerzyści o pomoc proszą 
tragarzy, którzy przenoszą rowery 
i wózki przez kładkę. W Pruszko-
wie nie ma ani tragarzy, ani kładki. 
Jest za to szyna. Problem w tym, 
że tylko jedna i do tego zbyt blisko 
ściany. Efekt? Rowery zwyczaj-
nie się nie mieszczą, więc sprowa-
dza się je bokiem. W końcu tylne 
koło i tak ucieka z szyny, a jed-
noślad trzeba wziąć pod pachę. 
Kilkukrotnie zwracaliśmy uwa-
gę kolejarzom, że szyna jest źle 
zamontowana oraz że lepsze by-
łyby dwie, a najlepsze podjazdy 
z blachy. Umożliwiłyby nie tylko 
sprowadzenie roweru, ale i wózka. 
Co więcej, za takim rozwiązaniem 
opowiadają się również podróżni. 
Problem w tym, że kolejarze na te 
argumenty pozostają głusi. I jak 
mantrę powtarzają swoje: – Kil-
kukrotnie sprawdzaliśmy profi l 
szyny dla rowerów w tunelu. 
Wykonawca popra-
wił ją w taki sposób, 
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Pałac otworzył 
podwoje  8   

Starcie burmistrz 
z radną  4   

Uważaj, oszuści 
nie próżnują  6   

Miasto przyjmie dwie 
rodziny uchodźców
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P R U S Z K Ó W K U L T U R A R E G I O N

Pruszkowscy radni zdecydowali, 
że miasto zapewni warunki 
do osiedlenia się dwóm 
rodzinom uchodźców. Jedna 
pochodzi ze wschodniej 
Ukrainy, druga – z Republiki 
Środkowoafrykańskiej.  6

CZYTAJ WIĘCEJ 
NA STR. 2

Reklama

aby w jak największym stopniu 
spełniała swoje przeznaczenie. 
Położona jest tak, aby nie utrud-
niała pieszym pasażerom ko-
rzystania ze schodów i poręczy 
– mówi Karol Jakubowski z ze-
społu prasowego PKP PLK. 

Szyny rowerowe to nie koniec. 
Na stacjach w Pruszkowie i Gro-
dzisku zamontowano też windy. 
– O co chodzi z windą na PKP, bo 
myślałam że „wyjdę z siebie” jak 
znosiłam wózek. Już nią jeździłam, 
miała działać i co? – pyta Sylwia. 
Jakubowski: – Od momentu odda-
nia do użytku wind odnotowaliśmy 
kilkanaście przypadków dewasta-
cji urządzeń na stacji w Prusz-
kowie. Za każdym razem na 
miejsce jest wzywany serwis. 
Zależy nam, by windy były 
zawsze dostępne. 

Akcent, Doda 
i Enej podczas 
Dni Pruszkowa  4   



– Nie ja osobiście czuję się obrażona, tylko burmistrz jako organ wykonawczy 
jest posądzony o to, że ma niejasne i nieczyste intencje. A to podważa zaufanie 
do władzy publicznej. Wiesława Kwiatkowska, burmistrz Milanówka, o podjęciu kroków prawnych 
wobec radnej Janiny Moławy
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Czkawka po 
modernizacji?

Teraz skupmy się na Pruszkowie. 
W ramach modernizacji koleja-
rze wybudowali tu tunel łączący 
stację i perony z dzielnicą Gąsin. 
Wcześniej mieszkańcy tego rejo-
nu Pruszkowa, aby przeprawić 
się przez tory korzystali z kład-
ki. Początkowo budowa tunelu 
nie odbijała się na podróżnych. 
Jednak w chwili połączenia sta-
rej i nowej części konieczne było 
całkowite zamknięcie przejścia 
podziemnego. Tunel był nie-
czynny prawie rok, choć przez 
kilka miesięcy po zakończeniu 
prac czekał jedynie na odbio-
ry. W tym samym czasie przej-
ście podziemne w Grodzisku, 
choć po generalnym remon-
cie, zostało udostępnione jeszcze 
bez odbiorów. 

To nie koniec. Wybudo-
wany w ubiegłym roku tunel 
w Pruszkowie trzeba będzie... 
zamknąć. Kolejarze szykują się 
do modernizacji linii podmiej-
skiej. W ramach tej inwesty-
cji „stara” część tunelu będzie 
musiała zostać przebudowana, 
a konkretnie pogłębiona. O tym 
pomyśle sceptycznie wypowia-
dają się władze Pruszkowa. – My 
nie chcemy się zgodzić na takie 
rozwiązanie. Proponowaliśmy 
PKP, aby wystąpiły o odstęp-
stwo od konieczności przebu-
dowy starej części tunelu. Jednak 
kolejarze nie chcą nawet o tym 
słyszeć – mówi Andrzej Kurze-
la, wiceprezydent Pruszkowa. 
Kolejarze mają swoje wytłuma-
czenie. – Inwestycja w Pruszko-
wie została podzielona na dwa 
etapy – pierwszy został zreali-
zowany podczas modernizacji 

linii Warszawa – Skierniewice. 
Drugi etap, realizowany w ra-
mach przebudowy linii War-
szawa – Grodzisk Mazowiecki 
jest szerszy i dotyczy nie tyl-
ko przejścia podziemnego, ale 
także peronów, które będą do-
stosowane do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych. Przebudowane 
zostaną wiaty, zamontowane no-
we oświetlenie, megafony oraz 
tablice informacyjne – wyjaśnia 
Karol Jakubowski. 

Teoretycznie podróżni nie 
odczują zamknięcia tunelu. 
W ramach modernizacji linii 
447 pociągi podmiejskie nie będą 
w ogóle kursować. Zamknięcie 

dokończenie remontu przejścia 
podziemnego w Pruszkowie. 
Zależy nam na tym, aby przy 
prowadzonych pracach zacho-
wać jak najlepszą komunikację 
w obrębie miasta. Dlatego obec-
nie jesteśmy na etapie opraco-
wywania tego, w jaki sposób 
byłaby ona utrzymana – dodaje. 
Odpowiedzi na zadane wprost 
pytanie więc nie otrzymaliśmy. 
Jak zatem zostanie zorganizo-
wany „ruch pieszych”? Nie-
ofi cjalnie dowiedzieliśmy się, 
że kolejarze rozważają... zro-
bienie przejścia na poziomie 
torów w rejonie stacji. Oba-
wiamy się jednak, że skończy 

Modernizacja linii kolejowej 447 zbliża 
się wielkimi krokami. Czy kolejarze 
nie popełnią takich błędów jak przy 
remoncie linii Warszawa – Łódź? 
dotknie za to mieszkańców 
Pruszkowa, dla których tunel 
jest łącznikiem między dwo-
ma częściami miasta. Proble-
mu by nie było gdyby... kolejarze 
nie rozebrali kładki nad tora-
mi. Zapytaliśmy przedstawiciela 
PKP PLK, dlaczego spółka po-
spieszyła się z jej rozbiórką? – 
Cały zakres modernizacji, przed 
jej rozpoczęciem, był dokład-
nie analizowany i omawia-
ny z lokalnymi samorządami. 
Najbezpieczniejszym i najwy-
godniejszym rozwiązaniem dla 
pieszych i pasażerów jest ko-
rzystanie z przejścia podziem-
nego wyposażonego w windy 
– zaznacza Karol Jakubowski. 
– Modernizacja linii 447 zakłada 

się na tym, że mieszkańcy bę-
dą musieli korzystać z przepra-
wy pod torowiskiem w rejonie 
ul. Czarna Droga.

Co ciekawe, wraz z pogłębie-
niem tunelu konieczne będzie 
przebudowanie szybów windo-
wych. Podróżni mają nadzieję, 
że problemy z niedziałającymi 
dźwigami po tej modernizacji 
już się nie powtórzą...

Modernizacja linii kolejowej 
447 zbliża się wielkimi krokami. 
Czy kolejarze nie popełnią ta-
kich błędów jak przy remoncie 
linii Warszawa – Łódź? Przeko-
namy się o tym za około trzy lata. 
Prace na linii podmiejskiej ru-
szą w pierwszym kwartale przy-
szłego roku. 

Wady remontu linii kolejowej na odcinku 
Warszawa - Skierniewice
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Wnioski do budżetu obywatelskiego
PRUSZKÓW

Od 8 kwietnia mieszkańcy 
Pruszkowa mogą 
składać wnioski do 
budżetu obywatelskiego. 
W przyszłym roku 
na zgłoszone 
projekty jest do 
wydania 950 tys. zł.

P o wielu miesiącach 
przygotowań w koń-
cu udało stworzyć się 
spójny regulamin spo-

łecznego budżetu. Teren miasta 
podzielono na siedem obsza-
rów. Dla każdego z wydzielo-
nych rejonów na podstawie 
specjalnego algorytmu wyliczo-
no odpowiednią kwotę z tej puli
 – od 112 tys. do 188 tys. zł.

Na początku kwietnia ruszyło 
przyjmowanie wniosków. Oka-
zuje się jednak, że mieszkańcy 
nie zasypali urzędników odpo-
wiednio przygotowanymi propo-
zycjami. – W czwartek (28 kwiet-
nia – przyp. red.) jeden z miesz-
kańców złożył pierwszy wniosek 
z pełną dokumentacją i popar-
ty wymaganymi 30 podpisa-
mi – mówi Michał Landowski, 
przewodniczący zespołu ds. 

budżetu obywatelskiego. – Wnio-
sek dotyczy wykonania ścieżki 
lub chodnika na jednym z tere-
nów miejskich – dodaje.

Choć nie ma na razie „zale-
wu” wniosków, to zainteresowa-
nie tematem jest duże. – Mamy 
120 pytań dotyczących budże-
tu obywatelskiego i tego, gdzie 
mogą być zrealizowane poszcze-
gólne przedsięwzięcia i zadania 
– zaznacza Michał Landowski. 
Członkowie zespołu skrzęt-
nie odpowiadają na wszystkie 
pytania. Aby ułatwić składanie 
wniosków codziennie w godzi-
nach pracy urzędu można uzy-
skać porady dotyczące budżetu 

obywatelskiego. W poniedział-
ki w godz. 16 – 18 w holu urzędu 
można porozmawiać z członka-
mi zespołu.

Zbieranie wniosków do prusz-
kowskiego budżetu obywatel-
skiego potrwa do 25 czerwca. Kto 
może je składać? Każdy! – Pro-
jekt musi być poparty 30 podpi-
sami mieszkańców danego ob-
szaru. Co ważne, pomysłodawcą 
zadania do budżetu obywatel-
skiego nie musi być mieszka-
niec Pruszkowa – mówi Michał 
Landowski. – Jedyne co nas 
w tym momencie ogranicza, to 
kreatywność pomysłodawców 
i mieszkańców – dodaje. [AS]

Czytelnicy! Zmieniamy się dla Was!
Trzymacie w rękach 
naszą zupełnie nową 
gazetę. Jednak jej 
zmieniona szata 
grafi czna to tylko część 
niespodzianki jaką dla 
Was przygotowaliśmy. 
Oprócz nowych 
działów tematycznych 
jesteśmy również 
dostępni w mediach 
społecznościowych. 

W PR24 można zna-
leźć wszędzie.
Nasz fanpage na 
portalu Facebook

 „polubiło” ponad 11 tys. osób. 
Jesteśmy dostępni także na 
Twitterze. „Ćwierkamy” tam 
o ważnych wydarzeniach w na-
szym regionie. Do dyskusji 
będziemy chcieli wciągnąć 
również włodarzy, radnych 
i instytucje. To jednak nie 
koniec. Ciekawe ujęcia za-
mieszczamy także na naszym 
Instagramie, a wiadomości 
bieżące w nieco luźniejszym 
wydaniu znajdziecie na na-
szym Snapchacie. Zatem wi-
dzimy się w sieci!

To jednak nie koniec. W ga-
zecie i na portalu nie zabraknie 

nowych cykli tematycznych. 
W papierowej gazecie od kilku 
tygodni publikujemy „liczbę” 
i „cytat”. Znajdziecie również 
Informator Kulturalny, który 
może podsunąć Wam pomysł 
na ciekawe spędzenie week-
endu. Nie zabranie wiadomo-
ści sportowych. Wśród nowych 
działów znajdą się również:
Historie Różne, Kiedyś – Dziś, 
Weekend w regionie (niekie-
dy w formie informatora), Nasi 
ludzie oraz Ciekawostki z ma-
py. Szukajcie nowych mater-
iałów w naszej gazecie i w na-
szym portalu! [ReD]

ae
ro

na
ut

a.
pl

C Y T A T02

Ministerstwo zabrało głos w sprawie 400 kV
REGION

Protesty społeczne 
przeciw budowie linii 
wysokiego napięcia 
sprawiły, że działania 
inwestora specjalnym 
nadzorem objęło 
Ministerstwo Rozwoju.

T o kolejna odsłona spo-
ru. Do tej pory stro-
na rządowa oficjalnie 
nie zabierała głosu 

w sprawie inwestycji, jednak 
dołączenie do protestu ko-
lejnych miejscowości, w tym 
Żyrardowa, sprowokowało Mi-
nisterstwo Rozwoju do reak-
cji. – Ze względu na fakt, że pla-
nowana budowa linii 400 kV 
wzbudza tak dużo emocji, jest 
ona przedmiotem szczególnej 

uwagi organów nadzoru właś-
cicielskiego spółki PSE – czy-
tamy w ministerialnym komu-
nikacie. I dalej: – Z informacji 
uzyskanych od inwestora wie-
my, że mając na względzie ocze-
kiwania strony społecznej, od 
wielu miesięcy prowadzi wraz z 
wykonawcą prac firmą ZUE S.A.,
działania mające na celu znale-
zienie kompromisowego prze-
biegu linii. Konsultacje pro-
wadzone są między innymi 
w formie spotkań z organi-
zacjami społecznymi oraz sa-
morządami gmin. W ramach 
utworzonej w tym celu Grupy 
Roboczej procedowanych jest 
obecnie pięć wariantów kory-
tarzy przebiegu linii, z których 
żaden nie przechodzi przez te-
ren miasta Żyrardów.

W międzyczasie ostry list 
otwarty do premier Beaty Szy-
dło wystosowali włodarze Żyrar-
dowa i okolicznych gmin. Mowa 
z nim m.in. o „nieprawnych dzia-
łaniach celem przerzucenia linii” 
tamtejszym gminom. Zarzut ten 
skierowany jest do stowarzyszeń 
z Żabiej Woli i Jaktorowa.  – Nasze 
Stowarzyszenia nigdy nie forso-
wały zmiany przebiegu linii Ko-
zienice-Ołtarzew w sposób, który 
sugeruje się w tym piśmie. Sto-
imy na stanowisku, iż inwestycja 
ta nie powinna zostać „wrzu-
cona” na teren powiatu grodzi-
skiego, a tym samym na teren 
gminy Jaktorów, którą przecina 
na pół – zaznaczają we wspól-
nym oświadczeniu stowarzysze-
nia Trudności Usuwamy Razem 
i Nasza Gmina Jaktorów. [EL]
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66 tyle miesięcy trwała modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź na odcinku między
stacjami Warszawa Zachodnia – Skierniewice (Miedniewice). Dla porównania: budowa 

odcinka Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej z Warszawy do Skierniewic również trwała 66 mie-
ięcy. Z tą różnicą, że Kolej Warszawsko-Wiedeńską budowano w latach 1840-1845. 66.P i ą t e k ,  6  M A J A  2 0 1 6

blaty , stoły, korzenie, dekoracje,  
stoliki z drewna egzotycznego z Indonezji

ENT TOMASZ POLAKOWSKI
UL. SPORTOWA 18A 05-090 RASZYN  

TEL. 502 056 690
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Luxtorpeda na Rock Pikniku
P R U S Z K Ó W

Miłośnicy rockowych 
brzmień mają powody 
do zadowolenia. Gwiazdą 
pruszkowskiego Rock 
Pikniku będzie Luxtorpeda.

25 czerwca na terenie Miejskiego 
Ośrodka Kultury „Kamyk” moż-
na spodziewać się tłumów. Pod-
czas tegorocznego Rock Pikniku 
wystąpi bowiem Luxtorpeda. Ze-
spół miał się pojawić w Pruszko-
wie już dwa lata temu. Niestety, 
harmonogram grupy był napię-
ty i nie udało się ustalić dogod-
nego terminu. Podobnie było 
w ubiegłym roku, ale tym ra-
zem się udało.

Zespół Luxtorpeda powstał 
w 2010 r. Wszystko za sprawą Ro-
berta Friedricha, związanego m.in. 
z Acid Drinkers, Flapjack czy KNŻ. 
Rok później ukazał się debiutanc-
ki album zespołu zatytułowany po 
prostu „Luxtorpeda”. Garażowo-
-punkowo-rockowy styl zyskał 
uznanie publiczności, a utwór 
„Autystyczny” królował na listach 
przebojów Antyradia, Eski Rock 
i radiowej Trójki. Kolejna płyta 
„Robaki” wydana w 2012 r. po mie-
siącu sprzedaży pokryła się złotem. 
Luxtorpeda ma na koncie jesz-
cze albumy: „A morał tej historii 
mógłby być taki, mimo że cukro-
we, to tylko buraki” oraz wydany 
niedawno „MYWASWYNAS”. [AS]

P R U S Z K Ó W
XVIII Dni Pruszkowa coraz 
bliżej. Strona muzyczna 
imprezy? W Parku 
Kościuszki wystapią 
m.in. Akcent, Doda i Enej.

W tym roku Prusz-
ków obchodzi 
100. rocznicę 
nadania praw 

miejskich. Mieszkańcy mu-
szą się przygotować na spo-
rą dawkę imprez kultural-
nych. Rozpoczęło się już od-
liczanie do Dni Pruszkowa, 
które odbędą się 28 i 29 maja 
w Parku Kościuszki. Atrakcji 
nie zabraknie.

Pruszków niejednokrotnie 
gościł gwiazdy polskiej sce-
ny muzycznej. W ostatnich 
latach na imprezach organi-
zowanych w mieście wystę-
powali: Myslovitz, Kayah, Łzy, 
Wilki, Ryszard Rynkowski, Mał-
gorzata Ostrowska, Maryla Ro-
dowicz, Formacja Nieżywych 
Schabuff , Shakin Dudi, Bud-
ka Suflera, Bajm, TSA, Vio-
letta Villas, Kombii, IRA, Kult, 

Krzysztof Krawczyk, Boys, 
Agnieszka Chylińska.

Także teraz, 28 i 29 maja, 
w Parku Kościuszki nie zabrak-
nie dobrej muzyki. Dużo wra-
żeń mieszkańcom Pruszkowa 
dostarczy Doda. To jedna z naj-
popularniejszych krajowych pio-
senkarek. Doda otrzymała wiele 
muzycznych nagród, m.in. MTV 
Europe Music Awards w kate-
gorii Najlepszy polski wyko-
nawca w 2007 i 2009 r. 28 maja 
oprócz Dody w Parku Kościusz-
ki publiczność rozgrzeje gru-
pa Akcent z takimi hitami jak 
„Prawdziwa miłość to Ty” czy 
„Przekorny Los”. Fani muzyki 
disco polo zobaczą też w akcji 
grupę Mig. Natomiast 29 maja 
na scenie pojawi się zespół Enej 
(na zdjęciu). Członkowie grupy 
stawiają na rockowo-folkowe 
brzmienia. Najpopularniejsze 
hity grupy to m.in. „Radio Hel-
lo”, „Symetryczno Liryczna” czy 
„Kamień z napisem LOVE”.

Podczas XVIII Dni Pruszko-
wa wystąpią też Romuald Lipko 
Band, Klezmafour oraz Kapela 
Staśka Wielanka. [JM]
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Na wspomnianej Komisji 
mowa była m.in. o emisji przez 
miasto obligacji. Swoje wątpli-
wości co do uchwały w tej spra-
wie zgłosiła właśnie radna Janina 
Moława, która dopytywała o za-
chowanie wszelkich formalności, 
„korupcjogenność”, powoływa-
ła się na wiedzę zasięgniętą 

z natychmiastową reakcją skarb-
nik Bożeny Stehn i burmistrz 
Wiesławy Kwiatkowskiej. – Nie 
wiem z czego pani radna wy-
wnioskowała, że wybrano bank, 
bo nie wybrano. Bardzo dużo 
błędów popełniła pani w tej wy-
powiedzi – wyjaśniała skarbnik. 
– Jestem oburzona. Oskarża pani 

o wszystko, o co tylko można, 
świadczy ewidentnie o nasta-
wieniu, aby działać przeciwko 
burmistrzowi i destrukcyjnie 
wobec miasta – zaznacza Wie-
sława Kwiatkowska. – Nie ja 
osobiście czuję się obrażona, 
tylko burmistrz jako organ wy-
konawczy jest posądzony o to, że 
ma niejasne i nieczyste intencje. 
A to podważa zaufanie do władzy 
publicznej – dodaje. 

Nie lepiej byłoby radnej po pro-
stu cierpliwie tłumaczyć, że nie 
ma racji? Burmistrz Kwiatkowska: 
– Robię to od roku i trzech miesię-
cy i to niestety nie działa, a wręcz 
podejmowane przeze mnie pró-
by obracane są przeciwko mnie.

Czy podjęcie kroków praw-
nych wobec radnej można odbie-
rać jako sygnał dla pozosta-
łych, aby bardziej uważali na to, 
co mówią? – Nie, takiego zarzu-
tu się nie obawiam. Jeśli ktoś jest 
zastraszany i dyskredytowany 
to właśnie ja. Mam odwagę cy-
wilną, aby mówić to, co myślę. 
Nagłośniłam to, aby pokazać 
z czym muszę się mierzyć – mó-
wi burmistrz Milanówka. 

O to, czy przeprosiny zostaną 
wygłoszone, chcieliśmy zapytać 
Janinę Moławę bezpośrednio. Do 
zamknięcia tego wydania gazety 
nie udało się nam jednak z rad-
ną skontaktować.

u profesjonalnego agenta, któ-
rego nazwiska nie chciała zdra-
dzić, przypomniała, że działanie 
na szkodę miasta zagrożone jest 
odpowiedzialnością karną, prze-
konywała, że bank mający wypu-
ścić obligacje, został wyłoniony 
bez przetargu. Kilkunastomi-
nutowa wypowiedź spotkała się 

bezpodstawnie nie rozumiejąc, 
nie czytając i nie starając się zro-
zumieć tego, co do pani się mó-
wi. Bo pani w ogóle nie słucha 
– mówiła burmistrz Kwiatkowska.

Mogłoby się wydawać, że to 
starcie jakich wiele. Tym ra-
zem jednak sprawa może skoń-
czyć się w sądzie. – Oskarżanie 

Na Komisji Budżetu i Inwestycji 
była mowa była m.in. o emisji przez 
miasto obligacji

Emocjonalne wystąpienia podczas posiedzenia Komisji 
Budżetu i Inwestycji milanowskiej rady

Starcie burmistrz z radną

 Ewelina Latosek 

M I L A N Ó W E K
Burmistrz Milanówka 
za pośrednictwem 
kancelarii prawnej 
domaga się przeprosin 
od radnej Janiny Moławy. 
Powodem ma być 
„naruszenie dóbr 
osobistych gminy 
Milanówek”. 

O ficjalne wezwanie 
w tej sprawie wysto-
sowano w połowie 
kwietnia. Czytamy 

w nim: „Na podstawie art 24 § 1
kodeksu cywilnego wzywam 
panią do usunięcia skutków na-
ruszenia dóbr osobistych Gmi-
ny Milanówek poprzez złożenie 
na najbliższej sesji Rady Mia-
sta oświadczenia o następującej 
treści: Ja, Janina Moława, prze-
praszam Gminę Milanówek za 
naruszenie jej dóbr osobistych 
w postaci dobrego imienia oraz 
wizerunku, których się bezpraw-
nie dopuściłam podczas swojej 
wypowiedzi w trakcie posiedze-
nia Komisji Budżetu i Inwestycji 
w dniu 30 marca 2016 r. bezpod-
stawnie oskarżając Burmistrza 
i Skarbnika o korupcję i tym sa-
mym narażając gminę na utratę 
jej dobrego imienia”. 

Akcent, Doda i Enej
podczas Dni Pruszkowa
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Radna Janina Moława pierwsza z prawej
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2 maja, czyli w Dniu Flagi, w sie-
dzibie pruszkowskiego starostwa 
gościły przedszkolaki. – W Dzień 
Flagi Rzeczypospolitej Polskiej 
Starostwo Powiatowe odwiedziły 
dzieci z Przedszkoli Miejskich nr 9  
i 10 w Pruszkowie. Małych gości 
pod opieką przedszkolnych wycho- 

wawców przywitał starosta prusz-
kowski Maksym Gołoś wręczając 
biało-czerwone chorągiewki. Na-
stępnie przedszkolaki zwiedziły 
dwie sale Obsługi Mieszkańców 
Starostwa, po których najmłod-
szych oprowadzał zastępca naczel-
nika WOM Sławomir Rakowiecki 

Przedszkolaki w siedzibie 
starostwa powiatowego

pokazując, gdzie można wyrobić  
prawo jazdy i złożyć wniosek o pasz- 
port. Chętnym dzieciom na buziach 
i rączkach malowano biało-czerwo-
ne barwy narodowe – wyjaśniała 
Agnieszka Kuruliszwili, rzecznik 
prasowy Starostwa Powiatowe-
go w Pruszkowie.  [JM]  

PRUSZKÓW
Pruszkowscy radni 
zdecydowali, że miasto 
zapewni warunki do 
osiedlenia się dwóm 
rodzinom uchodźców. 
Jedna pochodzi ze 
wschodniej Ukrainy, 
druga – z Republiki 
Środkowoafrykańskiej. 

O tym, że Prusz-
ków chce pomóc 
uchodźcom wia-
domo od dawna. 

Jeszcze we wrześniu ubiegłe-
go roku radni miejscy podjęli 
uchwały o przyjęciu m.in. ro-
dzin ze wschodniej Ukrainy. 
Wtedy były to tylko uchwały in-
tencyjne, mówiące o gotowo-
ści w niesieniu wsparcia. Jednak  
w trakcie kwietniowej sesji  
Rady Miasta Pruszkowa podję-
to już wiążące decyzje. 

W Pruszkowie osiedlą się 
dwie rodziny. Jedna pochodzi 
z Ukrainy. – W tym przypad-
ku mamy rodzinę pochodzącą 
z tej drugiej migracji, z okolic 
wschodniej Ukrainy. Rodzina 

na posiedzeniu rady Jan Sta-
rzyński, prezydent Pruszkowa.

Druga rodzina pochodzi 
z Republiki Środkowoafry-
kanskiej. Konkretnie chodzi 
o 21-letniego mężczyznę, któ-
ry mieszka w Pruszkowie. Je-
go rodzina dopiero ma trafić 
do Polski. – W tamtej repu-
blice zmienił się rząd. Ojciec 
tego mężczyzny był związany 
z wcześniejszą władzą. Po wy-
borach doszło do ekstermina-
cji osób, które były powiązane 
z poprzednią grupą rządzącą 
– wyjaśniał na sesji Jan Sta-
rzyński. – Ten pan na terenie 
Pruszkowa przebywa już po-
nad dwa lata. Najpierw praco-
wał w jednym z gospodarstw 
rolnych na terenie Żbiko-
wa. Obecnie jest zatrudniony 
w Miejskim Zakładzie Oczysz-
czania. Jego żona z dwójką 
dzieci, bliźniakami – chłop-
cem i dziewczynką, uciekła do 
Kamerunu. Tam zamordowano 
małego chłopca. Żona została 
z córką. W tej chwili finalizo-
wane są czynności związa-
ne ze sprowadzeniem ich do 

Miasto przyjmie dwie 
rodziny uchodźców
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Jedna rodzina pochodzi ze  
wschodniej Ukrainy, druga  
– z Republiki Środkowoafrykańskiej 

Polski. Mają status uchodźcy 
i są chrześcijanami wyznania 
ewangelickiego – dodawał. 

Pruszkowscy radni obie 
uchwały podjęli jednogłośnie. 
Miasto zarówno rodzinie 
z Ukrainy, jak i z Republiki 
Środkowoafrykańskiej zapew- 
ni mieszkanie, pomoże w akli-
matyzacji oraz wesprze w po-
szukiwaniu pracy. [AS]

przekonuje starszą osobę, że 
rozpracowuje zorganizowaną 
grupę przestępczą i prosi, aby 
mu w tym pomóc. Ta pomoc ma 
polegać na przekazaniu gotówki. 
W rzeczywistości są przestępca-
mi, nie mającymi nic wspólne-
go z policją. Jedynym ich celem 
jest wzbogacenie się kosztem 

się urywa. Z reguły wówczas po-
krzywdzony orientuje się, że padł 
ofiarą oszusta – ostrzega Komen-
da Stołeczna Policji.

Niestety, oszustów nie brakuje 
również w naszym regionie. Jak 
najczęściej wygląda próba wy-
łudzenia? – Metod tego rodzaju 
działań istnieje naprawdę wiele. 

i wyłudzanie pieniędzy za zaległe 
rachunki, za gaz czy prąd. Oszu-
ści podają się za wnuczka, pra-
cownika urzędu lub instytucji 
energetycznych czy gazowych. 
Na terenie naszego miasta rów-
nież zgłoszone zostało już kil-
ka takich prób. Dlatego prosimy 
o czujność i nieprzekazywanie 
pieniędzy osobom niezweryfiko-
wanym – informują milanowscy 
strażnicy miejscy. 

I zapowiadają cykl spotkań 
z seniorami. Pierwsze odbędzie 
się w środę, 11 maja, o godz. 10 
w sali konferencyjnej urzędu mia-
sta przy ulicy Spacerowej 4. 

Do apelu o ostrożność przy-
łącza się także redakcja WPR. 
Naszym czytelnikom przypomi-
namy, że ani funkcjonariusze, ani 
urzędnicy nie mają prawa prosić 
o przekazanie pieniędzy. W przy-
padku podejrzenia telefoniczne-
go kontaktu ze strony fałszywego 
wnuczka, incydent natychmiast 
trzeba zgłosić policji lub stra-
ży miejskiej. W żadnym z tych 
przypadków nie należy odda-
wać nieznajomym jakichkol-
wiek pieniędzy.

Policja uruchomiła też specjal-
ną infolinię pod nr 22 60-33-222, 
gdzie można uzyskać więcej in-
formacji i pomoc.

ludzkiej krzywdy. Po przekazaniu 
pieniędzy lub wpłaceniu ich na 
wskazane przez oszusta konto, 
wszelki kontakt z przestępcami 

Wyłudzający kontaktują się z po-
tencjalną ofiarą telefonicznie, 
a coraz częstszymi przypadkami 
jest wchodzenie na teren posesji 

Pierwsze spotkanie odbędzie  
się w środę, 11 maja, o godz. 10  
w sali konferencyjnej urzędu  
miasta przy ulicy Spacerowej 4 

Strażnicy miejscy doradzą seniorom, jak uchronić się  
np. przed fałszywym wnuczkiem

Uważaj, oszuści ciągle
nie próżnują

 Ewelina Latosek 

M I L A N Ó W E K
Wyłudzenia pieniędzy  
od osób starszych metodami  
na „wnuczka”, „urzędnika”  
i „policjanta” to niestety wciąż 
plaga. Do kilku takich zdarzeń 
doszło ostatnio w Milanówku. 
Straż miejska organizuje serię 
spotkań dla seniorów, na 
których wyjaśni jak uchronić 
się przez oszustami. 

W tego typu prze-
stępstwach spe-
cjalizują się już całe 
gangi. W czwar- 

tek, 5 maja, Centralne Biuro Śled- 
cze Policji zatrzymało członków 
polskiej szajki, która działała nie 
tylko w kraju, ale też w Niemczech, 
Szwajcarii i Austrii. 

Przestępcy są na tyle zuchwa-
li, że podają się nawet za poli-
cjantów. – Dzwoniąc na numer 
stacjonarny i nawiązując rozmo-
wę ze starszą osobą podszywa-
ją się pod któregoś z członków 
rodziny. Po chwili jednak prze-
rywają połączenie. Bardzo szyb-
ko telefon ponownie dzwoni. 
Tym razem przestępca poda-
je się za policjanta, funkcjo-
nariusza CBŚ lub CBA. Oszust 

Tańczą i odnoszą cenne sukcesy
M I C H A Ł O W I C E

Tancerki z Klubu 
Sportowego Zdrowie  
w Michałowicach ciężko 
trenują i prezentują 
swoje umiejętności 
w wojewódzkich oraz 
ogólnopolskich turniejach. 
Z jakim efektem?  
– Zawsze coś przywożą 
– mówi Jarosław Gajek, 
prezes klubu. 

P od okiem Doroty Ja-
strzębskiej-Sabały  
w michałowickim klu-
bie trenuje pięć grup: 

Sqładzik maluszki, Sqładzik mi-
ni, Sqładzik, Sqład, Sqładowi-
sko. Dziewczynki przychodzą 
na zajęcia i pokonują kolejne 
szczeble kariery. Taniec staje 
się ich pasją. Widać ustawiczny 
rozwój tancerek, które zdoby-
wają miejsca na podium i wy-
różnienia na licznych turniejach, 
swoimi występami uświetnia-
ją też imprezy okolicznościowe.

W ostatnim czasie klub 
z Michałowic przywiózł kilka 

cennych nagród. Sqładzik za-
jął drugie miejsce, a Sqład trze-
cie w XI Ogólnopolskim Turnieju 
Formacji Tanecznych Suched-
niów 2016. Tancerki z Michało-
wic zaprezentowały się również 
na XV Mazowieckim Festiwali 
Dziecięcej i Młodzieżowej Twór-
czości Artystycznej ASTERIA-
DA. Grupa Sqładzik wywalczyła 
drugie, a Sqład trzecie miejsce.

Taniec na dobre zakorzenił się 
w klubie. – Czasami śmieję się, 
że zdominował inne dyscypli-
ny. Cieszy, że tancerki jeżdżą na 

turnieje wojewódzkie i ogólno-
polskie. Zawsze coś przywożą. 
Rozwijają się pod okiem pani 
Doroty, która jest naszym cho-
reografem. Zaczynała u nas, 
a teraz uczy – mówi Jarosław 
Gajek, prezes Klubu Sportowe-
go Zdrowie.

Dla wielu dziewczynek taniec 
to ciekawa przygoda. – Zaczynają 
jako 6-latki, przychodzą na zaję-
cia i chcą się rozwijać, aby dos- 
tać się do starszej grupy. W na- 
szym klubie jest ok. 100 tancerek 
– informuje prezes Gajek. [JM]

Pieniądze 
na Stawy

G R O D Z I S K  M A Z .
Ponad 600 tys. zł 
uzyskał Grodzisk  
w ramach dofinansowania 
na przebudowę  
Stawów Walczewskiego.

Przebudowa Stawów trwa. 
Pierwsze prace ruszyły 
w grudniu ubiegłego roku. 
Mieszkańcy Grodziska cze-
kają na efekt końcowy. Ostat-
nio pojawiły się informacje, 
że na terenie Stawów pojawi 
się m.in. plaża. W czasie trwa-
nia przebudowy gmina walczy 
o środki zewnętrzne, które 
pomogą zrealizować inwesty-
cję. Udało się pozyskać dotację 
z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Warsza-
wie w wysokości niespełna 610 
tys. zł. Finał przebudowy Sta-
wów Walczewskiego przewi-
dziano na 30 kwietnia 2017 r. 
Łączny koszt inwestycji to po-
nad 1,8 mln zł. [JM]
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ta jest już w Polsce. Skiero-
wanie pochodzi z Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji. Abyśmy mo-
gli zakończyć ten temat po-
winna zostać podjęta uchwała 
stanowiąca o zapewnienie wa-
runków do osiedlenia się w po-
staci adaptacji, zapewnienia 
mieszkania, zagospodarowa-
nia oraz zatrudnienia – mówił 

Przebudują Kościelną i Potulickiego
P R U S Z K Ó W

Te dwie niewielkie,  
ale kluczowe dla ruchu  
w centrum Pruszkowa ulice 
doczekają się przebudowy. 
Dziurawe nawierzchnie 
mają stać się tylko 
wspomnieniem.

Kościelna i Potulickiego to 
jedne z ostatnich tak mocno 
zniszczonych uliczek w cen-
trum Pruszkowa. Są ważnym 
elementem całego systemu 
ruchu w tej części miasta. Wi-
dać to zresztą gołym okiem, bo 
w godzinach szczytu nie tylko 
przejeżdża tamtędy sporo aut, 
ale od zaparkowanych pojazdów 
roi się też na poboczach. Każ-
dy stoi w inną stronę, dodajmy.

Ten widok wkrótce ma się 
zmienić. Obie drogi czeka 
przebudowa. – W tej chwi-
li aktualizujemy kosztorysy, 
planujemy przeprowadzić 
prace w wakacje, kiedy nie 

działają przedszkole, szko-
ła społeczna i ruch w ogóle 
jest mniejszy – mówi Elżbieta 
Korach, naczelnik Wydziału 
Inwestycji, Remontów i Infra-
struktury Urzędu Miejskie- 
go w Pruszkowie

Rozwiązany ma zostać pro-
blem z parkowaniem. – Po obu 
stronach Kościelnej i Potulic-
kiego przybędzie miejsc par-
kingowych, na tej drugiej ulicy 
chcemy to pogodzić z istnie-
jącymi drzewami – wyjaśnia 
naczelnik Korach. [EL]
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Reklama

S T A R A  W I E Ś
11-letnia dziewczynka wybiegła zza 
autobusu i potrąciło ją nadjeżdża-
jące z naprzeciwka auto. Cała sytu-
acja miała miejsce 4 maja tuż przed 
godz 14 w Starej Wsi. Kierowca po-
jazdu osobowego jadąc ul. Grodzi-
ską w stronę al. Katowickiej potrącił 
dziecko. Jak doszło do zdarzenia? 

– Dziewczynka wracała autobusem 
ze szkoły. Gdy wyszła z niego chciała 
przejść na drugą stronę ulicy. Nieste-
ty 11-latka wybiegła zza autobusu 
bezpośrednio pod nadjeżdżają-
cy z naprzeciwka pojazd osobowy 
marki Seat. Kierowca był trzeźwy 
– informowała asp. Karolina Kańka, 

Wybiegła zza autobusu,
potrącił ją samochód 

rzecznik prasowy Komendy Po-
wiatowej Policji w Pruszkowie. 
– Dziewczynka z urazem głowy zo-
stała przetransportowana do In-
stytutu Matki i Dziecka w Warsza-
wie. Jej życiu nie zagraża niebez-
pieczeństwo – mówił Wojciech 
Jóżwiak z Falck Medycyna. [SD]  

Gdzie będzie nowa siedziba MCK?

 Jakub Małkiński 

M I L A N Ó W E K
Ważna decyzja przed 
władzami Milanówka. 
Chodzi o lokalizację nowej 
siedziby Milanowskiego 
Centrum Kultury. 
Magistrat chce, aby głos 
w tej sprawie zabrali 
mieszkańcy.

W ystawy, koncerty, 
festiwale plene-
rowe, warsztaty, 
zabawy, spotka-

nia – to wszystko oferuje MCK, 
które jest istotnym punktem 
na mapie Milanówka. Instytu-
cja stawia na upowszechnie-
nie kultury i sztuki, ale także 
na edukację dzieci i młodzie-
ży. Milanowskie Centrum Kul-
tury jest otwarte dla szerokiego 
grona odbiorców.

Jednak dotychczasowa sie-
dziba MCK nie nadaje się do 

dalszego funkcjonowania. Ze 
względu na zły stan techniczny 
budynek zostanie rozebrany. Co 
dalej? Możliwości są dwie: no-
wa siedziba powstanie w dotych-
czasowym miejscu lub w innej 
lokalizacji. Kwestia ta daje pole 
do dyskusji o przyszłości MCK
i jego funkcji.

Milanowski magistrat chce, 
aby głos w tej sprawie zabra-
li mieszkańcy. – Zachęcam do 
wypowiadania swoich opinii, 
które będą dla mnie wskazówką 

i ogromną pomocą przy podej-
mowaniu dalszych decyzji. Cza-
su jest mało, wielu mieszkańców 
czeka z niecierpliwością na no-
wą siedzibę MCK – informuje 
Wiesława Kwiatkowska, bur-
mistrz Milanówka.

Mieszkańcy na zgłaszanie 
opinii mają czas do 13 maja. 
Można je złożyć (lub przesłać 
listownie) na adres Milanow-
skiego Centrum Kultury przy 
ul. Kościelnej 3 bądź mailowo:
sekretariat@mckmilanowek.pl.

Na drogach 
było bezpiecznie

PRUSZKÓW
Przy pruszkowskiej 
ul. Bolesława Prusa 39 
pojawił się dziki 
parking. O interwencję 
w tej sprawie poprosił 
jeden z naszych 
czytelników. Niestety,
nie mamy dobrych wieści.

B rak miejsc do parko-
wania to jedna z naj-
większych bolączek 
kierowców z Pruszko-

wa. Nie usprawiedliwia to jed-
nak rozjeżdżania terenów, gdzie 
zamiast aut powinna być zieleń. 
A z taką sytuacją mamy do czy-
nienia w przed budynkiem przy 
ul. Prusa 39. – Jestem miesz-
kańcem bloku przy ul. Bolesła-
wa Prusa 39A i zaobserwowałem, 
że mimo umieszczenia przez 
właściciela terenu informacji 
o zakazie parkowania, kierow-
cy notorycznie parkują i rozjeż-
dżają teren zielony. Dodatkowo 
niszczony jest nowy chodnik
– czytamy w mailu nadesłanym 
na kontakt@wpr24.pl.

I dalej: – Czy mógłbym pro-
sić o interwencję z państwa 
strony? Ostatnio każdy, cho-
ciażby lekko wydeptany kawa-
łek trawnika w naszej okolicy 

staje się „dzikim parkingiem”. 
Sam jestem zaskoczony inwen-
cją kierowców, adoptujących 
przedziwne miejsca na swoje 
miejsca parkingowe.

O sytuację przy ul. Prusa 39 za-
pytaliśmy straż miejską. Okazuje 
się, że w tej sprawie strażnicy ma-
ją związane ręce. – Teren, o któ-

Kłopot z „dzikim” parkingiem 
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Reklama w radiu 
Bogoria 94,5 FM

>>>>>>>>>>
Dział Promocji i Reklamy
tel.: 603 589 233, 605 838 751

 MOC HITOW

JESTESMY Z WAMI OD 18 LAT
Reklama

Okazuje się, 
że w tej sprawie 
strażnicy miejscy 
mają związane 
ręce. To własność 
prywatna
rym mowa, to własność pry-
watna, co oznacza że nie może-
my podjąć interwencji – wyjaśnia 
Urszula Skrabska z pruszkow-
skiej jednostki. [EL]
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Milanowski magistrat zachęca mieszkańców 
do wyrażania opinii R E G I O N

Miniony długi majowy 
weekend na drogach 
w naszym regionie 
był w miarę bezpieczny, 
choć mogło być lepiej. 

J ak sytuacja przedsta-
wiała się na drogach 
powiatu pruszkowskie-
go? – Odnotowaliśmy 

17 kolizji oraz 2 wypadki, 
w których ranne zostały dwie 
osoby. Zatrzymaliśmy tylko 
trzech nietrzeźwych kierują-
cych. Na drogach mogło być 
lepiej, ale ogólnie weekend 
był bezpieczny. Widzimy co-
raz większą świadomość po-
dróżujących – podsumowuje 
asp. Karolina Kańka, rzecznik 
prasowy Komendy Powiato-
wej Policji w Pruszkowie.

Policjanci pojawili się na 
drogach w piątek, 29 kwiet-
nia, i czuwali nad bezpieczeń-
stwem do późnego wieczora 
2 maja. – W tym czasie doko-
naliśmy 575 badań trzeźwości. 
Wielu kierowców zgłaszało
się na lokalne komendy i ba-
dało stan trzeźwości. Pod-
kreślamy, że zawsze warto 
skorzystać z takiej możliwo-
ści – mówi rzecznik prusz-
kowskiej policji.

Natomiast w powiecie gro-
dziskim nie doszło do żadne-
go wypadku, funkcjonariusze 
odnotowali osiem kolizji. 
Obyło się bez osób rannych. 
Policjanci wystawili 110 man-
datów i przeprowadzili 514 
kontroli trzeźwości. – Zatrzy-
maliśmy dwóch nietrzeźwych 
kierowców oraz sześciu ro-
werzystów – podaje asp. Sła-
womir Janowiec z Komendy 
Powiatowej Policji w Gro-
dzisku Mazowieckim.

Przez cały długi weekend 
w kraju doszło do 400 wy-
padków na drogach. Zginęły 
33 osoby. Zatrzymano 2029 nie-
trzeźwych kierowców. [JM]

Zaprojektują wiejskie świetlice
G R O D Z I S K  M A Z .

W podgrodziskich 
miejscowościach ma 
powstać aż pięć nowych 
świetlic. Chodzi o wsie 
Opypy, Szczęsne, Kraśniczą 
Wolę, Czarny Las i Mościska. 

Grodziski urząd gminy poszuku-
je wykonawcy projektu budyn-
ków. W Opypach świetlica stanie 
przy ul. Polnej Róży, w Szczęsnem 
przy ul. Orlej, w Kraśniczej Wo-
li przy drodze powiatowej 1507W, 
w Czarnym Lesie przy ul. Choino-
wej, w Mościskach przy Pawiej. 

Powierzchnia użytkowa w każdej 
z nich ma mieścić się w przedziale 
od 90 do 140 mkw. Gmina chce, aby 
budynki były parterowe i niepod-
piwniczone. W pierwszej kolejno-
ści dokumentacja przygotowania 
zostanie dla miejscowości Opypy, 
Szczęsne i Kraśnicza Wola. Od mo-
mentu podpisania umowy, wybra-
ny wykonawca będzie miał na to 
210 dni. Dwa razy dłużej powsta-
wać będzie projekt dla Czarnego 
Lasu i Mościsk, gdzie przeprowa-
dzenie inwestycji wymaga zmia-
ny miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego. [EL]
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Władze gminy w Nadarzynie po-
szukują wykonawcy nowego placu 
zabaw. Powstanie on po północno-
-wschodniej stronie budynku szkoły 
podstawowej w Ruścu, w sąsiedztwie 
żłobka. Znajdą się na nim takie za-
bawki jak zjazd linowy alpejski, pająk, 
sprężynowiec, huśtawka, karuzela  

i zestaw zabawowy przypominający 
domek. Wszystkie przeznaczone dla 
dzieci w wieku od 3 do 12 lat. Teren 
zostanie wyposażony m.in. w ław-
ki, kosze na śmieci i tzw. bezpieczną 
nawierzchnię. Co to takiego? – Na 
całej powierzchni placu zabaw nie do-
puszcza się wystających elementów 

Szkoła w Ruścu zyska 
nowy plac zabaw

betonowych, kamiennych i innych, 
stanowiących zagrożenie dla użyt-
kowników, w tym krawężników  
i obrzeży betonowych – czytamy  
w ogłoszeniu o przetargu. Plac za- 
baw ma być gotowy najpóźniej  
29 lipca. Warunkiem jest jednak po- 
myślny wybór wykonawcy prac. [EL]  

Powstanie 
dom marzeń

S T A R A  W I E Ś
Nowy program telewizji 
TVN będzie realizowany 
w Starej Wsi (gmina 
Nadarzyn). Na działce 
przy ulicy Głogowej 
stanie dom marzeń.

B racia Golec w jednej 
z piosenek śpiewa-
li „Tu na razie jest 
ściernisko, ale bę-

dzie San Francisco”. Słowa te 
idealnie oddają charakter no-
wej TVN-owskiej produkcji, 
która zakłada, że dziesięć par 
wspólnymi siłami wybudu-
je dom. Poszukiwania najdo-
godniejszej lokalizacji trwały 
kilka miesięcy. Okazuje się, 
że program „Dom marzeń” 
powstanie w Starej Wsi.

Wielka rezydencja z base-
nem pojawi się przy ul. Gło-
gowej. TVN już na początku 
roku skontaktował się z soł-
tysem Starej Wsi. Lokaliza-
cja przypadła ekipie do gustu 
i przez całe lato przy Głogowej 
będą trwały prace budowla-
ne. Jak to będzie wyglądało? 
Rzecz jasna na efekty trzeba 
poczekać, ale dla mieszkań-
ców Starej Wsi szukuje się cie-
kawe lato. Z bliska będą mogli 
obserwować jak dziesięć par 
buduje dom.
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R E G I O N
Podkowa Leśna,  
Brwinów i Milanówek 
w 2010 r. zawiązały 
inicjatywę Podwarszawskie 
Trójmiasto Ogrodów. 
Teraz gminy podjęły 
uchwałę w sprawie 
zgody na utworzenie 
stowarzyszenia, co ma 
zapewnić realizację 
kolejnych projektów.

W spółpraca tych 
gmin zaczęła się 
już w 2006 roku 
poprzez wspólne 

wydarzenia kulturalne. Cztery 
lata później kooperacja zosta-
ła sformalizowana, a w mar-
cu 2013 r. Podkowa, Milanówek  
i Brwinów podpisały umowę  
o partnerstwie. Wychodzono  
z założenia, że wspólne działanie 
będzie skuteczniejsze. Współpra-
ca trwa, gminy razem występu- 
ją o środki na realizację kolej- 
nych projektów.

Podkowa, Milanówek i Brwi-
nów spotkały się na wspólnej sesji 
(26 kwietnia), podczas której pod-
jęto kilka ważnych uchwał. Jedna 
z nich ma szczególne znaczenie. 
– Kluczową uchwałą podjętą te-
go dnia na sesji było utworzenie 
Stowarzyszenia Podwarszawskie 
Trójmiasto Ogrodów w celu za-
pewnienia ściślejszego współ-
działania, lepszej komunikacji 
między partnerami, promocji 
partnerstwa i wspólnej realiza-
cji kolejnych projektów służących 
społeczności lokalnej. Utworze-
nie takiego stowarzyszenia jest 
jednym z koniecznych do osią-
gnięcia wskaźników oceniających 
realizację projektu i zawartych 

w Planie Wdrażania Projektu – 
wyjaśnia Artur Tusiński, bur-
mistrz Podkowy.

Stowarzyszenie PTO jako głów-
ne cele działania określiło pod-
niesienie jakości świadczonych 
usług publicznych, rozwój przed-
siębiorczości, ochronę środowi-
ska naturalnego czy też obronę 
wspólnych interesów z zakresu 
gospodarki komunalnej, kultury, 
sportu, oświaty.

Podczas wspólnej sesji podjęto 
też uchwały dotyczące przyjęcia 
programu uregulowania gospo-
darki wodnej, rozwoju terenów 
zieleni, rozwiązywania proble-
mów społecznych i stworzenia 
planu marketingu społecznego 
w celu zwiększenia identyfikacji 

Tworzą stowarzyszenie
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Wnętrza pałacu robią duże 
wrażenie, z jednej strony 
przestrzenią, z drugiej – la-
biryntami mniejszych pokoi, 
z których przechodzi się do 
kolejnego i kolejnego po-
mieszczenia. We wszystkich 
wyraźnie widoczny jest ząb 
czasu i modyfikacje wpro-
wadzane przy adoptowaniu 
pałacu na potrzeby uczel-
ni. Obok zabytkowych orna-
mentów na ścianach można 

pozostał. W pełnej krasie za-
pewne powróci po remoncie 
zapowiadanym przez władze 
gminy. Pałac od kilku miesięcy 
jest bowiem własnością Brwi-
nowa. Docelowo ma się w nim 
mieścić dom kultury. 

A jaka dokładnie jest hi-
storia tego zabytkowego 
obiektu? Wiadomo, że jego 
budowniczym był Tadeusz 

zauważyć pozostałości tapet 
i kafelków, do niezbyt kli-
matycznych należą pokoiki 
przerobione na toalety dla 
studentów i wykładowców. 
Gdzieniegdzie w rogach sal 
leżą poukładane w stos ele-
menty balustrady. Nastrój lat 
30. mimo wszystko wszystko 

Wierusz-Kowalski. Ale pew-
ników jest niewiele. Według 
jednych źródeł pałac powstał 
w 1909 roku. W karcie ewidencji 
konserwatorskiej mowa o la-
tach 1935-1936. We wrześniu 
1939 r., kilkanaście dni po wy-
buchu II wojny światowej, stał 
się schronieniem dla rannych 
w bitwie pod Brwinowem. Na-
stępnie przez ponad pół wieku 
służył jako budynek uczelniany. 
W 2001 r. opustoszał. Zwiedza-
jącym został udostępniony po 
raz pierwszy od 15 lat. 

Inaugurujemy cykl poświęcony 
najciekawszym miejscom w naszym regionie

Pałac otworzył 
podwoje

 Ewelina Latosek 

MIEJ SCE N A MAPIE
W słoneczne majówkowe 
południe tłumy 
mieszkańców Brwinowa 
pojawiły się w brwinowskim 
pałacu Wierusz-Kowalskich. 
Zabytkowy budynek na 
trzy godziny udostępniono 
zwiedzającym. 

T o jeden z najcenniej-
szych historycznie 
obiektów na terenie 
Brwinowa. Powstał 

w latach 30. ubiegłego wie-
ku, służył najpierw jako letnia 
rezydencja rodziny Wierusz-
-Kowalskich, a następnie jako 
szpital polowy. Ostatnim go-
spodarzem tego miejsca była 

Według jednych 
źródeł pałac 
w Brwinowie 
powstał w 1909 
roku. Natomiast  
w karcie ewidencji 
konserwatorskiej 
mowa o latach 
1935-1936
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Głosowanie na podwórko Nivea
R E G I O N

Rozpoczął się internetowy 
bój w popularnym konkursie,  
w którym do wygrania  
jest sfinansowanie  
budowy placu zabaw. 
W zabawie bierze udział  
kilka miejscowości  
z naszego regionu.

T o kolejna edycja akcji  
Podwórko Nivea” orga- 
nizowanej przez zna- 

nego producenta kosmetyków. 
Zasady są proste. Każdy inter-
nauta raz dziennie może od-
dać głos na wybraną lokalizację. 
Wygra 40 miejsc z największą 
liczbą „kliknięć”. Wyposażenie 
zwycięskich placów zabaw, to 
m.in. bocianie gniazdo, huś-
tawki, piaskownice, skakanki, 
ścianki wspinaczkowe, zjeż-
dżalnie i ławeczki.

Głosowanie rozpoczęło się  
5 maja i potrwa do końca czerw- 

ca. Samą budowę placów zapla- 
nowano w okresie od sierpnia 
do października. O nagrodę 
w naszym regionie walczą loka- 
lizacje: Otrębusy – ul. Krótka;  
Piastów – ul. Dworcowa; Prusz- 
ków – ul. Spacerowa; Szczęsne  
– ul. Orla; Jaktorów – ul. Cheł-
mońskiego; Cegłów.

Szczegóły konkursu wraz z for-
mularzem głosowania dostęp-
ne są na www.nivea.pl/Porady/ 
ext/pl-PL/podworko2016. [EL]

Uchwałę 
w sprawie 
utworzenia 
stowarzyszenia 
podjęto podczas 
wspólnej sesji  
26 kwietnia
mieszkańców z miejscem za-
mieszkania. – Podjęte uchwa-
ły są początkiem drogi, projekty 
wykonawcze opracowywane czy 
to wspólnie, czy już w poszcze-
gólnych gminach dopiero pokażą 
rzeczywiste problemy i będą te-
stem jakości i woli do współpracy. 
Dzięki podejmowanym wspólnym 
projektom i traktowaniu siebie 
jako partnerów, a nie konkuren-
tów, zwiększamy też szansę na 
pozyskiwanie środków unijnych 
– podaje burmistrz Tusiński. [JM]Kulisy nowej produkcji 

ujawniono podczas jednego 
ze śniadaniowych pasm stacji 
TVN. Dziesięć par wspólnym 
siłami przy pomocy architek-
ta stworzy dom marzeń. Jed-
nak nie wszyscy będą mogli 
cieszyć się efektem wspól-
nej pracy. Dom wraz z dział-
ką i wyposażeniem trafi na 
własność w ręce jednej z par. 
Wartość budynku wyniesie 2,5 
mln zł. Termin zakończenia 
budowy przewidziano na ko-
niec sierpnia br.

Program „Dom marzeń” to 
ogromna szansa na promo-
cję Starej Wsi. – To ciekawy 
projekt i fajnie, że będziemy 
mogli obserwować go z bli-
ska. Pierwsze rozmowy odbyły 
się na początku roku. Cieszy-
my się, że wybór padł na Starą 
Wieś – mówi Michał Ziółkow-
ski, sołtys Starej Wsi. [JM]

Wielka  
rezydencja  
z basenem  
pojawi się przy 
ulicy Głogowej  
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Szkoła Główna Gospodarstwa 
Wiejskiego. Od kilkunastu lat 
pałac stał pusty i zamknięty.  
W poniedziałek, 2 maja, przez 
kilka godzin znów tętnił życiem. 
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PRUSZKÓW
4 maja w rejonie stacji 
kolejowej w Pruszkowie 
doszło do tragedii.  
Pociąg śmiertelnie  
potrącił mężczyznę 
znajdującego się  
na torach. 

– Zgłoszenie o zdarzeniu otrzy-
maliśmy o godz. 21.40. Do wy-
padku doszło ok. 1 kilometra od 
stacji PKP w Pruszkowie. Pociąg 
Kolei Mazowieckich poruszał się 
w stronę Warszawy – powiedzia-
ła asp. Karolina Kańka, rzecznik 
prasowy Komendy Powiatowej 
Policji w Pruszkowie.

Gdy oddawaliśmy numer do 
druku przyczyny zdarzenia nie 
były jeszcze znane. Policja usta-
lała też tożsamość mężczyzny. Asp. 
Karolina Kańka: – Mężczyzna nie 
miał przy sobie dokumentów. Pro-
wadzimy czynności mające na celu 
ustalenie jego tożsamości. Dalsze 
postępowanie pozwoli wyjaśnić 
jak doszło do zdarzenia. Waż-
nym krokiem w sprawie będzie 
sekcja zwłok. Maszynista oraz 
kierownik pociągu byli trzeźwi. 
– Gromadzimy dokumentację pro-
cesową, która zostanie przekazana 
do prokuratury celem wszczęcia 
śledztwa – mówiła rzecznik prusz-
kowskiej policji. [JM]

Tragedia na torach
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Studnia oligoceńska przy ul. Po-
piełuszki w Piastowie jest nieczyn-
na. Pierwotnie miała działać już 30 
kwietnia, ale prace konserwacyjne  
potrwają nieco dłużej. W Piastowie 
funkcjonują dwa ujęcia „oligocenki”.  
W ubiegłym roku miasto naprawi-
ło studnię przy ul. Wysockiego, choć  

nie obyło się bez kłopotów. Remont  
miał zakończyć się na początku  
września, ale przeciągnął się kilka ty-
godni. Teraz przyszedł czas na prace 
konserwacyjne przy kolejnej stud-
ni. Mieszkańcy nie mogą korzystać  
z ujęcia przy ul. Popiełuszki. Roboty 
ruszyły 22 kwietnia i miały potrwać 

Konserwacja potrwa 
do połowy maja

do 30 kwietnia. Wiadomo jednak że 
remont „oligocenki” się przedłuży. 
Mieszkańcy z ujęcia skorzystają  
w połowie maja. – Prace konserwa- 
cyjne w studni oligoceńskiej przy  
ul. J. Popiełuszki potrwają do 15 maja. 
Za utrudnienia przepraszamy – po-
informował piastowski urząd.  [JM]  

Reklama

RASZYN
Policjanci z Raszyna  
i Pruszkowa wynieśli  
z płonącego pustostanu 
nieprzytomnego 
mężczyznę. Uratowali  
mu życie.

W sobotę, 30 kwiet-
nia, aspirant 
sztabowy Rafał  
Sypniewski, sier- 

żant sztabowy Marcin Dąbski  
z pruszkowskiej komendy oraz 
sierżant sztabowy Aneta Ka-
farska i posterunkowy Grze-
gorz Kalamon z Raszyna pełnili 
służbę patrolową. Wieczorem do-
szło do pożaru pustostanu przy  
ul. Mszczonowskiej w Jankach. 
Policjanci otrzymali informację, 
że wewnątrz mogą znajdować  

się bezdomni. Jako pierwsi do-
tarli na miejsce zdarzenia.

– Nie znając rozmieszcze-
nia pomieszczeń weszli do pło-
nącego budynku. W jednym  
z nich zobaczyli leżącego na zie- 
mi nieprzytomnego mężczyznę. 
Mimo spadających konstruk-
cji budynku, gęstego dymu 
i ognia policjanci wynieśli męż- 
czyznę z budynku. Już na ze-
wnątrz udzielili 51-latkowi po- 
mocy medycznej, dzięki której 
odzyskał przytomność – infor- 
muje asp. Karolina Kańka,  
rzecznik prasowy Komendy  
Powiatowej Policji w Prusz- 
kowie. – Po przybyciu Pogoto- 
wia Ratunkowego mężczyz- 
na z obrażeniami powstały-
mi w wyniku pożaru trafił do 
szpitala – dodała. [SD]

Uratowali życie mężczyźnie

Dotacja za zakup pozycji dla pruszkowskich szkolnych bibliotek

Szkoły dostały fundusze na książki

  Jakub Małkiński  

P R U S Z K Ó W
Prawie 60 tys. zł  
w ramach dotacji trafiło 
do kilku szkół z terenu 
powiatu pruszkowskiego. 
Środki będą przeznaczone 
na zakup książek  
do bibliotek.

C zytanie książek wzbo-
gaca język i pozwala 
na lepsze komuniko-
wanie się z otocze- 

niem. Dodatkowo lektura wzma-
ga koncentrację oraz uczy 
cierpliwości. Dlatego warto 
doposażać szkolne biblioteki 
oraz wspierać rozwój czytelnic-
twa wśród dzieci i młodzieży. 
Nie zawsze jest to możliwe ze 
względu na ograniczone środ-
ki finansowe. Jednak szkoły  
z Pruszkowa i Piastowa mogą li-
czyć na wsparcie. To efekt dotacji 
jaką otrzymał powiat prusz-
kowski od wojewody mazo- 

wieckiego w ramach Priorytetu  
3 „Narodowego Programu Roz-
woju Czytelnictwa”.

Łącznie w puli znalazło się 
ponad 73 tys. zł, z czego wkład 
własny wynosi 14,6 tys. zł. Pra-
wie 58,5 tys. zł pochodzi z dotacji. 
Środki zostały podzielone między 
dziewięć placówek z terenu po-
wiatu pruszkowskiego. Po 15 tys. 
otrzymały trzy szkoły z Prusz-
kowa: Liceum Ogólnokształcące 

książek. Są to: Liceum Ogólno-
kształcące w Zespole Szkół Ogól-
nokształcących i Sportowych 
w Pruszkowie, Liceum Ogól-
nokształcące w Zespole Szkół 
im. Fridtjofa Nansena w Pia-
stowie, Gimnazjum nr 2 w Ze-
spole Szkół nr 1 im. Stanisława 

Staszica w Pruszkowie i Zasad-
nicza Szkoła Zawodowa w Ze-
spole Szkół nr 1 im. Stanisława 
Staszica w Pruszkowie. Z kolei 
Gimnazjum Sportowe w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących i Spor-
towych w Pruszkowie ma do roz-
dysponowania 3,1 tys. zł. 
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Środki zostały 
podzielone między 
dziewięć placówek 
z terenu powiatu 
pruszkowskiego
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im. Tomasza Zana, Liceum 
Ogólnokształcące im. Tadeusza 
Kościuszki oraz Technikum 
w Zespole Szkół nr 1 im. Stani-
sława Staszica. Kolejne placówki 
otrzymały po 5 tys. zł na zakup 
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19 czerwca startuje sezon kaja- 
kowy w pruszkowskim Parku Po-
tulickich. – Do dyspozycji miesz-
kańców będzie 10 kajaków. W tym 
roku chcemy nieco wydłużyć pra-
ce wypożyczalni. Będzie działać 
od godziny 9.30 do 18.30 w każdy 
weekend. Z sezonem startujemy 

19 czerwca – mówi Jacek Elża-
nowski, dyrektor Pływalni Kapry, 
która odpowiada za organizację 
atrakcji. Kajaki są wypożyczane 
bez ograniczeń czasowych. Jed-
nak mieszkańcy z reguły wracają 
po ok. 40-minutach. Wiele osób 
postulowało poszerzenie oferty 

Kajaki do parku 
wrócą w czerwcu

wypożyczalni w Parku Potulic-
kich o rowery wodne, ale raczej 
na stawach się nie pojawią. – Ro-
wery wodne nie zmieszczą się pod 
mostkami, ponieważ są zbyt sze-
rokie. Mieszkańcy mogliby pły-
wać nimi tylko po dużym stawie 
– twierdzi Jacek Elżanowski. [AS]  

Obwieszczenie
starOsty PruszkOwskiegO 

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

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 
r. poz. 2031) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na 
wniosek Prezydenta Miasta Pruszkowa w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej dotyczącej rozbudowy ul. Lipowej w Pruszkowie 
w zakresie przebudowy jezdni, przebudowy skrzyżowania z ulicą Armii Krajowej, 
budowy chodnika, budowy ciągu pieszo-rowerowego, budowy zatok postojowych, 
przebudowy i budowy zjazdów, przebudowy sieci kanalizacji deszczowej, budowy 
oświetlenia, przebudowy sieci wodociągowej, przebudowy sieci elektroenergetycznej 
nN i SN, przebudowy sieci telekomunikacyjnej, budowy kanału technologicznego, 
rozbiórki kolidujących ogrodzeń, wycinki drzew i krzewów kolidujących  
z projektowaną inwestycją oraz przebudowy sygnalizacji świetlnej. 

Inwestycja obejmuje następujące działki: 

Linie rozgraniczające teren inwestycji – stałe zajęcie:  
−	 działki nr ew.: 193/5, 182/3, 193/1, 193/2, 234, 191/1, 191/2, 128/1 (działka 

powstała z podziału działki nr ew. 128) – obręb 22 w Pruszkowie; 
−	 działki nr ew.: 204/4, 219/18, 219/17, 219/16, 219/15, 219/14, 219/13, 

219/12, 219/11, 219/10, 219/6, 219/4, 219/2, 215/2 (działka powstała  
z podziału działki nr ew. 215/1) – obręb 23 w Pruszkowie. 

Linie rozgraniczające teren inwestycji – zajęcie na czas budowy:
−	 działki nr ew.: 261/3, 127, 253/2, 122/9, 121/5, 121/1, 181/3, 181/4, 204, 164, 

190/14, 144, 143, 139, 138/1, 129, 128/2 (działka powstała z podziału działki 
nr ew. 128), 192/2, 192/3, 281/8, 255/2, 255/3 – obręb 22 w Pruszkowie; 

−	 działki nr ew.: 218/18, 204/2, 205, 220/32, 206/1, 207, 208, 220/49, 210, 209, 
154/19, 362, 361, 154/17, 221/8 – obręb 23 w Pruszkowie. 

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy w godzinach 
pracy urzędu: poniedziałek 8:00-18:00, wtorek ÷ piątek 8:00-16:00, w Wydziale 
Architektury Starostwa Powiatowego w Pruszkowie; ul. Drzymały 30, 05-800 
Pruszków, pokój nr 112 (I piętro), tel.: 22 738-14-32.  

OGŁOSZENIE, 
Burmistrz Miasta Piastowa in-
formuje, że w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Piastowie przy  
ul. 11 Listopada 8, na tablicy 
ogłoszeń na I piętrze w okresach 
od 29.04.2016 r. - 19.05.2016 r. 
zostały wywieszone wykazy nie-
ruchomości przeznaczonych do 
oddania w dzierżawę.

Reklama

INFORMATOR KULTURALNY
Książenice

Piknik Ekologiczny
Jak co roku w Książenicach 
zostanie zorganizowany Piknik 
Ekologiczny. Na piknikowych 
gości będzie czekać szereg  
niespodzianek. Chętni  
będą mogli wziąć udział  
w Eco Warsztatach. 
Makulaturę i elektroodpady 
będzie można wymienić na 
sadzonki, a u wystawców  
nabyć tradycyjnie produkty. 
Nie zabraknie też atrakcji  
– pokazu żaglówek  
i koncertu szantowego. 
Start: 7 maja, godz. 12.00
Miejsce: al. Marylskiego  
 

Milanówek

Zabawa  
w Zielonym Dołku
Nie masz pomysłu, jak ciekawie 
spędzić czas z dzieckiem? 
Wybierz się do milanowskiego 
Zielonego Dołka. Animacje, 
zajęcia plastyczne i sportowe  
– to tylko niektóre atrakcje 
jakie, będą na Was czekać.  

Impreza odbędzie się  
na świeżym powietrzu. 
Start: 7 maja, godz. 14.00
Miejsce: Zielony Dołek,  
ul. Fiderkiewicza

Piastów

Odwiedź  
Piastowski Gród
Tylko do niedzieli można  
odwiedzać Piastowski Gród. 
Jeśli jeszcze tam nie byliście,  
to macie na to ostatnią  
szansę. Gry i zabawy plebejskie, 
zawody łucznicze, występy 
kuglarskie i wiele innych  
– wizyta w Grodzie to niecodzien-
na lekcja historii, która ukazuje, 
jak żyli ludzie średniowiecza.
Start: 8 maja, godz. 8.00 - 17.00
Miejsce: Teren przy UM,  
ul. 11 Listopada 2

 Podkowa Leśna

1050. rocznica Chrztu Polski
Grodziskie starostwo powia-
towe zaprasza na uroczyste 
obchody 1050. rocznicy Chrztu 
Polski. W programie: msza św.  

w koście św. Krzysztofa,  
przemarsz do Muzeum Iwasz-
kiewiczow, piknik staropolski, 
parada rycerzy, koncerty 
Chóru Lacrimosa oraz PZLPiT 
Mazowsze. 
Start: 8 maja, godz. 11.00
Miejsce: Kościół św. Krzysztofa,  
ul. Jana Pawła II 7
 

Pruszków
 
Śniadanie w Parku
Rusza cykl śniadań pod  
chmurką. Zabierzcie koc  
i wypełniony smakołykami  
kosz piknikowy do Parku  
Kościuszki. Tam czekać  
na Was będą animacje 
i konkursy, strefa relaksu  
i ciekawe warsztaty.  
Koce rozkładamy o 11.00.
Start: 7 maja, godz. 11.00
Miejsce: Park Kościuszki

Spacer fotograficzny
„Artystyczne oblicze Prusz-
kowa wczoraj i dziś” to tytuł 
pierwszego spaceru fotogra-
ficznego. Jeśli masz aparat  
i chciałbyś robić zdjęcia, ale 
jesteś w tym zupełnie „zielony” 

to spacer jest właśnie dla  
Ciebie. W trakcie warsztatów  
poznasz podstawy fotografii. 
Start: 7 maja, godz. 14.30
Miejsce: Park Kościuszki

Kolory Pruszkowa
Już 7 maja pruszkowski  
Park Kościuszki zamieni się  
w plener malarski. Członkowie 
Stowarzyszenia Akwarelistów 
Polskich będą uwieczniać  
piękno parku na obrazach. 
Chcesz zobaczyć, jak powstają 
malarskie dzieła? A może  
sam chcesz coś namalować? 
Wybierz się na malarski plener.
Start: 7 maja, godz. 10.00
Miejsce: Park Kościuszki
 
Historyczny spacer
Muzeum Dulag 121 zaprasza 
na kolejny spacer historyczny 
ulicami miasta. Tym razem 
tematem przewodnim prze-
chadzki będą „Ludzie dawnego 
Pruszkowa”. Kto zapisał się na 
kartach naszego miasta i czym 
zasłynął w lokalnej społecz-
ności? Tego dowiecie się od 
Szymona Kucharskiego.
Start: 8 maja, godz. 12.00.
Miejsce: Dworzec PKP, ul. Sienkiewicza

Ciężary

Zmagania kulturystów 
W nadchodzący weekend  
w Pruszkowie będzie kró- 
lowała siła mięśni. 7 maja 
w Spółdzielczym Domu  
Kultury przy ul. Hubala 5  
odbędą się XX Otwarte  
Mistrzostwa Pruszkowa  
w Kulturystyce.  Każdy 
uczestnik musi przygotować 
jednominutowy program 
z dowolną muzyką. To nie 
koniec emocji. 8 maja odbędą 
się XX Ogólnopolskie Mistrzo-
stwa w Wyciskaniu Sztangi 
Leżąc. Miejsce zmagań to  
hala sportowa MOS-u przy  
ul. Gomulińskiego 4.

Piłka nożna

Znicz puka do I ligi
Znicz Pruszków jest wicelide-
rem rozgrywek II ligi. Z każ-
dym kolejnym meczem piłka-
rze Dariusza Banasika zbliżają 
się do awansu. Znicz nie 
przegrał od ośmiu spotkań. 
W ostatnim meczu żółto-
-czerwoni po golu z karnego 
Arkadiusza Jędrycha pokonali 
mocny Raków Częstochowa. 

S P O R T

7 maja Znicz uda się do Star-
gardu Szczecińskiego, gdzie 
zagra z Błękitnymi.
 
Pogoń nad przepaścią
Duet trenerski Jakub Dębiec 
– Maciej Tataj miał podnieść 
grodziski zespół z kolan. 
Początek pracy szkoleniowcy 
mieli udany. Po trzech poraż-
kach piłkarze Pogonii  
zdobyli punkt w starciu  
z ŁKS-em (1:1). W kolejnym 
spotkaniu pokonali 1:0 Start 
Otwock. Nastroje popsuła 
porażka na własnym boisku  
z Bronią Radom (0:1). Sytuacja 
Pogoni w III lidze jest trudna. 
Zespół zajmuje 13. pozycję  
i do miejsca gwarantującego 
utrzymanie traci 19 punktów. 
 

Tenis stołowy

GLKS na finiszu 
Tenisistki stołowe GLKS-u 
Wanzl Scania Nadarzyn  
zakończyły zmagania  
w rundzie zasadniczej Eks-
traligi. Podopieczne Marcina 
Kusińskiego zanotowały 14 
zwycięstw i cztery porażki. 
Niespodziewanie w ostatnim 
meczu uległy 2:3 Aroteam AZS 
AJD Częstochowa. [JM]  
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Zamów: 22 758 77 88
reklama@wprmedia.pl                

Pruszków
ul. Niecała 10/2

Niepubliczne  
Przedszkole Montessori

ul. Bolesława Prusa 16, 
05-800 Pruszków

Tel. 22 728 50 50, 608 783 589

ZaPrasZaMy do PrZedsZkola 
Montessori w PrusZkowie

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

www.przedszkole-montessori.com

Praca na magazynie 15 zł brutto 
Błonie/Kopytów

Agencja Pracy Adecco Poland Sp. z o.o.
nr. rejestru 364
Al. Wojska Polskiego 16 a lok. 44
05-800 Pruszków, tel. 22 738 88 20

www.adecco.pl

Poszukujemy  
od zaraz 40 osób! 

Bezpłatny dowóz  
z Pruszkowa! 

 797 705 105
-  

wystarczy
dowód osobisty

-  
gotówka
w jeden dzień

Pożyczka
 ekspresowa

P o ż y c z k i   e k s p r e s o w e

Nawet
do 6000zł

Sprawdź nas!
Koszt połączenia wg taryfy operatora.

797 705 110

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

 ► Do pracy w ochronie Pruszków - 
Drogerie. System pracy 12 godz. 
dzienny. Stawka 9-10 zł netto/godz 
Tel.  664-920-349 

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

 ► Fryzjer – stanowisko wynajmę 
Pruszków 608 777 747 

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

 ► Pracowników ochrony na obiekt 
spedycyjny  w m. Moszna Parcela. 
Tel. 0 608 69 69 29 

 ► Sklep “BONNA” w Piastowie 
zatrudni sprzedawcę telefon 
797-295-499 

 ► Stolarza praca na maszynach CNC 
601 348 917

 ► Zatrudnię fryzjera/fryzjerkę 
tel. 502 036 239 

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

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

 ► Zatrudnię na etat glazurnika, 
oraz osoby do prac wykończeniowych: 
gładzie, karton gips 
tel. 501 608 600 godz. 8-15 

 ► Zatrudnię osoby do sprzątania 
hali produkcji spożywczej 
w Parzniewie k. Pruszkowa. 
Praca w systemie zmianowym. 
Wynagrodzenie: 10 zł netto/h. 
Kontakt: 510-012-549
lub 510-014-898 (pon. – pt 
w godz. 8.00 – 16.00). 

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

Nieruchomości – sprzedam

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

 ► Ładna dacza Parzniew 535 487 338 

Mieszkania Pruszków, 60-100 mkw., 
ceny już od 5 500 zł/mkw., 
tel. 22 729 03 13 

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

Nieruchomości – do wynajęcia

 ► Do wynajęcia garaż podziemny 
ogrzewany ul. Dobra. Cena 200 zł. 
600 200 702 

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

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

Nieruchomości – inne

 ► Zamienię mieszkanie kwaterunkowe 
39 m2, dwa pokoje z kuchnią 
na większe lub o podobnym 
metrażu, może być zadłużone 
lub do remontu. Mieszkanie 
znajduje się w centrum Pruszkowa 
z małym czynszem. Tel. 664-647-613 
lub 662-291-133 

Automoto – kupię

 ► Skup Aut za gotówkę. Szybki dojazd 
i wycena, 533 525 533 

Dam pracę

Sprzedam

 ► Sprzedam ubranka niemowlęce 
w bardzo dobrym stanie 
(zara, kappahl NEWBE, smyk, H&M ) 
504-204-700 

Usługi

 ► Anteny profesjonalnie 796 154 214 

 ► Anteny nowocześnie solidnie montaż 
serwis 603 375 875 

 ► Czyszczenie skórzanej tapicerki 
samochodowej, 505 076 331 

 ► Dachy papą, 605 606 914

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

 ► DOCIEPLANIE BUDYNKÓW 
TEL:795 96 96 96 

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

 ► Domofony, videodomofony 
603 375 875 

 ► Hydraulik, 535 872 455

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

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

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

 ► Usługi księgowe, doradztwo 
podatkowe – Biuro rachunkowe 
WERO-MONA, 728 963 965, 
wero-mona@wp.pl 

 ► WYMIANA OPON, 
795 569 659 

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

 ► Ziołolecznictwo, 600 714 376 

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

AKCJA  
WIOSNA 

SKLEP OGRODNICZY  
W PRUSZKOWIE, ul. Pogodna 7

www.hurtownia-ogrodnicza.pl

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA  
PRUSZKOWA

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) zawiadamiam 
o podjęciu przez Radę Miejską w Pruszkowie uchwały Nr XVIII.186.2016 z dnia 
31 marca 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – Szmaragdowa.  

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu. Wnioski do 
planu należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Pruszkowa, 05-800 Pruszków 
ul. Kraszewskiego 14/16 w terminie do dnia 6 czerwca 2016 r. Wniosek powinien 
zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości, której dotyczy. Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 i 2 w związku z art. 46 
pkt 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informa-
cji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  
o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.353 z późn. zm.) 
zwanej dalej ustawą, zawiadamiam, że Gmina Pruszków przystępuje do postępo-
wania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. planu, 
obejmującego w szczególności sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko 
do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dokumentacja sprawy 
wyłożona jest do wglądu w Wydziale Architektury, Urbanistyki i Zagospodarowania 
Przestrzennego w pok. nr 70 i można zapoznać się z nią w godzinach pracy Urzędu. 

Uchwała Nr XVIII.186.2016 z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
została również opublikowana na stronie http://pruszkow.bip.gmina.pl patrz 
Architektura i Urbanistyka OGŁOSZENIA/OBWIESZCZENIA Miejscowe  
Plany zagospodarowania Przestrzennego ROK 2016. 

Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt 3 i 4 i art. 40 ustawy, zainteresowani 
w terminie do dnia 6 czerwca 2016 r. mogą wnosić wnioski. Wnioski na piśmie 
należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Pruszkowie, pocztą na adres  
05-800 Pruszków ul. Kraszewskiego 14/16, ustnie do protokołu w Wydziale Archi-
tektury, Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego w pok. nr 70 lub za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail Prezydent@miasto.pruszkow.pl. 
Wniosek powinien zawierać imię nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i ad-
res wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której wnio-
sek dotyczy. Zgodnie z art. 41 ustawy, wnioski wniesione po terminie pozostaną bez 
rozpatrzenia. Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt 5 ustawy organem właściwym 
do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Prezydent Miasta Pruszkowa.

     Prezydent Miasta Pruszkowa  
mgr Jan Starzyński

Wójt Gminy Nadarzyn 
zawiadamia, 

że na urzędowych tabli-
cach ogłoszeń oraz na 
stronach internetowych 
urzędu został zamiesz-
czony wykaz pomieszczeń 
przeznaczonych do odda-
nia w najem. 



P i ą t e k ,  6  M A J A  2 0 1 6
R E K L A M A12

szczegółowy harmonogram działań: www.pruszkow.pl

Głosujemy od 5 do 13 września

Od 8 kwietnia 
do 25 czerwca 2016 roku 
można zgłaszać 
propozycje projektów


