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R A S Z Y N
Część mieszkańców 
Raszyna sprzeciwia się 
inwestycji, która ma 
powstać na terenie ich 
gminy. Chodzi o plany 
budowy betoniarni przy 
ulicy Słowikowskiego. 

S poglądając na mapę 
miejsce wyznaczone 
do powstania beto-
niarni wydaje się do-

bre. Teren z dwóch stron okalają 
trasy szybkiego ruchu S2 i S8, 
po sąsiedzku w Opaczy Kolonii 

są tylko puste pola, a w pobliżu 
znajduje się niewiele domów 
jednorodzinnych. Kłopot w tym, 
że dojazd do planowanego za-
kładu odbywałby się zdewa-
stowaną drogą, która prowadzi 
do stołecznej dzielnicy Włochy 
(przez zamknięty wciąż wia-
dukt w ciągu ul. Rebusowej) 
oraz przebiega przez spokoj-
ne ulice wśród domów jedno-
rodzinnych w Raszynie. 

O sprawie poinformował nas 
jeden z mieszkańców. – Zwra-
cam się z prośbą o nagłośnienie 
sprawy związanej z wnioskiem 
inwestora o uzyskanie pozwo-
lenia na budowę wytwórni 
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Część mieszkańców Raszyna obawia się inwestycji przy ul. Słowikowskiego

Reklama

CZYTAJ WIĘCEJ NA STR. 2

dbają o dobro mieszkańców, ani 
o rozwój całej gminy. Protestują-
cy chcą spotkania z włodarzami.

Nie chcą żyć w okolicy betoniarni
betonu towarowego na dział-
kach w Raszynie przy ulicy Sło-
wikowskiego – napisał do nas 
Andrzej. – Każdy z nas zdaje
sobie sprawę, że pojawienie 
się w okolicy betoniarni zmie-
ni w sposób dramatyczny do-
tychczasowe warunki życia. 
Z karty informacyjnej wyni-
ka, że inwestor planuje maso-
wą produkcję. Jako mieszkańcy 
okolicznych działek, ulic, jeste-
śmy pełni obaw wobec plano-
wanej inwestycji – dodał.

Do raszyńskiego magistratu 
trafi ł też protest mieszkańców 
podpisany przez 160 osób. We-
dług nich władze Raszyna nie 
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– Zaczęliśmy analizować zamówienia i wychodzą takie „kwiatki”, że przez kilka 
lat fi rma, która wygrywała przetargi na zimowe sprzątanie miasta, wygrywała 
zawsze bez względu na to, jaką dała cenę. Artur Tusiński, burmistrz Podkowy Leśnej, który 
zarządził audyt w urzędzie   
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Repertuar Pruszkowskiego 
Kina Letniego:
 31 lipca – John Wick
 7 sierpnia – Wolny strzelec
 14 sierpnia – Za jakie grzechy, dobry Boże?
 21 sierpnia – Zanim zasnę
 28 sierpnia – Agentka
 11 września – Makbet – pokaz specjalny w ramach ARTE-

faktów – Pruszkowskiego Festiwalu Archeologicznego

P R U S Z K Ó W
Fanom Pruszkowskiego 
Kina Letniego 
przypominamy.
W najbliższą niedzielę, 
zgodnie z założonym 
harmonogramem, 
nie będzie seansu 
na pl. Jana Pawła II.

P rojekcje w ramach 
Pruszkowskiego Kina
tLetniego odbywa-
ją się zwykle w każdą 

wakacyjną niedzielę. Wyjąt-
kiem będzie najbliższa, 24 lipca. 
Tego dnia nie zostanie wyświe-
tlony fi lm. Ale kolejny seans już 
31 lipca. Zobaczycie amerykań-
ski thriller „John Wick”. Jest więc 
na co czekać! 

Kino Letnie serwuje hity. 
Przykładem projekcja 17 lipca. 

Pomimo chłodnego (jak na wa-
kacje) wieczoru fi lm „Więzień 
labiryntu: Próby ognia” obej-
rzał komplet widzów.

W najbliższą niedzielę pro-
jekcji pod chmurką nie będzie, 
ale za to polecamy organizowa-
ny przez miasto „Koncert do 
północy” w Parku Kościuszki. 

Na fi lmowe wieczory w let-
niej atmosferze zapraszają 
Prezydent Pruszkowa Jan Sta-
rzyński oraz Grupa Wpr Media. 
W tym roku sponsorem głów-
nym jest Odyssey – nowy sa-
lon marki Nissan w Pruszkowie. 
Partnerami projektu są: Auto 
Service Zalewscy, Decathlon 
Okęcie, Uczelnia Techniczno-
-Handlowa im. Heleny Chod-
kowskiej, Play Salon Pruszków, 
E. Leclerc, Factory, LongBridge, 
MTZ Clinical Research. [SD, AS]

W najbliższą niedzielę
Kinia Letniego nie będzie
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Protestujący chcą, żeby gmina 
jak najszybciej uchwaliła Miej-
scowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego, który obej-
mowałby działki pod planowa-
ną betoniarnię. Żądają również, 
aby była dopuszczona na nich je-
dynie zabudowa mieszkaniowa. 

UP1. W opracowywanym obecnie 
MPZP części terenów we wsi Ra-
szyn 01 na wyżej wymienionych 
działkach nie może być dopusz-
czona nowa zabudowa miesz-
kaniowa – wyjaśnia w piśmie 
do naszego czytelnika Andrzej 
Zaręba, wójt Raszyna. 

Z karty informacyjnej przedsię-
wzięcia wynika, że wytwórnia 
betonu miałaby działać przez 
sześć dni w tygodniu. Transport 
surowców i produktów fi nalnych 
odbywałby się taborem samocho-
dowym: wywrotkami, cemonto-
wozami oraz betonomieszarkami. 
W zimowych miesiącach dzien-
nie zakład obsługiwałoby 99 po-
jazdów, latem – 149. 

„Która z okolicznych ulic jest 
przystosowana do takiego ru-
chu ciężkiego transportu? Na 
niektórych odcinkach ul. Sło-
wikowskiego trudno jest się 
wyminąć dwóm samochodom 
osobowym. Czy gminę stać na 
remont ulic, których nawierzch-
nie wobec tak intensywnego 
ruchu ciężkiego transportu nie-
wątpliwie ulegną dewastacji lub 
wręcz zostaną zniszczone?” 
– czytamy w piśmie protesta-
cyjnym mieszkańców.  

A to tylko jeden z wymienia-
nych punktów. Obawiają się też 
wzrostu zabudowy przemysłowej 
na terenie gminy, która będzie 
wypierać planowaną w „Studium 
uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego 
gminy” mieszkaniówkę, spad-
ku cen nieruchomości w pobli-
żu betoniarni, niekorzystnego 
wpływu inwestycji na rozwój 
całej okolicy, a nawet tego, że 
betoniarnia odstraszy potencjal-
nych inwestorów. 

w tutejszym urzędzie postępowa-
nie administracyjne w sprawie wy-
dania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na reali-
zację tego przedsięwzięcia, któ-
re nie zostało jeszcze zakończone 
wydaniem decyzji. Natomiast nie 
ma i nie było prowadzonego po-
stępowania w sprawie ustalenia 
warunków zabudowy – zaznacza 
Andrzej Zaręba.

Warto tu dodać, że raszyński 
Referat Inwestycji zaproponował, 
by w decyzji pojawiły się zapisy 
obligujące inwestora do wyko-
nania lub ewentualnego party-
cypowania w kosztach przyszłej 
rozbudowy ul. Słowikowskiego. 
– Zakres działalności jaka będzie 
wykonywana na terenie działek 
wiąże się z transportem mate-
riałów i towarów o znacznym 
ciężarze własnym, co następnie
wiąże się z doborem odpowied-
nich parametrów drogi już na 
etapie wydania warunków dla 
projektowania przyszłej rozbudo-
wy przedmiotowej drogi, a w kon-
sekwencji poniesienia kosztów 
wykonania robót przez zarządcę 
drogi – czytamy w piśmie podpi-
sanym przez Elżbietę Musialską, 
kierownik Referatu Inwestycji 
Urzędu Gminy Raszyn. 

Chcieliśmy spytać, czy jest szan-
sa na spotkanie i rozmowy na li-
nii mieszkańcy – urząd – inwestor. 
Mogłoby to rozwiać wiele wątpli-
wości. Niestety, nie udało nam się 
skontaktować z wójtem i inwesto-
rem. Do sprawy więc wrócimy. 

Nie chcą żyć w okolicy 
betoniarni

Część mieszkańców obawia się inwestycji przy ul. Słowikowskiego  
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Protestujacy obawiają się m.in. 
wzrostu zabudowy przemysłowej 
na terenie gminy

Władze Raszyna wyjaśnia-
ją, że zapisy studium, choć to 
nie jest akt prawa miejscowe-
go, dopuszczają na tych dział-
kach zabudowę produkcyjną. 
– Zgodnie z obowiązującym 
studium wspomniane działki 
znajdują się na terenie usług, 
produkcji, składów i magazy-
nów oznaczonych numerem 

Jednocześnie wójt uspokaja 
mieszkańców. Podkreśla, że pó-
ki co w urzędzie toczy się jedynie 
postępowanie o wydanie decyzji 
o środowiskowych uwarunko-
waniach dla budowy wytwórni 
betonu towarowego przy ul. Słowi-
kowskiego. – Organem właściwym 
do wydania decyzji jest staro-
sta pruszkowski. Obecnie trwa 
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Los bramek na A2 jeszcze nieznany
R E G I O N

Na autostradzie A2 
w Brwinowie i Grodzisku 
znajdują się nieczynne 
punkty poboru opłat. 
Wielu kierowców podważa 
zasadność wybudowania 
bramek twierdząc że 
spowalniają one ruch, 
stwarzają zagrożenie.

A utostradowy łącznik 
pomiędzy Warszawą 
a Łodzią to jeden z naj-
ważniejszych szla-

ków komunikacyjnych prze-
biegających przez nasz region. 
Przy budowie tego odcinka 
nie obyło się bez kontrowersji 
i kłopotów z firmami odpo-
wiedzialnymi za budowę trasy. 
Drogowcom w ostatniej chwili 
udało się uzyskać przejezdność 
przed Mistrzostwami Europy 
w Piłce Nożnej, które odbyły się 
latem 2012 r.

Od tamtej pory autostrada 
jest bezpłatna dla tzw. pojazdów 

zdarzeń drogowych, kolizji i wy-
padków. Wielu z nich życzyłoby 
sobie, aby obydwa miejsca znik-
nęły z autostradowej mapy. Nie 
mają jednak co na to liczyć, tak 
jak nie wiadomo, kiedy wspo-
mniany system poboru opłat 
zacznie działać. – Kwestie do-
tyczące wprowadzenia opłat, ich 
wysokości jak i sposobu poboru 
leżą w gestii Ministerstwa Infra-
struktury i Budownictwa – mówi 
Małgorzata Tarnowska, rzecz-
nik prasowy Generalnej Dyrek-
cji Dróg Krajowych i Autostrad.

Zwróciliśmy się zatem z py-
taniami do Ministerstwa Infra-
struktury i Budownictwa. Zbyt 
wielu nie informacji nie uzyska-
liśmy. – Poszczególne odcinki 
mogą zostać objęte odpłatnością 
w momencie dostosowania ich 
do poboru opłat zgodnie z prze-
pisami ustawy o autostradach 
płatnych oraz o KFD. Przed-
miotowy odcinek autostrady 
nie został jeszcze dostosowa-
ny do poboru opłat – wyjaśnia 
Elżbieta Kisil, rzecznik praso-
wy Ministerstwa Infrastruktu-
ry i Budownictwa.

Nie wiadomo więc, jaki model 
poboru opłat będzie funkcjo-
nował. Wcześniej pojawiały się 
informacje, że za przejazd au-
tostradą kierowcy zapłacą przy 
pomocy telefonu komórkowego. 
Dziś ministerstwo twierdzi, że 
analizuje różne warianty. – De-
cyzje w tym zakresie dotychczas 
nie zapadły. Kwestie te są przed-
miotem analiz w MIB – pod-
kreśla Elżbieta Kisil. [SD]

lekkich, czyli poniżej 3,5 tony. 
Natomiast, ci którzy prowadzą 
cięższe auta muszą liczyć się 
z opłatami. Obowiązują one na 
odcinku Łódź Północ-Konotopa 
od 31 października 2013 r.

Mimo to jedni i drudzy kierow-
cy nie muszą zatrzymywać się na 
bramkach w Brwinowie czy Gro-
dzisku Mazowieckim. Od czte-
rech lat punkty poboru opłat są 
tam nieczynne. Wielu kierow-
ców zwróciło uwagę, że w obrę-
bie bramek w Brwinowie często 
dochodzi do niebezpiecznych 
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C Y T A T02

Na tym terenie planowana jest betoniarnia



9mln zł – tyle ma pochłonąć budowa hali sportowej (wraz z remontem gimnazjum) przy Zespole Szkół 
nr 1 w Brwinowie. Obiekt powstaje przy ul. Piłsudskiego. Hala stawiana jest w technologii pasyw-

nej, a znajdą się w niej m.in. boisko o wymiarach prawie 45x23 m, widownia z 224 miejscami siedzącymi, 
siłownia, sala masażu.  9P i ą t e k ,  2 2  L I P C A  2 0 1 6
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ZAPRASZAMY DO NOWEGO
SKLEPU ZOOLOGICZNEGO!

tel. 603-25-36-36
sklep@swiatzoo.eu
ul. Kraszewskiego 40
05-800 Pruszków

OTWARTE:
Pn.-Pt.:   10.00–18.30

Sob.:   10.00–14.00

KARMY MOKRE I SUCHE, PRZYSMAKI, ODŻYWKI

ARTYKUŁY PIELĘGNACYJNE ORAZ DO UTRZYMANIA 
HIGIENY I CZYSTOŚCI

AKCESORIA , ZABAWKI

AKWARYSTYKA SŁODKOWODNA
I WIELE INNYCH...

•
•

•

•

Dzień pełen 
wniosków

PODKOWA LEŚNA
Wydawało się, 
że pomysł z budżetem 
obywatelskim 
w Podkowie nie wypali. 
Mieszkańcy długo nie 
składali wniosków. 
Zwrot nastąpił 
ostatniego dnia.

B urmistrz Podko-
wy wielokrotnie 
apelował o skła-
danie wniosków. 

I doczekał się. – W ostat-
nim dniu (15 lipca – przy. 
red.) wpłynęło 10 wniosków, 
z czego 8 złożono do urzędu 
bezpośrednio a dwa drogą 
elektroniczną – podaje Ar-
tur Tusiński.

Teraz urzędnicy zajmą 
się ich weryfi kacją. – Musi-
my sprawdzić wszystkie pro-
pozycje. Przede wszystkim 
projekty dotyczą infrastruk-
tury i przestrzeni publicz-
nej – wyjaśnia burmistrz 
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W ostatnim 
dniu, czyli 
15 lipca, 
wpłynęło 
10 wniosków
Tusiński. I dodaje: – Spraw-
dziłem, ile wniosków do 
budżetu obywatelskiego zło-
żono w Milanówku i w Prusz-
kowie. Porównałem to z licz-
bą mieszkańców. Wycho-
dzi, że u nas jeden wniosek 
przypada na 390 osób. Z ko-
lei w Milanówku jest to po-
nad 800, w Pruszkowie już
ponad 1000. To niezły wskaź-
nik, który pokazuje, że Pod-
kowa jest aktywna.

Do urzędu wpłynęły pro-
jekty: hot-spot w Parku 
Przyjaźni Polsko-Węgier-
skiej i na polanie pałacyku 
CKiIO, nasadzenia drzew 
iglastych, wiaty na rowery 
na terenie szkoły samorzą-
dowej, młodzieżowej strefy 
aktywności, wymiany słup-
ków bezpieczeństwa w mie-
ście, umieszczenia tabliczek 
z przysłowiami na różnych 
budynkach, dwóch boisk 
do piłki siatkowej plażo-
wej, przeznaczenie środków 
na wyrąb niebezpiecznych 
drzew, boiska do gry w bu-
le oraz żywej architektury 
na terenie Parku Miejskiego.

W budżecie obywatel-
skim miasta na 2017 r. jest 
100 tys. zł. [JM]

w Manhattanie – mówi nam Wie-
sław Gowin, prezes zarządu Gru-
py Kapitałowej Rekord.

Wiadomo już, że w galerii 
o powierzchni 13 tys. mkw. swój 
sklep będzie miała sieć Piotr i Pa-
weł. Mieszkańcy Pruszkowa są 
zadowoleni z tej informacji, bo-
wiem do tej pory w naszej oko-
licy sklepy tej sieci znajdują się 
jedynie w Brwinowie i w Jankach. 

Komercjalizacją obiektu zaj-
muje się fi rma Cushman&Wa-
kefi eld. Zapytaliśmy jej przed-
stawicieli, czy wiadomo już, 
jakie marki pojawią się w Gale-
rii Manhattan obok wspomnianej 
sieci Piotr i Paweł. – Finalizu-
jemy rozmowy z najemcami. 
Nazwy marek będziemy mogli 

z siecią sklepów sportowych, 
sklepem zoologicznym, drogerią, 
apteką oraz sklepem RTV/AGD. 
Oczywiście równolegle trwa-
ją rozmowy z fi rmami odzieżo-
wymi – wylicza.

Mieszkańcy Pruszkowa z nie-
cierpliwością czekają na informa-
cje o starcie budowy Manhattanu. 
Póki co, inwestorzy nie chcą 
zdradzać szczegółów. – Musimy 
dokończyć kilka spraw. Robimy 
wszystko, by wystartować z ro-
botami tak szybko jak to możliwe 
– zaznacza prezes Wiesław Go-
win. Na pytanie o podanie choć-
by przybliżonej daty rozpoczęcia 
budowy odpowiedział: – Ofi cjal-
nego terminu jeszcze nie podam. 
Proszę o cierpliwość.

Kiedy wystartuje 
budowa Manhattanu?

 Anna Sołtysiak 

P R U S Z K Ó W 
Od kilku już lat mówi 
się, że w samym sercu 
Pruszkowa ma powstać 
galeria handlowa o nazwie 
Manhattan. Nadal jednak 
inwestycja widnieje 
tylko na papierze. Na jakim 
etapie są przygotowania 
do startu budowy? 

M anhattan to inwe-
stycja Grupy Ka-
pitałowej Rekord. 
Przedsięwzięcie 

ma łączyć funkcje osiedla miesz-
kaniowego oraz galerii handlowej. 
Obiekt jest planowany w samym 
centrum Pruszkowa przy ul. Bole-
sława Prusa, w miejscu dawnego 
targowiska Manhattan. Znajdą się 
w nim: 156 mieszkań o różnych 
powierzchniach, galeria handlo-
wa rozmieszczona na dwóch kon-
dygnacjach oraz parkingi – jeden 
dla mieszkańców, drugi dedyko-
wany klientom galerii. 

Na jakim etapie jest inwesty-
cja? Teren budowy uporządko-
wano, ale próżno szukać tam 
ciężkiego sprzętu. – Obecnie 
prowadzona jest komercja-
lizacja obiektu. Zleciliśmy to 
zewnętrznej fi rmie. Mogę powie-
dzieć, że chętnych nie brakuje. 
Wiele fi rm jest zainteresowa-
nych wynajmem powierzchni 

Inwestycja jest planowana przy ul. Prusa

 – Musimy dokończyć kilka spraw. 
Robimy wszystko, by wystartować 
z robotami tak szybko jak to możliwe 
– zaznacza prezes Wiesław Gowin
ogłosić po podpisaniu umów. 
Prawdopodobnie nastąpi to na 
przełomie sierpnia i września 
bieżącego roku – informuje An-
na Oberc z Cushman&Wakefi eld. 
– Zaawansowane rozmowy pro-
wadzimy z fi rmami z branż: ga-
stronomicznej, wyposażenia 
wnętrz, telefonii komórkowej. 
W najbliższych miesiącach po-
winniśmy sfi nalizować rozmowy 

Tu pojawia się kolejne pytanie: 
czy zwlekanie z rozpoczęciem 
prac budowlanych nie wpłynie 
na przesunięcie terminu oddania 
Manhattanu do użytku? Przy-
pomnijmy, osiedle i centrum 
mają być gotowe w III kwarta-
le 2017 roku. – Staramy się ro-
bić wszystko, by ten termin był 
możliwy do utrzymania – mówi 
krótko prezes Gowin.
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P R U S Z K Ó W
Mieszkanka pruszkowskiej dziel-
nicy Gąsin zwróciła się do naszej 
redakcji o pomoc. – Już kilka razy
byłam świadkiem jak kierowcy 
ignorowali czerwone światło na 
skrzyżowaniach na ulicy Promyka. 
Czasem dochodzi do takich sytuacji, 
że jeden samochód zatrzymuje się 

przed światłami, a drugi go wymija 
i przejeżdża na czerwonym. Niech 
ktoś coś z tym zrobi zanim dojdzie 
do tragedii – powiedziała. Czy do 
policji trafi ły podobne zgłoszenia? 
– Ani telefonicznie, ani mailowo nie 
otrzymaliśmy takich zgłoszeń. Je-
śli dochodzi do takich sytuacji to 

Ignorują światła 
na ulicy Promyka?

prosimy mieszkańców o kontakt 
– odpowiedziała st. asp. Marzena 
Dąbrowska z pruszkowskiej ko-
mendy. – Jeśli zgłoszeń będzie 
dużo to sprawę skierujemy do Wy-
działu Ruchu Drogowego, który 
obejmie kontrolą wskazane miej-
sca – dodała. [AS]  
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KO M O R Ó W
Przejazd przez torowisko 
WKD w Komorowie to udręka 
dla kierowców. Wydawać 
by się mogło, że dzieje się 
tak za sprawą autobusów 
zastępczej komunikacji, 
które oczekując na 
pasażerów stoją na jezdni. 
Czy aby na pewno?

W raz z remontem 
na linii Warszaw-
skiej Kolei Dojaz-
dowej pojawiła się 

zastępcza komunikacja autobu-
sowa. Problemy mają nie tylko 
pasażerowie przewoźnika, ale 
także kierowcy poruszający się 
po Komorowie. W godzinach po-
rannych, gdy w rejon stacji WKD 
przyjeżdżają trzy autobusy tworzy 

się długi korek. Oczekując na 
pasażerów stoją one na jednym 
z pasów jezdni, a kierowcy aut 
osobowych nie mają możliwości 
ich ominięcia…

Dlaczego tak się dzieje? Na czas 
prowadzonego remontu na WKD 
wprowadzono tymczasową orga-
nizację ruchu, niestety, niewielu 

Nie wszyscy patrzą na oznakowanie 

kierowców zwraca uwagę na nowe 
oznakowanie. – Zgodnie z zatwier-
dzoną tymczasową organizacją ru-
chu na okres prac remontowych 
i funkcjonowania zastępczej ko-
munikacji autobusowej zwracamy 
uwagę, że za skrzyżowaniem ul. 
Marii Dąbrowskiej z ul. Berylową 
w kierunku przejazdu kolejowego 

został ustawiony znak B-36 „za-
kaz zatrzymywania się”, który do-
tyczy zarówno jezdni jak i chodnika 
– mówi Krzysztof Kulesza, rzecz-
nik prasowy WKD.

Oznacza to, ze kierowcy nie 
powinni parkować na „zatocz-
ce” znajdującej się przy ul. Marii 
Dąbrowskiej. – Ponadto zwraca-
my uwagę, że za wspomnianym 
skrzyżowaniem nie został usta-
wiony znak informacyjny D-18 
„Parking”, w związku z czym pro-
wadzący pojazdy nie są upraw-
nieni do zajmowania tej części 
chodnika. W ostatnich dniach 
w związku z mającymi miejsce 
incydentami w celu zachowania 
porządku w rejonie przystanku 
komunikacji autobusowej prosi-
liśmy o pomoc funkcjonariuszy 
policji – podkreśla Kulesza. [SD]

R E G I O N 
Na mapie naszego 
regionu powstaje coraz 
więcej restauracji. 
Gdzie można dobrze 
zjeść? Postanowiliśmy 
przygotować informator 
o lokalnych restauracjach. 
Już 12 sierpnia w „Gazecie 
WPR” i portalu WPR24.pl 
ukaże się kolejny Dodatek 
Gastronomiczny!

K awiarnie, wykwint-
ne restauracje, lo-
kale gastronomiczne 
serwujące kuchnie 

z całego świata – weźmiemy 
pod uwagę wiele takich miejsc! 
Dowiesz się, gdzie zjeść dobre-
go burgera, pyszne sushi, praw-
dziwą włoską pizzę.

Zarówno w Pruszkowie jak 
i w Grodzisku Mazowieckim 
możemy odkrywać różne sma-
ki. Najpierw te miasta podbiły 
lokale serwujące sushi i burge-
rownie. Z czasem pojawiły się 
oferty bardziej egzotyczne – re-
stauracje z jedzeniem indyjskim, 
owocami morza, rybami, kuch-
nią inspirowaną dawnymi prze-
pisami. Do wyboru, do koloru. 

Korzyści z zamieszcze-
nia prezentacji:
•  publikacja w „Gazecie WPR” 

12 sierpnia
•  publikacja na portalu WPR24.pl 

– ponad 1 mln odsłon w mie-
siącu

•  promocja dodatku na naszym 
facebookowym profi lu – 12 tys. 
użytkowników z regionu.

•  dystrybucja 4 tys. egzempla-
rzy „Gazety WPR” na stacjach 
SKM i WKD Pruszków

•  dystrybucja podczas Prusz-
kowskiego Kina Letniego!

Koszt reklamy od 200 zł netto.

Zapraszamy 
do współpracy! 

Grupa Wpr Media Sp. z o.o.
ul. Niecała 10/2, 05-800 Pruszków

Tel/fax: +48 22 758 77 88
E-mail do biura reklamy: 
reklama@wprmedia.pl

Dodatek Gastronomiczny!
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Termin oddania obiektu przy ul. Piłsudskiego to czerwiec 2017 r.

Hala sportowa już pod dachem
 Anna Sołtysiak 

B R W I N Ó W
Budowa hali sportowej przy 
Zespole Szkół nr 1 to jedna 
z priorytetowych inwestycji 
realizowanych w gminie 
Brwinów. Sprawdzamy jak 
postępuje budowa.

R oboty przy ul. Piłsud-
skiego ruszyły w li-
stopadzie ubiegłego 
roku. W hali sporto-

wej ma się znaleźć boisko o wy-
miarach prawie 45x23 m. Pole do 
gry będzie można podzielić na 
trzy sektory. Nie zabraknie si-
łowni, szatni, pokoi dla trene-
rów oraz sali masażu. W hali 
znajdzie się również widownia 
z 224 miejscami siedzącymi. Bu-
dowa obiektu (razem z remon-
tem gimnazjum) ma pochłonąć 
9 mln zł. Kwota jest tak duża po-
nieważ hala stawiana jest w tech-
nologii pasywnej.

Obiekt zadaszony 
Budowa wkracza w kolejny etap. 
Obiekt jest już zadaszony. 

– Czekamy na dostawę okien, 
które z uwagi na pasywność 
obiektu muszą mieć odpowied-
nie współczynniki. Hala jest już 
przykryta dachem, przygoto-
wujemy się do jej „zamknięcia” 

– mówi nam Arkadiusz Kosiń-
ski, burmistrz gminy Brwinów. 
– W tej chwili nieco więcej dzieje 
się w budynku gimnazjum, który 
też modernizujemy. Wymieniamy 
tam szklany dach na normalny, 
budujemy szyb windowy i klat-
kę schodową. Zasypaliśmy rów-
nież fosy wokół budynku gim-
nazjum – wylicza.

Sprinterskie prace 
Planowany termin oddania hali 
to czerwiec 2017 r. Prace idą jed-
nak w sprinterskim tempie. Czy 

najmniejsza utrata ciepła. Po 
zakończeniu wszystkich prac 
specjalistycznymi przyrząda-
mi będziemy sprawdzać czy bu-
dynek jest szczelny i czy spełnia 
wszystkie normy obiektu pa-
sywnego – zaznacza.

Przemyślana decyzja
Pojawia się zatem pytanie: czy 
nie lepiej było wybudować ha-
lę sportową przy zastosowaniu 
zwykłej technologii? Prace za-
kończyłyby się szybciej, a inwe-
stycja byłaby tańsza. 

Arkadiusz Kosiński podkre-
śla jednak, że decyzja o tym, 
by halę stawiano w technolo-
gii pasywnej była przemyślana. 
– Budowa jest może droższa, 
ale otrzymamy na nią dofi-
nansowania (2 mln z Progra-
mu Rozwoju Bazy Sportowej 
Województwa Mazowieckie-
go i prawie 2 mln z Programu 
LEMUR – przyp. red.). Co wię-
cej, później utrzymanie takie-
go budynku jest znacznie tańsze 
i zamiast kilkuset tysięcy w skali 
roku, kosztuje tylko kilkanaście 
– mówi burmistrz Brwinowa. 
– W budynkach pasywnych je-
steśmy w stanie korzystać na-
wet z ciepła wydzielanego przez 
osoby trenujące na hali. Może 
się to wydawać abstrakcyjne, ale 
tak się dzieje – dodaje.
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to oznacza, że budynek może 
zostać przekazany do dyspozy-
cji uczniów przed wyznaczo-
nym terminem? 

Burmistrz Kosiński jest pełen 
entuzjazmu, ale jednocześnie 
studzi emocje. – Faktycznie pra-
ce szybko postępują. Jednak wy-
kańczanie hali ze względu na jej 
pasywność będzie trwało znacz-
nie dłużej. Każdą wywierconą 
dziurę, każdy otwór, czy to na 
kontakt czy na śrubkę, trzeba 
będzie odpowiednio zaizolować, 
tak, by nie następowała nawet 

W
KD

Hala jest stawiana w technologii pasywnej
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B R W I N Ó W
Podczas nawałnicy,  
która kilka tygodni  
temu nawiedziła  
nasz region, w tunelu  
pod torami PKP  
w Brwinowie zawiodło  
nie odwodnienie, a... prąd.

W racamy do spra-
wy tunelu pod 
t o r a m i  P K P  
w Brwinowie. 

Kilka tygodni temu, podczas 
gwałtownej ulewy przeprawa 
została zalana, a w środku utknął 
samochód (patrz zdjęcie). Powo-
dem nie było niedrożne odwod-
nienie, lecz awaria prądu i brak 
zasilania dla pomp. – Uszkodzo-
na została linia 15 kV, która zasi-
la lwią część Brwinowa. Mamy 
oczywiście przygotowany agre-
gat prądotwórczy, który może 
zostać w krótkim czasie do-
starczony do tunelu. Problem 
polegał na tym, że woda zala-
ła cały Brwinów i nie mogliśmy 

wyjechać z miejsca, gdzie agre-
gat jest magazynowany. Ulica 
była zalana do wysokości kolan 
– tłumaczy Arkadiusz Kosiński, 
burmistrz Brwinowa.

Czy to oznacza, że w przy-
padku kolejnego tak silnego 
oberwania chmury sytuacja 
może się powtórzyć? Nieko- 
niecznie. Władze gminy pra-
cują nad dodatkowym zabez- 
pieczeniem przeprawy. – Wstęp- 
nie porozumieliśmy się z PKP 
Energetyka w sprawie drugie-
go przyłącza. W razie gdyby 
w sieci PGE zabrakło prą-
du, będziemy mieć zasilanie 
z drugiej linii – mówi bur-
mistrz Kosiński.

Sama konserwacja tunelu 
prowadzona jest prawidłowo. 
– Jest okresowo czyszczony, 
podobnie jak studnie, wybie-
rane są namuły, asfalt jest za-
miatany. Wszystko po to, aby 
nie dopuścić do zatkania się 
kanalizacji – zaznacza brwi-
nowski włodarz. [EL]

Dodatkowe zabezpieczenie
tunelu pod torami

Targowisko
planowo

P R U S Z K Ó W
Trwa remont targowiska 
miejskiego przy  
ulicy Komorowskiej  
w Pruszkowie. – Prace  
idą zgodnie z planem,  
być może uda się je 
zakończyć przed czasem  
– mówią urzędnicy.

T rzeci już etap prze-
budowy rozpoczął 
się w pierwszych 
dniach lipca. – Ko-

lejny fragment placu zyska 
nową nawierzchnię oraz od-
wodnienie. Na czas remontu 
część stoisk została przenie-
siona na plac przy skrzyżowa-
niu ulic Pogodnej i Targowej. 
Przebudowa zakończy się na 
początku września – informu-
je urząd miasta.

Okazuje się jednak, że 
prace mogą dobiec finału 
wcześniej. – Budujemy ka-
nalizację deszczową zosta-
ła usunięta kostka, wszystko 
wskazuje na to, że termin 
zostanie dotrzymany, a mo-
że nawet uda się skończyć 
przed czasem – mówi Elż-
bieta Korach, naczelnik Wy-
działu Inwestycji, Remontów 
i Infrastruktury Urzędu 
Miejskiego w Pruszkowie.

W zeszłym roku podobny 
zakres prac wykonano na od-
cinku między bramami przy 
ul. Komorowskiej. [EL]

Decyzja o budowie ronda zapadła
G R O D Z I S K  M A Z . 

W Grodzisku Mazowieckim 
powstanie nowe  
rondo. Znajdzie się 
na skrzyżowaniu 
ul. Okrężnej i drogi 
wojewódzkiej nr 719. 
Jednak nie wszyscy 
mieszkańcy popierają  
takie rozwiązanie.

O ul. Okrężnej było już 
głośno w ubiegłym 
roku, za sprawą pla- 
nów jej przebudowy. 

Część mieszkańców nie zgodzi-
ła się na oddanie fragmentów 
swoich działek pod poszerze-
nie drogi, inni twierdzili, że po 
finale inwestycji pojawi się tam 
zbyt wiele samochodów. Jednak 
jak podkreślali włodarze miasta, 
Okrężna nigdy nie będzie szla-
kiem tranzytowym ponieważ 
jest to wykluczone z lokalnego 
układu drogowego. W kwestii 
wykupu działek zgody nie ma  
do dziś.

Ponadto w ciągu ul. Okręż-
nej zaplanowano budowę kilku 
rond, m.in. na skrzyżowa-
niu z ul. Królewską (DW 719). 
Włączenie się do ruchu z te-
go miejsca nie jest łatwe ani 
bezpieczne – rondo miałoby 
to zmienić. Jednak zgłosili się 
do nas kierowcy, którzy uważa-
ją, że zmniejszy ono płynność 
ruchu na drodze wojewódzkiej 
nr 719, zwłaszcza, że kilkaset 
metrów dalej istnieje już dość 

spore skrzyżowanie z sygnali-
zacją świetlną.

Innego zdania są włodarze 
Grodziska. – Chcę jasno po-
wiedzieć, że zanim zapadła 
decyzja o budowie ronda wy-
konaliśmy bardzo szczegółową 
analizę przeprowadzoną przez 

uzyskaliśmy już pozwolenie na 
budowę – mówi burmistrz Grze-
gorz Benedykciński.

Kiedy wystartują prace? – 
Podejrzewam, że w tym roku 
zaczniemy roboty, a skończy-
my w przyszłym – podkreś- 
la Benedykciński.
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W ciągu ul. Okrężnej zaplanowano 
budowę kilku rond, m.in. na 
skrzyżowaniu z ul. Królewską (DW 719)  
wybitnych specjalistów. Rondo 
będzie najbezpieczniejszą for-
mą jaką można sobie wyobrazić 
w tym miejscu. Jeżeli wybudo-
walibyśmy tam sygnalizację 
świetlną, wtedy to ona mocno 
blokowałyby ruch na ul. Kró-
lewskiej. To jest przemyślana 
i nieodwołalna decyzja ponieważ 

Przetarg, który wkrótce zo-
stanie ogłoszony będzie doty-
czył przebudowy ul. Okrężnej 
na odcinku od Królewskiej do 
Piaskowej. Natomiast pozostały 
fragment ulicy będzie musiał po-
czekać na swoją kolej ze względu 
na wspomniane problemy z wy-
kupem działek. [SD]

Skrzyżowanie ul. Królewskiej z Okrężną 
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Do 25 lipca mieszkańcy mogą za-
poznać się z planami zagospoda-
rowania przestrzennego dla części 
Michałowic, Opaczy i Granicy. Do 
wglądu publicznego obecnie są czte-
ry takie dokumenty dla obszarów 
„Michałowice Wieś”, „Opacz Ma-
ła”, Granica część IIB (cmentarz 

parafialny)” i „Skośna” w Granicy. 
– Z projektem planu wraz z pro-
gnozą oddziaływania na środowi-
sko można zapoznawać się do 25 
lipca, w godz. 10-15 (z wyjątkiem 
sobót, niedziel i świąt) w urzędzie 
gminy Michałowice – informuje ma-
gistrat. Plany zagospodarowania 

Plany zagospodarowania 
do konsultacji

dostępne są też w wersji elektro-
nicznej na stronie internetowej gmi-
ny. Z punktu widzenia mieszkańców 
plany mają istotne znaczenie. Okre-
ślają czy w danej okolicy można się 
spodziewać np. wielkopowierzch-
niowych sklepów, obiektów prze-
mysłowych lub osiedla. [EL]  

Niezwykła pasja grodziskiego strażaka
Historia w modelach
 Ewelina Latosek 

C I E K A W O S T K A
Ile waży wóz widoczny na 
zdjęciu powyżej? Około 15... 
dekagramów. Jest jednym 
ze stu strażackich modeli 
własnoręcznie wykonanych 
z papieru przez grodziskiego 
druha, Piotra Zegarskiego.

C zasem zdarza się, że 
ludzie nie wierzą, że 
to wszystko zrobio-
ne z papieru, póki 

nie dotkną – mówi z uśmie-
chem pan Piotr. I trudno dzi-
wić się takiej reakcji widząc 
po raz pierwszy dzieła gro-
dziskiego strażaka. Wszyst-
kie modele, a jest ich około 
stu, wykonane są z ogrom-
ną precyzją. Ten widoczny na 
zdjęciu to wierna kopia wozu, 
którym obecnie OSP Grodzisk 
wyjeżdża do wezwań. Zgadza 
się w nim każdy detal, łącz-
nie z wyposażeniem, a nawet 
silnikiem i wewnętrznym me-
chanizmem. Jedyne elementy, 
które nie są papierowe to lin-
ki, sprężynki, szkiełka, węże  
i anteny. Te ostatnie zrobione 

miniatury pojazdów wojsko-
wych i motocykli – opowiada 
grodziski strażak. 

W jego dziełach zaklęte jest 
kilkadziesiąt lat historii ochot-
niczej straży pożarnej w Gro-
dzisku, ale kolekcja składa się 
także z wozów OSP z Milanów-
ka, Raszyna, Jaktorowa, Nowej 
Wsi. Nie tylko współczesnych, 

wozów tworzę na podstawie 
archiwalnych zdjęć, czasa-
mi zachowanej dokumenta-
cji technicznej. Każdy z nich 
jest inny, tylko raz zdarzyło mi 
się dwukrotnie wykonać ten 
sam. Bywa, że ktoś proponuje 
mi pieniądze za zrobienie da-
nego modelu, ale nie przyjmu-
ję takich propozycji. One nie 

ale i tych pierwszych, które 
w początkach mechanizacji 
straży do pożarów ciągnięto 
siłą mięśni ludzi czy koni. Są 

też i mniejsze elementy, sikaw-
ki, hełmy, czy model roweru 
strażackiego z charaktery-
stycznym zwiniętym wężem 
przyczepionym do ramy. 

Autor stara się, aby jak naj- 
bardziej przypominały te praw- 
dziwe. – Modele starszych 

są na sprzedaż, do wszystkich 
jestem bardzo przywiązany – 
zaznacza pan Piotr. 

Kolekcja objeździła już kil-
ka miast w Polsce i za granicą. 
Wszędzie wzbudza entuzjazm. 
Ale pan Piotr niechętnie de-
cyduje się na pokazywanie jej 
poza Grodziskiem. – Papier 
to delikatny materiał, a każda  
taka wyprawa to ryzyko, że 
modele zostaną uszkodzone  
– mówi. Dlatego wielkim ma- 
rzeniem pana Piotra jest powsta-
nie izby pamięci w grodziskiej 
strażnicy OSP. Budowę dodatko-
wych pomieszczeń władze mia-
sta już obiecały, strażacy widzieli 
pierwszy projekt. W izbie odpo-
wiednie dla siebie miejsce znaj-
dą liczne pamiątki, poupychane 
obecnie w gablotach w niewiel-
kiej szatni strażaków. A zasługują 
na zdecydowanie lepsze miejsce 
i ekspozycję, bo wśród nich są 
prawdziwe perełki jak oryginal-
ny mundur sprzed kilkudziesię-
ciu lat, medale, odrestaurowane 
hełmy, dokumenty o dużej hi-
storycznej wartości.

– Strażakiem jestem od prawie  
40 lat, modele wozów robię od 22  
– mówi pan Piotr
są z... kociego wąsa. – Mój kot 
gubi je czasem, a idealnie na-
dają się do takiego wykorzy-
stania – wyjaśnia pan Piotr. 

Pozostałe materiały wyko-
rzystane przy budowaniu mo-
deli to zwykły papier, czasem 
fragmenty katalogów z wypo-
sażeniem wnętrz, które zna-
komicie „udają” drewno, klej, 
farba. No i prawdziwa pasja. 
Wykonanie jednego egzem-
plarza zajmuje od dwóch do 
trzech miesięcy, po trzy, czte-
ry godziny dziennie. – Straża-
kiem jestem od prawie 40 lat, 
modele wozów robię od 22. Ale 
zaczęło się jeszcze jak byłem 
dzieckiem. Wcześniej robiłem 
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R E G I O N
Po zakończeniu 
modernizacji toru nr 2 
na odcinku Warszawa 
Śródmieście-Komorów 
pasażerowie Warszawskiej 
Kolei Dojazdowej odetchną 
tylko przez dwa tygodnie.

P odróżni korzystają-
cy z „wukadki” z nie- 
cierpliwością czekają 
na finisz obecnie trwa-

jącego remontu. Od początku lipca 
ruch kolejek odbywa się z duży-
mi utrudnianiami. Połączeń jest 
mniej, od Komorowa do stacji 
Warszawa Zachodnia wprowa-
dzono ruch wahadłowy, prze-
siadki i komunikację zastępczą. 
Sytuacja powinna wrócić do nor-
my 1 września. Ale nie na długo.

W połowie września z ruchu 
wyłączony zostanie fragment 
szlaku z Komorowa do Podko-
wy Leśnej, a w październiku – do 
Milanówka. Chodzi o tor nr 1, czy-
li ten w kierunku Grodziska Ma-
zowieckiego. WKD poszukuje już 
wykonawcy tych prac, na oferty 
od zainteresowanych wykonaw-
ców czeka do 1 sierpnia. Fragment 
między Komorowem a Podkową 

Tuż po wakacjach znów remont na WKD

Leśną zostanie wyłączony z ru-
chu 15 września. Utrudnienia po-
trwają miesiąc. Taki sam okres 
przewidziano dla odcinka Pod-
kowa Leśna-Milanówek. Pocią-
gi przestaną po nim kursować  
1 października. O ile WKD uda się 
pomyślnie rozstrzygnąć przetarg. 
O przygotowaniach do remontu 
i organizacji komunikacji zastęp-
czej będziemy informować. [EL]

Kolejny audyt w podkowiańskim urzędzie

Wynosiła kartony 
z dokumentami?

 Ewelina Latosek 

P O D KO W A  L E Ś N A
Nie zakończyło się 
jeszcze prokuratorskie 
dochodzenie w sprawie 
przywłaszczenia 160 tys. zł. 
z kasy urzędu miasta  
w Podkowie Leśnej, a już  
w powietrzu wisi kolejne.

P rzypomnijmy. Gro-
dziska prokuratura 
sprawdza czy doszło  
do przestępstwa przy- 

właszczenia pieniędzy z miejs- 
kiej kasy przez dwie byłe już 
urzędniczki. Sprawa ujrzała 
światło dzienne w marcu tego 
roku, kiedy stwierdzono manko, 
czyli brak niebagatelnej kwo-
ty 100 tys. zł. Okienko kasowe 
zamknięto, sprawę zgłoszono 
organom ścigania, a w samym 
urzędzie przeprowadzono au-
dyt. Jego wyniki nie tylko po-
twierdziły przypuszczenia, ale 
też wykazały, że „wyparowała” 
większa kwota niż przypusz-
czano. Okazało się, że znik-
nęło także 50 tys. zł, wpłacone 
przez mieszkańców za miejsce 
na cmentarzu czy przedłużenie 
prawa do grobu. Łącznie mia-
sto straciło ponad 160 tys. zł.

Na wynik postępowania pro-
kuratorskiego trzeba poczekać 
do końca lipca. – Nie mam żadnej 
konkretnej informacji, ale bio-
rąc pod uwagę obszerny mate-
riał i dokumenty, które od nas 
dostała prokuratura, jest wyso-
ce prawdopodobne, że skończy 
się to zarzutami – mówi Artur 
Tusiński, burmistrz Podkowy.

Tymczasem zarządzono ko-
lejny audyt. Będzie on doty-
czył wybranych postępowań 

finansowych w latach 2013-2015 
dotyczących świadczenia usług 
w zakresie bieżącego utrzyma-
nia miasta. Jaki jest powód kolej-
nej wewnętrznej kontroli? – Przy  
okazji tej sprawy z kasą i przy  
okazji spraw związanych z utrzy-
maniem miasta, czystości, sprzą-
taniem, remontem dróg, rowów 

który w kosztorysie i w budżecie 
było 65 tys zł, a zlecenie poszło 
na ponad 100 tys. zł. To postępo-
wanie powinno zostać anulowa-
ne, a nie zostało. W 2013 i 2014 r.  
firmy wygrywające przetargi 
na remonty nawierzchni tłucz-
niowych podpisywały umowy, 
w których zobowiązywały się 

melioracyjnych trzech pracow-
ników przyznało się, że w lutym 
zeszłego roku, gdy zwalniałem 
byłą panią kierownik działu go-
spodarki komunalnej, wynosiła 
ona z urzędu kartony wypełnio-
ne segregatorami z dokumenta-
mi będącymi własnością miasta 
– tłumaczy burmistrz Tusiński.

Niepokojących praktyk mia-
ło być więcej. – Wiemy, że bra-
kuje nam części dokumentów, 
tylko nie wiemy jakich. Zaczęli-
śmy analizować zamówienia i wy-
chodzą takie „kwiatki”, że przez 
kilka lat firma, która wygrywała 
przetargi na zimowe sprzątanie 
miasta, wygrywała zawsze bez 
względu na to, jaką dała cenę. 
Tuż przed wyborami zostało roz-
strzygnięte postępowanie na re-
mont rowu na ulicy Irysowej, na 

do dostarczenia materiałów, 
a później wydział gospodarki 
komunalnej dawał im dodat-
kowe zlecenie na ich zakup. To 
nie powinno mieć miejsca. Stąd 
ten audyt. Wiemy mniej więcej co 
i jak, ale chcielibyśmy, aby to było 
poparte albo zaprzeczone przez 
biegłych z uprawnieniami – in-
formuje podkowiański włodarz.

Wyniki kontroli prawdopo-
dobnie posłużą jako materiał 
do kolejnego zgłoszenia do pro-
kuratury. To następny tak po-
ważny „trup w szafie” odkryty 
przez ekipę obecnego burmi-
strza, który za miejskimi stera-
mi stanął w listopadzie 2014 r. 
Pierwszym były wielomiliono-
we roszczenia firm budujących 
Zespół Szkół przy ul. Jana Pawła 
II w latach 2010-2012.

Wyniki kontroli prawdopodobnie 
posłużą jako materiał do kolejnego 
zgłoszenia do prokuratury
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Zgodnie z decyzją 
konserwatora zabytków 
strawiona ogniem willa 
Jolancin ma zostać 
odbudowana. Nie 
wiadomo jednak ile prace 
będą kosztować, ani 
kiedy się rozpoczną.

P ożar w zabytko-
wym budynku przy 
ul. Charci Skok 6  
w Milanówku wy-

buchł 20 marca. Strażacy  
przez pół doby walczyli z pło-
mieniami. Mimo ich wysiłku 
wszyscy mieszkańcy zostali 
przez żywioł pozbawieni da-
chu nad głową i często dorob-
ku życia. W willi znajdowało 
się 11 mieszkań.

Ogień strawił poddasze 
i wnętrze, naruszona została 
konstrukcja budynku. Choć od 

tamtego czasu minęło już pięć 
miesięcy, willa Jolancin dalej 
wygląda jak dzień po poża-
rze. Czy i kiedy rozpoczną się 
prace związane z remontem? 
– Mamy decyzję konserwato-
ra zabytków o odbudowaniu, 
ale ten budynek nie jest wła-
snością miasta, tylko wspól-
noty. W sierpniu odbędzie się 
spotkanie właścicieli, ale nie 
jestem optymistką, bo w grę 
wchodzą tu ogromne pienią-
dze – mówi Wiesława Kwiat-
kowska, burmistrz Milanówka.

Jak zapewniają władze mia-
sta, pogorzelcy otrzymali loka-
le zastępcze. Planowany jest też 
gruntowny remont mieszkań 
komunalnych w budynkach przy 
ul. Wojska Polskiego 85 i pod-
dasza przy ul. Piłsudskiego 9.  
Po odświeżeniu mają się tam 
wprowadzić rodziny poszko-
dowane w pożarze. [EL]

Termin odbudowy willi 
Jolancin nie jest znany 
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B R W I N Ó W
We wrześniu ubiegłego 
roku dwóch mężczyzn 
uszkodziło biletomat na 
stacji PKP w Brwinowie.  
W końcu jednak wpadli.

W policyjnych 
statystykach 
nie brakuje 
zgłoszeń o zni- 

szczonych biletomatach. Naj-
częściej stają się one celem 
złodziei, którzy chcą wy-
kraść kasetki z pieniędzmi. 
Nie przebierają w środkach 
i niszczą urządzenia.

We wrześniu 2015 roku  
uszkodzenia biletomatu 
na stacji PKP w Brwinowie 
dopuścili się 23- i 24-la-
tek. Z upływającym czasem 
umacniali się w przekonaniu, 
że czyn ten ujdzie im na su-
cho. Mylili się. – W wyniku 
pracy operacyjnej Komen-
dy Policji w Brwinowie wy-
typowano dwóch sprawców. 
Najpierw zatrzymano jedne-
go z nich, a kilka dni później 
następnego. Potwierdziło 
się, że 23- i 24-latek w po-
rozumieniu dokonali uszko-
dzenia biletomatu – mówi 
st. asp. Marzena Dąbrow-
ska z Komendy Powiatowej 
Policji w Pruszkowie. Męż-
czyźni przyznali się do za-
rzucanych im czynów. [JM]

Dom samopomocy został
oficjalnie otwarty

P R U S Z K Ó W
18 lipca odbyło się uroczyste 
otwarcie Środowiskowego  
Domu Samopomocy  
w Pruszkowie. Budynek  
i cały teren przy  
ul. 3 Maja 56A zmienił  
się nie do poznania.

J eszcze w ubiegłym roku 
Środowiskowy Dom Samo- 
pomocy znajdował się  
w Brwinowie. Placówka mie-

ściła się tam od ponad 18 lat. Po 
długich staraniach Polskiego Sto-
warzyszenia na rzecz Osób z Upo-
śledzeniem Umysłowym udało się 
pozyskać budynek w Pruszkowie 
przy ulicy 3 Maja 56A. Obiekt nie 
był w idealnym stanie i trzeba by-
ło wiele pracy oraz funduszy żeby 
przystosować go do odpowied-
nich standardów. Ale udało się.

Jak zmienił się budynek? – 
Cała piwnica została wyremon-
towana, parter, klatki schodowe, 
zagospodarowano cały teren na 
zewnątrz. Oprócz tego wykonano 
drogę przeciwpożarową i wszel-
kie przyłącza m.in. wodociągowe. 
Obiekt jest zupełnie nowoczesny, 
spełnia wszelkie wymogi i stan-
dardy jakie będą obowiązywać 
w 2018 roku w stosunku do tego 
typu budynków – mówi Andrzej 
Rybus, prezes pruszkowskiego 
koła PSOUU.

Wnętrze budynku przy ul. 3 Maja  
56A zostało podzielone na nowo. 
– Budynek wyposażyliśmy m.in. 
w pracownię kulinarną z wentyla-
cją i klimatyzacją, pomieszczenie 

Tak naprawdę obiekt skoń-
czono już 23 czerwca, a 11 lip- 
ca przeszedł wszystkie odbio-
ry techniczne. – Koszt całej 
przebudowy to około 2 mln zł 

jadalni, pokój plastyczny, pra- 
cownię techniczno-stolarską 
i multimedialną, pralnie, spi-
żarnię, trzy łazienki – wylicza 
Andrzej Rybus. – Na zewnątrz po-
jawiły się nowe nasadzenia oraz  
miejsca parkingowe – dodaje.

– podkreśla prezes pruszkow-
skiego koła PSOUU. 

Na uroczystości oficjalne-
go otwarcia Śrowiskowego Do-
mu Samopomocy obecny był 
m.in. wojewoda mazowiecki  
Zdzisław Sipiera. [SD]

Obiekt jest nowoczesny, spełnia 
wszelkie wymogi i standardy jakie 
będą obowiązywać w 2018 roku  
w stosunku do tego typu budynków 
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R E G I O N
W najbliższy weekend w Ursusie 
nie zabraknie atrakcji. A to za spra-
wą imprezy „Lato Granie”. W sobotę  
(23 lipca) miłośnicy dawnych dzie-
jów dzięki „Porankowi Rycerskiemu” 
przeniosą się w czasy średniowie-
cza. Na terenie OSiR-u przy ul. Sosn-
kowskiego 3 powstanie rycerskie 

obozowisko. Od godz. 10 spróbuje-
my swoich sił np. w strzelaniu z łuku. 
W dmuchanym zamku będą mogły 
bawić się dzieci. Na boisku „Orlik” 
zostanie rozegrany turniej piłkarski 
(jego uczestnikami będą m.in. piel-
grzymi Światowych Dni Młodzie-
ży). Natomiast w niedzielę (24 lipca)  

Margaret zaśpiewa 
swoje hity w Ursusie

w Parku Czechowickim „Letnie Gra-
nie”. O godz. 14. zaprezentują się lo-
kalne zespoły, a o godz. 16 wystąpi 
Kapela Góralska „Sarpacka”. Godzinę 
później na scenie zobaczymy piosen-
karkę Margaret, znaną z takich hitów 
jak „Thank you very much”, „Heart- 
beat” czy „Cool me down”. [AS]  

Sprawa zagospodarowania terenu wzdłuż rzeki Mrowna
Park Piłsudskiego nadal czeka
 Anna Sołtysiak 

G R O D Z I S K  M A Z . 
Miał być gotowy  
w ubiegłoroczne wakacje, 
a tymczasem prace 
budowlane nie  
ruszyły do dziś. Mowa  
o Parku Piłsudskiego  
– kolejnym miejscu  
do wypoczynku  
planowanym w Grodzisku. 

P lany zagospodarowa- 
nia terenu wzdłuż rze- 
ki Mrowna przy zbie-
gu ulic Bałtyckiej i Pił- 

sudskiego w grodziskim ma-
gistracie są już od dawna. Na 
początku 2014 r. mówiło się, 
że park na wspomnianym te-
renie powstanie w ciągu roku.  
Niestety, termin realizacji pro-
jektu przesuwano. Finalnie 
przetarg na wykonanie prac na 
zielonym obszarze ogłoszono we 
wrześniu 2014 roku. Park miał  
być gotowy w połowie 2015 r. 
Chętnych na realizację prac nie 
brakowało, do przetargu zgło-
siło się sześć firm. Ostatecznie 

jednak postępowanie unieważ-
niono. Powód? Cena najko-
rzystniejszej oferty (niespełna  
1,7 mln zł) przewyższała kwotę, 

projekty i pozwolenia. Czeka-
my jedynie na konkursy do-
tacyjne, ponieważ chcemy 
na modernizację tego terenu 
uzyskać środki zewnętrzne. 
Konkursy miały być ogłoszo-
ne w ubiegłym roku, ale nie 
zrobiono tego do dziś. Nie 
możemy ruszyć z inwestycją 
wcześniej, bo nie dostaniemy 
pieniędzy. Liczymy, że na to 
przedsięwzięcie uda się nam 
pozyskać około miliona złotych  
– wyjaśnia Grzegorz Benedyk-
ciński, burmistrz Grodziska 
Mazowieckiego. – Przetarg 
na wykonanie parku ogłosi-
my zapewne w przyszłym ro-
ku – dodaje.

Jak ma wyglądać Park Pił- 
sudskiego? Będzie to miejsce 
rekreacyjne z ławeczkami  
i oświetleniem. Istniejący plac 
zabaw zostanie poprawiony. 
Centralnym punktem parku 
będzie okrągły sensoryczny 
ogród żwirowo-kamienisty 
z kulistymi rzeźbami wytoczo-
nymi ze skał. Przy nim powsta-
nie ogród różany. Nie zabraknie 
też siłowni plenerowej.
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Choć od tamtej pory minę-

ło sporo czasu, to obszar o po-
wierzchni 7,5 tys. mkw. nadal 
nie został zagospodarowany. 

Centralnym punktem parku ma  
być okrągły sensoryczny ogród 
żwirowo-kamienisty z kulistymi 
rzeźbami wytoczonymi ze skał
jaką grodziski magistrat zamie-
rzał przeznaczyć na wykona- 
nie przedsięwzięcia. 

Dlaczego gmina zwleka z roz-
poczęciem budowy parku? 
– Mamy wszystkie dokumenty, 

P R U S Z K Ó W
Mieszkańcy ulicy 
Komorowskiej mają 
zastrzeżenia do terminu 
odbioru segregowanych 
odpadów, który przypada 
w każdy trzeci wtorek 
miesiąca, czyli w jeden  
z dni targowych.

P ruszkowianie dosko- 
nale wiedzą jak wy-
glądają dni targowe. 
Kierowcy pozosta-

wiają samochody przy ulicy 
Komorowskiej często bloku-
jąc wjazdy do posesji innym, 
a piesi „chodzą jak chcą”. Problem 
w tym, że w każdy trzeci wtorek 
miesiąca pojawia się dodatko-
we utrudnienie – chodzi o od- 
biór odpadów segregowanych.

Nasi czytelnicy informują, że 
paraliżuje to ruch na Komorow-
skiej. Zwłaszcza, że ciężarów-
ka zbierająca odpady pojawiła 
się przed godziną 8. – Jak moż-
na było wpaść na pomysł od-
bioru odpadów we wtorki? Nie 
można przesunąć tego cho-
ciażby na środę? Nie dość, że 
w każdy wtorek odbywa się 
targ, to jeszcze z samego rana 

panowie przyjeżdżają ciężarów-
ką i korkują całą ulicę – czyta-
my w wiadomości wysłanej na  
kontakt@wpr24.pl.

O wyjaśnienia zwróciliśmy 
się do wydziału ochrony śro-
dowiska. Usłyszeliśmy, że obec-
nie nie ma możliwości zmiany 
terminu, ale jest inny pomysł.  
– Odpady segregowane odbiera-
ne są z centrum miasta w każdy 
trzeci wtorek miesiąca. Niestety, 
ulicy Komorowskiej nie można 
wyłączyć ponieważ odpady od-
bierane są z całej dzielnicy. Za-
sugerujemy pracownikom, aby 
pamiętali o targu i obsługiwali 
mieszkańców w późniejszych 
godzinach – mówi Elżbieta  
Jakubczak-Garczyńska, naczel- 
nik Wydziału Ochrony Środo- 
wiska w Pruszkowie. [SD]

Odpady segregowane
odbierane w dni targowe
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Strażnicy miejscy z Milanówka od-
naleźli 13-latkę, która uciekła z do-
mu w Warszawie. Wiadomość o po-
szukiwanej dziewczynce strażnicy 
otrzymali z policji. – Dostaliśmy te-
lefonogram, w którym było zdjęcie 
i opis wyglądu 13-latki. Informa-
cje przekazano służbom, które pra-

cują w mieście, a także operato-
rowi monitoringu – wyjaśnia Boh-
dan Okniński, komendant Straży 
Miejskiej w Milanówku. 16 lipca to 
właśnie dyżurny monitoringu za-
uważył nastolatkę, której wygląd 
zgadzał się z rysopisem przekaza-
nym przez policję. – Dziewczynka 

Strażnicy miejscy 
odnaleźli 13-latkę

została zauważona w rejonie sta-
cji PKP. Na miejsce wysłano patrol, 
podczas rozmowy z małoletnią wy-
szło na jaw, że uciekła z domu – tłu-
maczy kom. Okniński. – Następnie 
nastolatka została przekazana po-
licji – dodaje. 13-latka jest miesz-
kanką stołecznej Woli.  [SD]  

INFORMATOR KULTURALNY
GRODZISK MAZ.

Super Hero Day
Chcesz stać się superbo-
haterem na jeden dzień? 
Teraz to możliwe! W Parku 
Skarbków odbędzie się 
Super Hero Day. W progra-
mie: spotkania i zdjęcia z 
superbohaterami oraz para-
da. Organizatorzy zachęcają, 
by przebrał się każdy bez 
względu na wiek!
Start: 23 lipca, godz. 12.00
Miejsce: Park Skarbków

Gospel w Parku
Przed nami kolejna odsłona 
cyklu „Klasyka w Parku”. 
Tym razem w Parku 
Skarbków szykuje się 
podwójny koncert. Tego 
dnia wystąpią Magda Pisko-
rzyk w „Hołdzie Mahalii 
Jackson” oraz Międzynaro-
dowa Grupa Peter Mante's 
Gospel Project. 
Start: 24 lipca, godz. 17.30
Miejsce: Park Skarbków

MICHAŁOWICE

Dzień Sportu
Szukasz sposobu na aktywne 
spędzenie weekendu z ro-
dziną? Jeśli tak to koniecznie 
wybierz się na Dzień Sportu 
w Michałowicach. Będzie 
strzelanie z łuku, zawody, 

zabawy, warsztaty, dmu-
chańce oraz wiele innych. 
Radosne chwile uwiecznicie 
w fotobudce!
Start: 23 lipca, godz. 10.00
Miejsce: Otwarta Strefa Rekreacji 
Michałowice

MILANÓWEK

Kino na leżaku
Tym razem w Milanówku 
będzie można obejrzeć fi lm 
„Eksperymentator”. Obraz 
przedstawia słynny ekspery-
ment z dziedziny psychologii 
społecznej. W 1961 r.
przeprowadził go Stanley 
Milgram. Celem badania było 
przetestowanie posłuszeń-
stwa wobec autorytetu. 
Czy chcecie poznać wyniki?
Start: 23 lipca, godz. 21.00
Miejsce: Basen Miejski

NADARZYN

zaPARKuj w Młochowie
Teren przy Pałacu w Młocho-
wie po raz kolejny wypełni się 
muzyką. W sobotni wieczór 
będzie można wysłuchać 

koncertu „Czar operetki”. 
Na scenie wystąpi zespół 
Artes Ensemble w składzie 
Maria Antkowiak, Małgorzata 
Janaszek oraz Andrzej Jana-
szek. Aby wygodnie wsłu-
chiwać się w muzykę warto 
zabrać ze sobą koc.
Start: 23 lipca, godz. 16.00
Miejsce: Park w Młochowie

PIASTÓW

Letnie prezentacje
W każdą letnią niedzielę 
w parku przy piastowskim 
urzędzie miejskim będą 
odbywać się koncerty 
pod chmurką. Przed 
publicznością może 
zaprezentować się każdy. 
Nieważne na czym grasz 
i jaki utwór wybierzesz 
– chętni mogą zgłaszać się 
pod nr. 530 527 398.
Start: 24 lipca, godz. 16.00
Miejsce: Park Jerzego i Bogny 
Sokorskich

PRUSZKÓW

Koncert do północy
W najbliższą niedzielę 
w Parku Kościuszki będzie 
rozbrzmiewać muzyka. 
Wszystko za sprawą 
„Koncertu do północy”. 
Na scenie pojawią się: 
Los Playos (hiszpańskie 
rytmy), WilliamPrestigiaco-
mo (włoskie przeboje), Anna 
Sroka-Hryń (piosenki fran-
cuskie). Gwiazdą wieczoru 
będzie Shakin' Dudi.
Start: 24 lipca, godz. 18.00
Miejsce: Park Kościuszki

będzie wyglądała organizacja prac 
na czas remontu. Wiele wskazuje 
na to, że będzie ona przypomina-
ła tegoroczną – dodaje. 

A jak postępują roboty na re-
montowanym obecnie odcinku? 
W miniony weekend kierowcy 
przejeżdżający przez Pruszków 
musieli się liczyć z utrudnienia-
mi. Jezdnia w kierunku Warszawy 
została wyłączona, a ruch odbywał 

są nowe krawężniki i chodniki. 
Prace na jezdni prowadzone są 
w weekendy.  W ten sposób je-
steśmy w stanie zminimalizować 
utrudnienia. Ruch na 719 jest bar-
dzo duży. Po pierwszym weeken-
dzie otrzymaliśmy informację,  że 
ze względu na natężanie ruchu 
nie udało się wykonać wszyst-
kich założonych prac – zazna-
cza Monika Burdon. – Wykonawca 

Kolejne plany dla DW 719

 Anna Sołtysiak 

P R U S Z K Ó W
Od niespełna dwóch tygodni 
trwają prace związane 
z wymianą nakładki 
na drodze wojewódzkiej 
nr 719 w Pruszkowie. 
Mazowiecki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich już planuje 
kolejną inwestycję.

L edwo ruszył remont 
nawierzchni al. Woj-
ska Polskiego (DW 719) 
w Pruszkowie na frag-

mencie od ulicy Powstańców do 
ul Brzozowej, a internauci zaczęli 
pytać, kiedy modernizowane bę-
dą pozostałe odcinki tej drogi. 
„A kiedy wymiana od Powstańców 
w stronę Znicza? Przecież tam na-
wierzchnia jest równie fatalna, je-
śli nie jeszcze gorsza” – napisał 
Paulson. „Najgorsza nawierzch-
nia jest od Kubusia Puchatka do 
Kościuszki. Tam powinien być re-
mont” – dodał gość. 

Postanowiliśmy sprawdzić 
kiedy i czy w ogóle Mazowiecki 
Zarząd Dróg Wojewódzkich za-
mierza przeprowadzić prace na 
następnych odcinkach al. Woj-
ska Polskiego. Z pytaniem o pla-
ny inwestycyjne zwróciliśmy się 
do Moniki Burdon, rzeczniczki 
prasowej MZDW. – W przyszłym 
roku planujemy remont kolejnego 
odcinka drogi wojewódzkiej nr 719 
w Pruszkowie. Tym razem będzie 
to fragment al. Wojska Polskiego 
od ul. Powstańców do skrzyżowa-
nia z ul. Miry Zimińskiej-Sygie-
tyńskiej – odpowiedziała. – Dziś 
trudno jeszcze powiedzieć jak 
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MZDW zamierza remontować następny
odcinek al. Wojska Polskiego w Pruszkowie

się w dwóch kierunkach po nit-
ce do Grodziska Mazowieckiego. 
Kłopot w tym, że wcześniej drogo-
wcy nie podali żadnych informacji 
o planowanej zmianie organiza-
cji ruchu. Mimo to kierowcy spe-
cjalnie nie narzekali. Przeciwnie, 
są bardzo zadowoleni z remontu. 

– W ciągu tygodnia realizowa-
ne są roboty brukarskie: układane 

poinformował nas, ze potrzebu-
je trzech, czterech weekendów, 
by wykonać nową nawierzchnię. 
Termin wykonania robót jest jed-
nak dłuższy, ponieważ upływa 
dopiero 22 sierpnia – podkreśla. 

W nadchodzący weekend rów-
nież warto przygotować się na 
utrudnienia w trakcie przejaz-
du przez Pruszków.

W przyszłym roku planowany jest 
remont fragmentu al. Wojska Polskiego 
od ul. Powstańców do skrzyżowania 
z ul. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej 

Nowa „wlotówka” do Otrębus
O T R Ę B U S Y

Gotowy jest wstępny 
projekt przebudowy 
ulic Toeplitza i Sadowej 
w Otrębusach. Zakłada 
nową nawierzchnię obu 
dróg, pojawienie się 
chodników i progów 
zwalniających.

M odernizacja obej-
mie odcinek od
trasy 719 do skrzy-
żowania przy ko-

ściele w Otrębusach i fragment 
ulicy Sadowej od ul. Sygietyń-
skiego do Wspólnej. Na razie
przedsięwzięcie jest we wstęp-
nej fazie, gmina otrzymała 
pierwszy projekt zmian.

Co zmieni się na tych otrę-
buskich drogach? Pojawią się 
ograniczenia prędkości w for-
mie szerokich, płytowych pro-
gów z łagodnym najazdem, 
znikną dziury w nawierzchni, 

gminy Brwinów. Prace mogą 
rozpocząć się w przyszłym ro-
ku. – Szykujemy dokumenta-
cję ze wszystkimi szykanami 
prawa budowlanego. Najwięk-
szym problemem jest odwod-
nienie. Z geometrią drogi kłopo-
tu nie będzie. Do połowy listo-
pada chcielibyśmy skompleto-
wać dokumenty. Jak to się uda, 
wstawimy tę inwestycję do bu-
dżetu na przyszły rok – zapew-
nia Kosiński. [EL]

pojawi się nowa. Na ul. Sado-
wej powstanie chodnik, a skrzy-
żowanie z ul. Toeplitza zostanie 
„wyniesione”. Skąd takie rozwią-
zanie na tych, wydawałoby się, 
niewielkich osiedlowych ulicz-
kach? – Regulujemy ul. Wspólną. 
Jak kiedyś zrobimy ten odcinek 
drogi, będzie to jeden z głów-
nych szlaków wjazdowych do 
Otrębus, pozwalający ominąć 
kawałek trasy 719 – wyjaśnia 
Arkadiusz Kosiński, burmistrz 
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Animacje – miastoAKCJE
P R U S Z K Ó W

We wrześniu Pruszkowski 
Festiwal Archeologiczny 
ARTEfakty. Tymczasem 
na licznych imprezach 
plenerowych oraz 
w instytucjach kulturalnych 
już dziś można znaleźć 
jego namiastkę.

A RTEfakty to nieco-
dzienny festiwal, 
który bez wątpienia 
przyciągnie gości. 

Impreza odbędzie się w dniach 
9-11 września, jednak na tere-
nie Pruszkowa obecna jest od 
dawna. Organizatorzy stwo-
rzyli bowiem specjalny roz-
proszony przestrzennie blok 
tematyczny: Animacje – mia-
stoAKCJE. – Ożywiamy całe 
miasto, więc warto się rozglą-
dać i nas szukać – podkreślają.

W ramach tego bloku działania 
promujące ARTEfakty wniknęły 

historyczna wyprawa poświę-
cona ARTEfaktom. Chodzi 
o spacer fotografi czny, a zdjęcia 
jego uczestników będą mogły 
uświetnić specjalną wystawę. 
W trakcie spaceru mieszkań-
cy odwiedzą główne punkty 
festiwalowe – przewodnikiem 
będzie Natalia Grabowska, 
a o tajnikach fotografii opo-
wie Piotr Tomaszewski. 

Patronem medialnym ARTE-
faktów są „Gazeta WPR” i por-
tal WPR24.pl. [AS]

w miejską tkankę. Popularyzacja 
festiwalu odbywała się na organi-
zowanych przed wakacjami „Śnia-
daniach w Parku”. W ich trakcie 
można było znaleźć wiele cie-
kawych informacji, a niekiedy 
dotknąć zabytków związanych 
z festiwalem. W zupełnie innej, 
rodzinnej odsłonie, można było 
poznać ARTEfakty w trakcie Dni 
Pruszkowa. Tam na mieszkań-
ców czekała ciekawa Gra Miejska. 

To nie koniec atrakcji. W trak-
cie festiwalu odbędzie się też 
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Autobusowe porozumienie

P orozumienie podpisane 
w poniedziałek 18 lip-
ca 2016 r. zakłada or-
ganizację przewozów 
pasażerskich, które po-

łączą gminę Brwinów oraz gmi-
nę Błonie. Planowane są trzy linie 
autobusowe: Brwinów Rynek-
-Rokitno-Błonie PKP, Brwinów 

Rynek-Milęcin-Błonie PKP, Brwi-
nów Rynek-Rokitno-Brwinów 
Rynek. Połączenia te będą funk-
cjonować od 1 stycznia 2017 r. Za 
ich organizację odpowiadać będzie 
gmina Brwinów, natomiast gmina 
Błonie sfinansuje linie na swoim 
terenie. Nowe połączenie zyska 
na popularności, gdy rozpocznie 

Burmistrzowie gmin Brwinów i Błonie – Arkadiusz Kosiński 
oraz Zenon Reszka podpisali 3-letnie porozumienie w sprawie 
organizacji komunikacji autobusowej łączącej obszar obu gmin.

się remont torów na linii Warszawa 
– Grodzisk Maz. Wówczas pasażero-
wie będą mogli skorzystać z połącze-
nia na trasie Warszawa – Sochaczew. 
Burmistrzowie podziękowali so-
bie za kolejny dobry przykład wza-
jemnej współpracy. Porozumienie 
zostało podpisane na 3 lata, do koń-
ca 2019 r. (PR)

Mniejszy może pokonać większego
G R O D Z I S K  M A Z .

W Grodziskim Klubie 
Szermierczym trenuje 
coraz więcej dzieci. Co jest 
magnesem do uprawiania 
tej dyscypliny? Rozmawiamy 
o tym z trenerem 
KRZYSZTOFEM KARLICKIM.

Grodziski Klub Szermierczy 
powstał w 2014 r, od początku 
prężnie działa. Najlepszym tego 
dowodem organizacja I Otwar-
tych Mistrzostw Grodziska 
Mazowieckiego w szabli.
– Staramy się popularyzować szer-
mierkę wśród dzieci. Chcemy, żeby 
najmłodsi czerpali radość z tre-
nowania a klub mógł się rozwijać 
i dbać o zawodników. Kupujemy 
sprzęt, jeździmy na zawody, aby 
zdobywać doświadczenie i zwięk-
szać umiejętności. Najstarsi stażem 
trenują od dwóch lat. Z kolei przy-
gotowanie I Otwartych Mistrzostw 
Grodziska Mazowieckiego wyma-
gało ogromnego zaangażowania 
i poświęcenia czasu.

Macie doświadczenie w rywaliza-
cji na poziomie ogólnopolskim, 
ale nie tylko.
– W marcu br. wystąpiliśmy 
w turnieju Challenge Wratisla-
via we Wrocławiu. Są to najwięk-
sze w Europie zawody dla dzieci 
uprawiających szermierkę. W tur-
nieju wystartowało blisko 300 za-
wodników w różnych kategoriach 
wiekowych. Nasz najlepszy wy-
nik to 40. miejsce na ponad setkę 

startujących. Jesteśmy z tego za-
dowoleni. Dodatkowo cieszy nas, 
że mogliśmy zdobyć doświadcze-
nie, które może okazać się cenne.

Szafa na medale wypełnia się czy 
jeszcze świeci pustkami?
– W tym roku wystąpiliśmy na 
mistrzostwach Warszawy i Ma-
zowsza. Zdobyliśmy tam dwa 
złote medale. W najmłodszej ka-
tegorii wywalczyła go Maja Karlic-
ka, wśród najstarszych najlepsza 
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uplasowali się na trzecich miej-
scach. Można powiedzieć, że za-
istnieliśmy. Trzeba też pamiętać 
o naszych zdobyczach podczas 
mistrzostw w Grodzisku. Tu sre-
bro zdobyła Maja Karlicka a Jan 
Ignasiak zajął trzecie miejsce. Ma-
my więc trochę medali.

Szermierka to sport niszowy. Mi-
mo to w Grodzisku znalazła się 
grupa dzieci, która łaknie przy-
gody z tą dyscypliną.

okazała się Teresa Kuczera. Do 
tego dorzuciliśmy jeszcze dwa 
brązowe medale. Jan Engel i Ju-
lia Szlaga w kategorii młodzików 

– Wiele dzieci zapisuje się do na-
szego klubu i zaczyna starty. Warto 
zauważyć, że szermierka jest spe-
cyfi cznym sportem. Po pierwsze, 

– Chcemy, żeby najmłodsi czerpali 
radość z trenowania a klub mógł 
się rozwijać i dbać o zawodników 
– mówi trener Karlicki  

P R U S Z K Ó W
Pijany kierowca 
spowodował w Pruszkowie 
dwie kolizje. Na dodatek 
pasażerem auta, 
które prowadził był 
jego 6-letni syn...

Zdarzenie miało miej-
sce 14 lipca ok. godz. 
22. 28-letni kierow-
ca samochodu oso-

bowego marki Kia wjechał na 
czerwonym świetle na skrzyżo-
wanie ul. Plantowej z al. Wojska 
Polskiego i uderzył w prawi-
dłowo jadącą Mazdę. Następ-
nie zawrócił i zaczął uciekać 
w kierunku cmentarza. Jadąc 
ul. Plantową zjechał na prze-
ciwległy pas jezdni i zderzył się 
czołowo z Volkswagenem.

Po tym zderzeniu pijany 
kierowca ponownie rzucił 
się do ucieczki, tym razem 
piechotą. Bez powodzenia. 
– Na miejscu kierująca VW 
oraz świadkowie wskazali 

policjantom kierowcę Kia, któ-
ry siedział pod jednym z blo-
ków mieszkalnych. Mężczyzna 
początkowo zaprzeczył, że 
kierował pojazdem Kia, ale po 
chwili zmienił zadnie. Pasaże-
rem kierowanego przez niego 
pojazdu był jego 6-letni syn 
– mówi st. asp. Marzena Dą-
browska z Komendy Powia-
towej Policji w Pruszkowie.

Mężczyzna miał 1,84 pro-
mila alkoholu w organizmie. 
Trafił do policyjnego aresztu. 
Potem usłyszał zarzuty m.in. 
kierowania pojazdem w sta-
nie nietrzeźwości i narażenia 
na niebezpieczeństwo utraty 
życia lub zdrowia osób znaj-
dujących się pod jego opieką. 
– Przyznał się do zarzucanych 
czynów i poddał dobrowolnie 
karze pięciu miesięcy pozba-
wienia wolności w zawiesze-
niu na dwa lata oraz zakazowi 
prowadzenia wszelkich pojaz-
dów na okres trzech lat – wy-
jaśnia st. asp. Dąbrowska. [SD]

Pijany wiózł swoje dziecko...

Cz
yt

el
ni

k

są to zmagania indywidualne. Po 
drugie, w szermierce decydującej 
roli nie odgrywają cechy fi zycz-
ne typu wzrost czy siła. Tutaj liczy 
się koordynacja ruchowa, spryt, 
szybkość. Niejednokrotnie mniej-
szy wygra z większym. To też przy-
ciąga i zachęca do trenowania.

Grodziski Klub Szermierczy to nie 
tylko treningi. Organizujecie też 
wspólne wyjazdy.
– W ciągu roku szkolnego trenuje-
my w Grodzisku i okolicach. Obozy 
organizujemy w czasie ferii zimo-
wych i wakacji. W lipcu spędzamy 
czas w Człuchowie, gdzie znajduje 
się ośrodek zarezerwowany przez 
Polski Związek Szermierczy dla 
potrzeb treningów szermierczych. 
Razem z nami przebywa tu ok. 200 
małych zawodników z różnych 
klubów z Polski. To fajna sprawa 
dla dzieci, które mogą podpatrzeć 
innych podczas treningów, a także 
nawiązać z nimi relacje. W ostat-
nie ferie byliśmy na obozie nar-
ciarsko-szermierczym. Niektórzy 
uczyli się jeździć na nartach, inni 
doskonalili te umiejętności. Mie-
liśmy też zajęcia szermiercze oraz 
basen. W sierpniu planujemy ko-
lejny obóz. Tym razem w Jantarze, 
gdzie będziemy pracować z dzieć-
mi, które jeszcze nigdy nie mia-
ły szabli w dłoni. Podczas obozu 
będzie można nauczyć się pod-
staw szermierki.

Rozmawiał: 
JAKUB MAŁKIŃSKI
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Znicz Pruszków poza Pucharem Pol-
ski. Świt Nowy Dwór Mazowiecki 
pokonał żółto-czerwonych 2:1. 
Pruszkowską drużynę do sezonu 
przygotowywał Ariel Jakubowski, 
który formalnie pełni rolę drugie-
go trenera. W wyjazdowym spo-
tkaniu ze Świtem żółto-czerwonych 

poprowadził już Andrzej Prawda. Lo-
sy rywalizacji ważyły się do same-
go końca. Świt prowadził po bramce 
zdobytej przez Rafała Maciejewskie-
go w 71. minucie. Piłkarze Znicza 
dążyli do wyrównania. W ostatniej 
minucie podstawowego czasu gry 
sędzia wskazał na jedenasty metr. 

Piłkarze Znicza odpadli 
z Pucharu Polski

Rzut karny pewnie wykorzystał Ma-
ciej Machalski. Było 1:1. Niestety, za 
chwilę padła bramka dla gospodarzy, 
co dało im awans do I rundy Pucha-
ru Polski. Świt Nowy Dwór Mazo-
wiecki – Znicz Pruszków 2:1 (0:0). 
Bramki: Maciejewski 71', Drwęcki 
90' – Machalski 90' (k) . [JM]  

Reklama

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

R E G I O N
Dziennik „Rzeczpospolita” 
opublikował prestiżowy 
ranking najlepszych 
samorządów. Z wyróżnień 
mogą być dumni włodarze 
i mieszkańcy Grodziska 
Mazowieckiego oraz 
Podkowy Leśnej.

K apituła pod prze-
wodnictwem prof. 
Jerzego Buzka do-
konała dogłębnej 

analizy samorządów. Pod lupę 
wzięto m.in. stan fi nansów, po-
zyskiwanie środków, dynamikę 
wzrostu wydatków i dochodów 
oraz jakość oferty edukacyjnej. 
Spośród 2478 gmin z całego kraju 
do drugiego etapu przeszło 565, 
z tego grona wyłoniono najlep-
szych. Warto dodać, że samorzą-
dy podzielono na trzy kategorie: 
miasta na prawach powia-
tu, gminy miejskie i miejsko-
-wiejskie oraz gminy wiejskie.

W zestawieniu nie zabrakło 
samorządów z naszego regionu. 
Duże powody do zadowolenia 
ma Grodzisk Mazowiecki, któ-
ry znalazł się w czołówce gmin 
miejsko-wiejskich oraz miej-
skich. W porównaniu z ubiegło-
rocznym zestawieniem gmina 
zanotowała awans o cztery lo-
katy – z 13. na 9. miejsce.

Spory sukces odniosła rów-
nież Podkowa Leśna. – Zajęcie 
20 miejsca w Polsce, a 5 w wo-
jewództwie mazowieckim w tak 
znamienitym Rankingu Najlep-
szych Samorządów daje ogromną 

satysfakcję, szczególnie, że w la-
tach ubiegłych Podkowa Leśna 
znajdowała się poza listą rankin-
gową. W rankingu „Rzeczpospo-
litej” Europejski Samorząd 2016 
– pozyskiwanie dotacji w roku 
ubiegłym znaleźliśmy się na 24 
pozycji w Polsce i 9 w wojewódz-
twie mazowieckim. To ogromny 
skok biorąc pod uwagę, że Pod-
kowa Leśna dotychczas również 
była poza publikowaną rankin-
gową setką – podaje Artur Tusiń-
ski, burmistrz Podkowy Leśnej.

Jak wypadły pozostałe sa-
morządy z naszego regionu? 
W drugiej połowie rankingu upla-
sowały się Milanówek (63) oraz 
Żabia Wola (95).  Wśród najlepsz-
ych nie znalazła się żadna gmi-
na z powiatu pruszkowskiego.

Grodzisk i Podkowa
wśród najlepszych

W kategorii miast zwycięz-
cą okazał się Gdańsk, za które-
go plecami znalazły się Poznań 
i Gdańsk. Tuż za podium wy-
lądował Sopot. Wśród gmin 
miejskich i miejsko-wiej-
skich najlepszy okazał się Ko-
łobrzeg. Dalej: Zator, Uniejów, 
Biłgoraj, Aleksandrów Łódzki, 
Mszczonów i Karpacz. Zielon-
ki triumfowały wśród gminy 
wiejskich wyprzedzając Świd-
nicę, Mileno i Słupsk. [JM]

Grodzisk 
Mazowiecki 
zajął 9. miejsce 
w kraju, a Podkowa 
Leśna 20.

Złota Julia 
P R U S Z K Ó W

Julia Koluch, 
reprezentująca barwy 
UKS Kapry Armexim 
Pruszków, błysnęła 
formą podczas 
niedawnych pływackich 
mistrzostw Polski 
juniorów 16-letnich. 
Zdobyła trzy medale, 
w tym dwa złote.

N a mistrzostwach 
Polski juniorów 
w Ostrowcu Świę-
tokrzyskim 16-let-

nia Julia pokazała, że jest 
mocna. Okazała się bezkon-
kurencyjna na 50 i 100 me-
trów stylem grzbietowym. 
Z kolei w rywalizacji na 200 m
grzbietem lepsza okazała 
się tylko Weronika Górec-
ka z Juvenii Wrocław. Warto 
dodać, że w ręce reprezen-
tantki pruszkowskiego klubu 
trafi ł tytuł najlepszej zawod-
niczki mistrzostw.
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Julia Koluch 
okazała się 
bezkonkurencyjna 
na 50 i 100 
metrów stylem 
grzbietowym

Zadowolenia ze startu swo-
jej podopiecznej nie ukrywa
trener Łukasz Borkowski. 
Zwraca uwagę na dobre cza-
sy przez nią osiągnięte. – Su-
per wyniki! Na 50 metrów 
stylem grzbietowym za-
brakło niewiele do rekordu 
Polski. Julka zdeklasowała 
całkowicie rywalki. Po mi-
strzostwach Europy wróciła 
rozbita, ale już w pierwszym 
starcie w Ostrowcu zdecydo-
wanie odżyła. Teraz nadszedł 
czas na zasłużone wakacje. 
Od września ruszamy z przy-
gotowaniami do kolejnych 
startów – mówi.

Mistrzowska rywalizacja 
rozgrywała się też w Lubli-
nie, gdzie o medale walczy-
li 15-latkowie. Nie zabrakło 
zawodników z Pruszkowa. 
Równą formę pokazała Wik-
toria Wojtanek, której naj-
lepszy wynik to 10. miejsce 
na 200 m stylem klasycz-
nym. Z kolei w Olszty-
nie odbyła się rywalizacja 
14-latków. Na wyróżnienie 
zasługuje Bartosz Sławikow-
ski, który wywalczył 8. loka-
tę na 50 m grzbietem, a na 
100 m był 9. [JM]

toalet (450 zł) oraz kosztu kuchni 
polowej (900 zł) – łącznie 1350 zł – 
czytamy na gminnym fanpage'u.

A co z tegorocznym dofi nan-
sowaniem imprezy? Zdaniem 
nadarzyńskiego urzędu gminy, 
sołectwo nie wystąpiło o wspar-
cie. – W tym roku do urzędu gminy 

sprawozdanie z działalności 
Nadarzyńskiego Ośrodka Kultu-
ry za rok 2015 wyjaśniła kwestię 
organizacji i dofi nansowywania 
pikników. Stwierdziła, że ofer-
ta piknikowa jest redukowana, 
a nie poszerzana. NOK zrezy-
gnował z dwóch imprez w tym 

Spór wokół pikniku

 JakUB MałkiŃski 
  

N A D A R Z Y N
Piknik Sąsiedzki w Starej 
Wsi ma na celu integrację 
mieszkańców. Sołectwo 
wystąpiło o dofi nansowanie 
organizacji imprezy 
przez gminę, jednak nie 
uzyskało odpowiedzi. 
Urząd twierdzi, że żadnego 
pisma nie otrzymał...

T egoroczny Piknik Są-
siedzki ma się odbyć 
3 września. To już ko-
lejna jego edycja. Miesz-

kańcy po raz pierwszy spotkali 
się w 2013 roku. Wspólnymi wy-
siłkami zorganizowali imprezę, 
podczas której mieli szansę lepiej 
się poznać. Sołectwo starało się 
o wsparcie fi nansowe ze strony 
gminy Nadarzyn na organizację 
pikniku. Urząd przychylnie odno-
sił się do tych próśb, ale pojawiały 
się problemy. – W zeszłym roku 
mieliśmy otrzymać 4 tys. zł brutto, 
jednak dwa tygodnie przez impre-
zą wycofano się z tych deklaracji. 
We wrześniu 2015 roku złożyłem 
wniosek o dofi nansowanie, jednak 
nie otrzymałem odpowiedzi. Tłu-
maczenia ze strony urzędników 
były pokrętne – przedstawia Mi-
chał Ziółkowski, sołtys Starej Wsi.

Mieszkańcy czują się pomijani 
przez gminę. Chcieliby, aby ktoś 
dostrzegł ich potrzeby.

Gmina postanowiła odnieść się 
do stawianych zarzutów. Urząd 
podkreśla, że wspierał organiza-
cję pikniku. – Gmina Nadarzyn 
poczynając od pierwszego Pik-
niku Sąsiedzkiego w 2013 roku, 
przychylnie rozpatrywała proś-
by o dofi nansowanie imprezy. 
W 2014 roku na wniosek sołtysa, 
gmina przekazała na Piknik 1500 
zł. W 2015 roku Gmina zadeklaro-
wała sfi nansowanie przenośnych 
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Sołectwo kontra gmina, czyli sprawa dofi nansowania 
Pikniku Sąsiedzkiego w Starej Wsi

nie wpłynęło pismo z prośbą o do-
finansowanie IV edycji Pikni-
ku. Dlatego nie zgadzamy się ze 
stwierdzeniem: „Gdybyśmy do-
stali dofi nansowanie z Urzędu 
Gminy to prawdopodobnie nie 
musielibyśmy się o nic martwić.” 
Ponieważ Państwo nie wystąpili-
ście o dofi nansowanie do urzędu 
gminy, dlatego nie otrzymaliście 
go ze strony gminy! Zwracaliście 
się Państwo z prośbą o dofi nanso-
wanie do Nadarzyńskiego Ośrod-
ka Kultury. Dyrektor NOK podczas 
XVII sesji Rady Gminy Nadarzyn, 
23 marca br., przedstawiając 

z „Powitania lata” w Młochowie. 
Jedna z imprez proponowanych 
przez Państwa dublowałaby się 
z piknikiem, który od wielu lat 
NOK organizuje z GODM „Tę-
cza”. Druga z następującymi dzień 
później Dożynkami. Nieprawdą 
jest, że na „Powitanie lata” w Mło-
chowie gmina wydaje „grubo po-
nad 100 tys. zł.” Nigdy impreza ta 
kosztowo nawet nie zbliżyła się do 
podawanej przez Państwa kwoty 
– podaje urząd.

Sołtys Starej Wsi kwituje spra-
wę krótko. – Gmina się wszyst-
kiego wypiera – mówi.

Zdaniem nadarzyńskiego urzędu gminy, 
sołectwo nie wystąpiło o wsparcie
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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

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

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

 ► Pracownik ochrony Michałowice. 
Stawka 9,5 zł netto/h. System 
pracy do uzgodnienia – praca 
dzienna. Tel 665-173-604  

 ► Pracowników ochrony na 
obiekt logistyczny w Teresinie 
tel 609 604 204 

 ► Pracownik produkcji – Rusiec 
Kontakt 500-401-351 karolina.
swiszcz@partnerpraca.pl 

 ► Pracownik serwisu tel – Janki
Kontakt: 500-401-351
karolina.swiszcz@partnerpraca.pl

 ► Recepcjonistkę, 
CV: info@PalacykOtrebusy.pl 

 ► Sprzątającą, Hotel Pałacyk 
Otrębusy, 503 164 828 

 ► STOLARZY I POMOCNIKÓW 
ZAKŁAD MILANÓWEK 601 348 917 

 ► Trattoria Erbario zatrudni 
młodą, sympatyczną kelnerkę 
do zespołu. Kontakt telefoniczny 
513962034. 

 ► Zatrudnię fryzjera/fryzjerkę 
tel. 502 036 239 

 ► Zatrudnię hydraulika, pomoc 
hydraulika 601 93 95 45 

 ► 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 panią do sklepu 
mięsnego w Pruszkowie 
tel. 502-380-130  

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

Nieruchomości – sprzedam

 ► Dom jednorodzinny w Pruszkowie, 
pow 122, działka 725 – tel. 518 276 329 

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

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

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 

Sprzedam

 ► Dacze za miastem 535 486 338

Usługi

 ► Anteny nowocześnie solidnie 
montaż serwis 603 375 875 

 ► Brukarstwo meritumbruk@o2.pl 
696 437 501 

 ► Czyszczenie skórzanej tapicerki 
samochodowej, 505 076 331 

 ► Dachy papą, 605 606 914

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

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

Dam pracę
 ► DOCIEPLANIE BUDYNKÓW 

TEL:795 96 96 96 

 ► Domofony, videodomofony 
603 375 875 

 ► Hydraulik, 535 872 455 

 ► Protezy zębowe 450 zł, 
508 357 334 

 ► Studnie tel. 601 231 836 

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

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

 ► WYMIANA OPON, 795 569 659 

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

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

 ► Agencja Pracy Tymczasowej 
Adecco Poland Sp. z o.o. (nr 346) 
poszukuje osób do pracy na 
produkcji, magazynie 
i stanowiska specjalistyczne. 
Zgłoś się do nas! Al. Wojska 
Polskiego 16a lok. 44, 
05-800 Pruszków, Tel. 22 738 88 20 

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

Kwalifi kowanego Pracownika 
Ochrony z legitymacją do broni 
i dostępem do informacji 
poufnych. Tel.: 695-510-154 

Osobie do pakowania 
wyrobów laboratoryjnych
praca w systemie 
dwuzmianowym, 
umowa o pracę, Raszyn, 
ul. Gałczyńskiego 8, 
tel. 720 35 12 w. 150 

05-800 Pruszków Al. Jerozolimskie 451 
tel: 795-569-659, www.pitstopserwis.eu

MECHANIKA 
POJAZDOWA 
Pełen zakres usług, wulkanizacja,  

zawieszenia, hamulce, rozrządy, sprzęgła, 
klimatyzacja i wiele innych. 
Diagnostyka komputerowa. 

WSZYSTKIE MARKI  
TANIO, SZYBKO I SOLIDNIE

 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

11

CZAS NA PRZETWORY,  
SŁOIKI, SŁOJE, BUTELKI, 
AKCESORIA DO WINA.

SKLEP OGRODNICZY  
W PRUSZKOWIE, UL. POGODNA 7

www.hurtownia-ogrodnicza.pl

 APT RANDSTAD  
NR 47

poszukuje osób do pracy na stanowisko: 

PRACOWNIK PRODUKCJI  
w Pruszkowie

Oferta:
• Umowa o pracę tymczasową (pełny etat)

• 3 zmiany od pn. do pt.
***

Zainteresowała Cię ta oferta?
Wyślij sms „produkcja”  

na nr 501 326 691

Nawet w 24 godziny!
POŻYCZKA

Twoje pieniądze

660 487 898 *
*koszt połączenia zgodny 

z taryfą operatora 

www.warszawa.proficredit.pl

szybko i uczciwie
do 25 000 zł

OGŁOSZENIE
Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r., poz. 1774 z późń. zm.) 
Wójt Gminy Raszyn informuje, że podał do publicznej wiadomości 
poprzez wywieszenie z dniem 19 lipca 2016r. na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a wykazu, w którym 
przeznaczył do wynajęcia na rzecz dotychczasowego najemcy, zgodnie 
z wydanym Zarządzeniem nr 99/2016 z dnia 19 lipca 2016r.  lokale 
mieszczące się w budynku basenu przy ul. Sportowej w Raszynie  
z przeznaczeniem pod usługi gastronomiczno-handlowe.
Wykaz został wywieszony na okres 21 dni licząc od dnia wydania 
ogłoszenia.

ZAWIADOMIENIE
Wójta Gminy Michałowice

Zawiadamiam o anulowaniu wyłożenia do publicznego 
wglądu oraz dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi  
w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Michałowice obszaru „Granica – część IIB” (cmentarz 
parafialny), o wyłożeniu którego zawiadomiono w dniu  
17 czerwca 2016 r., a które odbywa się w dniach od 27 czerwca 
2016 r. do 25 lipca 2016 r. 
W związku z wprowadzeniem przez projektantów planu autorskich 
rozwiązań, które nie znajdują potwierdzenia we wnioskach 
złożonych do projektu planu miejscowego, postanowiłem 
anulować rozpoczętą procedurę planistyczną. 
Nowy termin wyłożenia do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Michałowice obszaru „Granica – część IIB” oraz nowy termin 
dyskusji publicznej zostaną obwieszczone w sposób analogiczny 
do ogłoszeń z 17 czerwca br. 

Wójt Gminy Michałowice
mgr inż. Krzysztof Grabka

MIEJSCE
NA TWOJĄ 
REKLAMĘ



R E K L A M A
P i ą t e k ,  2 2  L I P C A  2 0 1 612


