
O świecącej ścieżce 
wie już cała Polska  4

W Y W I A D R E G I O NR E G I O N

10. edycja Targów 
strzałem w „10”!   3

Pałacyk czeka 
na pomoc  6

Budowa Zana zgodnie 
z planem   5

Zieleń w nowej 
odsłonie   8 

Stworzą kompleks 
sportowy  9

ZASIĘG: POWIATY PRUSZKOWSKI, GRODZISKI
NAKŁAD  KONTROLOWANY: 30 000 EGZ.1 4  PA Ź D Z I E R N I K A  2 01 6  ( N R  378 ) WWW.WPR24.PL

Reklama

 Ewelina Latosek 

R E G I O N
Choć do rozpoczęcia remontu 
podmiejskiej linii kolejowej 
na odcinku Warszawa 
Włochy-Grodzisk Mazowiecki 
pozostał prawie rok, to 
wstrzymanie ruchu pociągów 
już dziś spędza sen z powiek 
wielu pasażerom. 

O planach kolejarzy in-
formowaliśmy wie-
lokrotnie, ale orga-
nizacja prac i komu-

nikacji zastępczej wciąż wy-
wołuje więcej pytań niż odpo-
wiedzi. Szczególnie, że kolej dla 
wielu mieszkańców naszego re-
gionu jest podstawowym sposo-
bem dojazdu do pracy i szkoły. 
Po rozpoczęciu modernizacji linii 
podmiejskiej pasażerowie będą 
musieli przesiąść się do autobu-
sów komunikacji zastępczej lub 
zmienić środek transportu na 
własne auto. Chaos i ścisk, ja-
kie będą temu towarzyszyły, nie-
trudno sobie wyobrazić. 

Kiedy rozpocznie się ten ko-
munikacyjny horror? – Prace 
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Przyszłoroczny remont linii kolejowej nr 447 wywołuje 
wiele pytań i obaw pasażerów

CZYTAJ WIĘCEJ NA STR. 2

Komunikacja zastępcza wielką niewiadomą 

przy całkowitym zamknięciu linii 
zaplanowane są od września 2017 
roku. Wcześniej, między majem 
a sierpniem prowadzone będą 
roboty przygotowawcze polega-
jące między innymi na montażu 
konstrukcji odciążających. Pro-
wadzimy kolejny etap postępo-
wania przetargowego, wybrani 
przez nas wykonawcy otrzyma-
li zaproszenia do składania ofert 
– mówi Karol Jakubowski z biu-
ra prasowego PKP PLK. 

Na pytanie o komunikację za-
stępczą nie otrzymaliśmy wyczer-
pującej odpowiedzi. – Cały czas 

prowadzimy rozmowy i anali-
zujemy warianty dla zastęp-
czej komunikacji autobusowej. 
Jej wprowadzenie jest zapla-
nowane od września 2017 roku. 
Ostateczny schemat funkcjo-
nowania będzie odpowiednio
wcześniej przekazany pasaże-
rom oraz mieszkańcom – zapew-
nia Jakubowski.

Więcej o kulisach negocjacji 
dotyczących organizacji komu-
nikacji zastępczej mówią nam
samorządowcy. 

Dołożą 
na murawę  10



– Mam nadzieję, że nie pojawią się żadne problemy z procedurami i PKP PLK poradzi sobie 
z tym zadaniem. Te harmonogramy są bardzo napięte i na granicy. Do modernizacji linii 
podmiejskiej dostosowany jest termin remontu Al. Jerozolimskich, który ma być skończony 
do września przyszłego roku, bo autobusy komunikacji zastępczej będą kursowały 
m.in. trasą nr 719 – Andrzej Kurzela, wiceprezydent Pruszkowa o remoncie podmiejskiej linii kolejowej nr 447

C Y T A T  T Y G O D N I A02

R E G U ŁY
Otrzymaliśmy lawinę 
wiadomości w tej sprawie. 
Mieszkańcy skarżyli się, że 
10 października zamknięto 
przejazd w Regułach nie 
zamieszczając wcześniej 
informacji na ten temat. 
– Po południu jadąc 
ul. Regulską natknąłem 
się na zamknięty przejazd 
przez tory WKD. Jak długo 
to potrwa? – pyta Daniel.

Zamknęli przejazd w Re-
gułach, a mało kto o tym
wie, bo nigdzie nie moż
na znaleźć informacji. 

Za skrzyżowaniem z ul. Wiejską 
stał jedynie znak „ślepa ulica” 
i tyle… Jak można zamknąć tak 
ważny szlak drogowy i nie po-
informować o tym? – napisał 
kilka dni temu Michał w wia-
domości wysłanej na adres 
kontakt@wpr24.pl.

Czemu zamknięto przejazd? 
– Przejazd kolejowy został za-
mknięty w związku z przebudową 
infrastruktury w ramach zabudo-
wy dodatkowych zabezpieczeń 
ostrzegających o zbliżających 
się pociągach – mówi Krzysz-
tof Kulesza, rzecznik prasowy 
Warszawskiej Kolei Dojazdowej.

Przejazd zamknięty,
a informacji brak
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z procedurami i PKP PLK poradzi 
sobie z tym zadaniem. Te harmo-
nogramy są bardzo napięte i na 
granicy. Do modernizacji linii 
podmiejskiej dostosowany jest 
termin remontu Al. Jerozolim-
skich, który ma być skończony 

do września przyszłego roku, 
bo autobusy komunikacji zastęp-
czej będą kursowały m.in. trasą nr 
719. W związku z tym, nie można 

zacząć wcześniej, później także 
nie. To trudny projekt, bardzo 
kosztowny, przebiegający przez 
tyle miejscowości – zaznacza wi-
ceprezydent miasta. 

Wspomniany remont Al. Jero-
zolimskich to poszerzenie tzw. 

„wąskiego gardła”, czyli wlotów-
ki do Pruszkowa od strony War-
szawy. Drogowcy mają rozpo-
cząć go jeszcze w tym roku i zakoń-

Każdy z samorządów samodziel-
nie walczy o dogodną dla swoich 
mieszkańców organizację auto-
busowej komunikacji zastępczej. 
Ale nie każdy otrzymał jeszcze 
deklarację, że postulaty zostaną 
spełnione. – PKP PLK mają za-
pewnić komunikację zastępczą, 
ale jeszcze nie wiemy jak to będzie 
wyglądać. Do niej dostosowana 
zostanie komunikacja miejska, 
mamy na to rezerwę budżetową 
– mówi Wiesława Kwiatkowska, 
burmistrz Milanówka. Czas prze-
jazdu z miasta-ogrodu do War-
szawy szacowany jest aż na... 
75 minut. To dwukrotnie dłużej niż  
pociągiem Kolei Mazowieckich, 
a i tak mowa tu o rozkładowej jeź-
dzie, bez uwzględnienia ewentu-
alnych korków i utrudnień. 

O organizację komunikacji za-
stępczej obaw nie mają władze 
Pruszkowa. – Wszystko mamy już 
z kolejarzami dopięte. Komunika-
cja będzie dedykowana specjalnie 
dla Pruszkowa. Oprócz autobu-
sów przejeżdżających tranzytem 
od strony Grodziska i Brwinowa, 
będą autobusy specjalnie dla na-
szych mieszkańców. Pętla ulo-
kowana zostanie przy osiedlu 
Staszica – mówi Andrzej Ku-
rzela, wiceprezydent Pruszkowa. 

Niepokój pruszkowskich władz 
budzi co innego. – Mam nadzieję, 
że nie pojawią się żadne problemy 

czyć prace najpóźniej 31 sierpnia 
2017 r. Nałożenie się tego przed-
sięwzięcia z modernizacją na ko-
lei oznaczałoby dla Pruszkowa 
komunikacyjny paraliż.  

W nieco lepszej sytuacji są 
pasażerowie z Grodziska Mazo-
wieckiego. Stamtąd pociągi ma-
ją odjeżdżać, a w stronę stolicy 
i z powrotem będą jechać po to-
rach dalekobieżnych. Rozkład jaz-
dy ulegnie zmianie i kursów będzie 
mniej, ale uzupełnienie mają sta-
nowić połączenia autobusowe.

Podobnie jak w Pruszkowie, 
specjalna pętla dla autobusów ko-
munikacji zastępczej powstanie 
w Brwinowie. Ulokowana zosta-
nie przy cmentarzu, a jej budowę 
sfi nansuje urząd gminy. Zgodnie 
z zapewnieniami burmistrza Ar-
kadiusza Kosińskiego, PKP PLK 
zgodziły się już na uruchomie-
nie połączenia autobusowego 
Brwinów-Warszawa Zachodnia 
bez przystanków pośrednich. 
Gmina zadba też o łatwy dojazd 
do stacji WKD w Otrębusach
i PKP w Błoniu. 

Remont linii kolejowej nr 447 
obejmie 22-kilometry torów, na-
prawę czterech mostów i trzech 
wiaduktów, przebudowę peronów 
i stacji, budowę nowego przystan-
ku w Parzniewie i tunelu w ciągu 
pruszkowskiej ulicy Działkowej. 
Prace mają potrwać 15 miesięcy, 
choć kolejarze zapewniają, że po-
starają się skrócić ten czas do 12.

Komunikacja zastępcza 
wielką niewiadomą

Przyszłoroczny remont linii kolejowej nr 447 wywołuje 
wiele pytań i obaw pasażerów

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
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Kręcili kilometry z sukcesem
G R O D Z I S K  M A Z .

Grodzisk Mazowiecki po 
raz pierwszy wziął udział 
w kampanii społecznej 
„Kręć Kilometry” 
i sukces. Zakończył ją 
na dziewiątym miejscu 
zostawiając w tyle 
Kraków, Wrocław, 
Katowice, Gdańsk. 
Dzięki zaangażowaniu 
mieszkańców w gminie 
powstaną nowe stojaki 
rowerowe. 

Ł ącznie w okresie od ma-
ja do września prawie 
50 tysięcy rowerzystów 
w całej Polsce wykręci-

ło blisko 9 milionów kilometrów, 
z czego dla Grodziska Mazowiec-
kiego ponad 700 osób pokona-
ło dystans 203 015 kilometrów. 
Ten wynik pozwolił nam znaleźć 
się wśród 20 najbardziej aktyw-
nych miast w Polsce, w których 

jektowane są w taki sposób, by 
były bezpieczne. Będzie można 
przymocować do nich rower 
nie tylko kołem, ale też i ramą.
Póki co nie wiadomo gdzie do-
kładnie urządzenia zostaną 
usytuowane. – Co do lokalizacji 
stojaków, obecnie czekamy na 
wytyczne dotyczące wymogów 

technicznych, które będzie mu-
siało spełniać miejsce, w którym 
stojaki zostaną zamontowane. 
O kolejnych szczegółach fi nali-
zacji naszej wygranej będziemy 
Państwa na bieżąco informować 
– podkreśla Anna Redel z Wy-
działu Promocji Urzędu Miasta 
w Grodzisku Mazowieckim.

Dobry wynik Grodziska jest 
zasługą głównie mieszkańców, 
lecz gmina też dorzuciła swoje 
pięć groszy. Miasto zostało „wy-
pełnione” plakatami, a co tydzień 
o akcji przypominano na Facebo-
oku. – Jesteśmy ogromnie dumni, 
że mamy tak aktywnych miesz-
kańców i szczęśliwi, że nasza lo-
kalna społeczność tak pięknie 
zintegrowała się wokół tej spo-
łecznej akcji. Pokazaliśmy nasze-
go sportowego ducha, ambicję 
i odwagę do mierzenia się z naj-
większymi miastami w Polsce. 
Ogromnie za to dziękujemy!!! – 
informuje Anna Redel. [SD]

organizator kampanii – Funda-
cja Allegro All For Planet postawi 
300 oryginalnych stojaków ro-
werowych – napisano na stro-
nie grodzisk.pl

Natomiast sam Grodzisk 
Mazowiecki otrzyma 15 takich 
stojaków. Ich kształt nie jest 
znany, wiadomo tylko, że zapro-
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Remont linii kolejowej nr 447 
obejmie m.in. 22-kilometry torów, 
naprawę czterech mostów i trzech 
wiaduktów, budowę nowego 
przystanku w Parzniewie i tunelu 
w ciągu pruszkowskiej ulicy Działkowej

Dlaczego nikt nie poinfor-
mował o takiej sytuacji? – Za 
opracowanie projektu tym-
czasowej organizacji ruchu na 
czas robót, uzgodnienie z za-
rządcą drogi, w tym przypadku: 
Starostwo Powiatowe w Prusz-
kowie, oraz oznakowanie dróg 
w terenie, czyli zamieszczenie 
informacji o objazdach z odpo-
wiednim wyprzedzeniem odpo-
wiada wykonawca robót. Swoje 
obowiązki w tym zakresie ma on 
zapisane w zawartej umowie, 

analogicznie jak w przypadku 
wykonawcy remontu toru nr 2 
w okresie wakacyjnym lub obec-
nym dotyczącym toru nr 1 – od-
powiada Kulesza.

Udało się nam ustalić, że 
przejazd w ciągu ul. Regulskiej 
będzie nieczynny do 18 paź-
dziernika włącznie. Jego za-
mknięcie nie ma wpływu na 
ruch pociągów. [SD]
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P I A S T Ó W
9 października 
w jednej z kamienic 
przy ul. Słowackiego 
w Piastowie ujawniono 
zwłoki 66-letniego 
mężczyzny. Jak informują 
policjanci chwilę przed 
odnalezieniem ciała 
w lokalu pojawił się ogień, 
który ugasił sąsiad.

Z głoszenie otrzymali-
śmy po godz. 12. W ka-
mienicy na poddaszu 
doszło do niedużego 

pożaru. Ogień ugasił sąsiad, 
także on ujawnił zwłoki 66-let-
niego mężczyzny. Na miejsce 
wezwano policję, pogotowie 
i na końcu straż pożarną – mówi 
nam st. asp. Marzena Dąbrow-
ska z Komendy Powiatowej 
Policji w Pruszkowie.

Czy znane są przyczyny 
śmierci? – Póki co przyczyny 
zgonu jak i pożaru są nieznane. 

Zwłoki na poddaszu
Natomiast wiemy, że zwłoki 
mężczyzny w żadnym wypad-
ku nie były zwęglone. Będzie 
przeprowadzone postępowa-
nie w tej sprawie, które wyja-
śni okoliczności całego zajścia 
– odpowiada st, asp. Dąbrowska.

Prokuratorzy twierdzą, że 
nie można wykluczyć żad-
nej przyczyny śmierci męż-
czyzny. – Prokurator wszczął 
śledztwo w tej sprawie. Do-
tyczy spowodowania w dniu 
9 października niebezpieczeń-
stwa zagrażającego zdrowiu 
i życiu wielu osób w posta-
ci pożaru, w następstwie cze-
go śmierć poniósł mężczyzna. 
Jednak to czy ten niewielki po-
żar był bezpośrednią przyczy-
ną śmierci będzie wiadomo 
po przeprowadzeniu sekcji 
zwłok. Na razie nie wyklu-
czamy żadnej z możliwości 
– informuje Andrzej Zwoliński, 
zastępca prokuratora rejono-
wego w Pruszkowie. [SD]

Przejazd w ciągu 
ul. Regulskiej 
będzie 
nieczynny do 
18 października  
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18mln zł – tyle pochłonie budowa nowoczesnej hali sportowej w Raszynie. Inwe-
stycja stanowi jeden z priorytetów gminy i ma być gotowa w 2018 roku. Obiekt 

powstanie przy ulicy Sportowej gdzie już znajdują się basen i boisko piłkarskie. 18P i ą t e k ,  2  W R Z E Ś N I A  2 0 1 6
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Reklama10. edycja Targów znów 
strzałem w „10”!

 Ewelina Latosek 

R E G I O N
Jubileuszowa 10. edycja 
WPR Targów Nieruchomości 
i Wnętrz w miniony 
weekend przyciągnęła do 
pruszkowskiej Hali Znicz 
wielu gości. Czy komuś 
udało się znaleźć tam 
wymarzone „cztery kąty”? 
Przekonamy się wkrótce. 

M imo niezbyt sprzy-
jającej  pogody 
przez dwa dni Hala 
Znicz w Pruszko-

wie tętniła życiem. Goście mo-
gli odwiedzać stoiska ponad 60 
wystawców, wśród nich renomo-
wanych deweloperów, doradców 
kredytowych i finansowych, pro-
fesjonalistów aranżacji wnętrz. 
Miłym przystankiem między 
przeglądaniem ofert i inwestycji 
była targowa kawiarnia, prowa-
dzona przez Pizza 24h Pruszków. 
Długie kolejki ustawiały się po 
bezpłatną poradę do specjalistów 
z OAF Phinance. Obleganym sto-
iskiem było również to należące 
do architektów z En Plan.

Do dyspozycji gości była tak-
że bezpłatna tablica ogłoszeń, 
a dla najmłodszych odwiedza-
jących atrakcje i dobrą zabawę 
zapewniło w Kąciku Malucha 

Chmielowiec z Glifa, który prezen-
tował Apartamenty Skarpa. – Po 
targach mamy odzew jeśli chodzi 
o naszą inwestycję w Grodzisku. 
Oceniamy je bardzo pozytywnie, 
na pewno pomyślimy o następ-
nych – zapewnia Iwona Wiśniew-
ska z Grande Developer.

Organizatorem targów jest 
Grupa Wpr Media Sp. z o.o. Współ-
organizator: Miasto Pruszków. 
Partner Strategiczny: Yuniver-
sal Podlaski Partnerzy: Restau-
racja Torino, Przedszkole Tuptuś. 
Sponsor: ReSupport. Patroni: 
Homer Profit, apartamenty.pl,  
KRN.pl, Radio Bogoria, szybko.pl,  
TEL-KAB, Pop Radio, nierucho-
mości.biz, GTV, Radio Sochaczew,  
obiektyw.info, tabelaofert.pl. 

Przedszkole Tuptuś z Brwinowa. 
Do zamieszkania w Pruszko-
wie zachęcała specjalna wysta-
wa „Pruszków przyszłości”, na 
której można było zobaczyć wi-
zje architektów na temat miasta.

Jakie wrażenia mieli sami od-
wiedzający? – Szukam mieszka-
nia już jakiś czas więc dobrze, 
że tu mogę porównać kilka ofert 
i porozmawiać o tym, czego po-
trzebuję – mówiła nam w sobotę 

pani Agnieszka z Pruszkowa. – 
Zostawiłem dziecko w Kąciku 
Malucha i ruszam na łowy, chce-
my z żoną zamienić mieszkanie 
na większe. Jest nas już więcej 
i potrzebujemy przestrzeni – 

stwierdził pan Marcin, który 
odwiedził Halę Znicz w niedzielę.

Targi dobrze oceniają także wy-
stawcy. – Jesteśmy bardzo zado-
woleni, kilka osób zainteresowało 
się naszą ofertą – mówi Karolina 

Goście mogli odwiedzać stoiska 
ponad 60 wystawców, wśród nich 
renomowanych deweloperów, 
doradców kredytowych i finansowych, 
profesjonalistów aranżacji wnętrz
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Mieszkańcy też mogą promować 
M I C H A Ł O W I C E

Strategia promocji  
to nic innego jak  
kreowanie dobrego 
wizerunku, w tym 
przypadku gminy 
Michałowice. Jak 
zapowiadają włodarze 
strategia ta będzie 
opracowywana  
w ścisłym kontakcie  
z mieszkańcami. 

Z apraszamy Państwa 
do współpracy! Im 
więcej osób zaanga-
żuje się w tworzenie 

strategii, tym bardziej odpo-
wiadać ona będzie na potrze-
by i oczekiwania mieszkańców 
gminy. Strategia powstaje w me- 
todzie uspołecznionej zakłada-
jącej połączenie sił ekspertów, 
władz gminy oraz mieszkań-
ców, tak aby wypracować jak 
najlepszy wspólny dokument  
służący rozwojowi – tak gmi-
na Michałowice zachęca swoich 
mieszkańców do współtworze- 
nia strategii promocji.

w wymienionych wcześniej 
miejscach bądź zeskanować 
i wysłać mailem na adres  
strategia@michalowice.pl

Jednak najłatwiej wypełnić 
ankietę online, która dostępna 
jest na www.michalowice.pl/ 
?file_id=551321960&. Na odpo-
wiedzi gmina czeka do końca  
tego miesiąca.

Ponadto w ramach tworzenia 
strategii promocji gminy można 
skorzystać z „Warsztatów Dia-
gnostycznych”, które odbędą się 
20 października. [SD]

Skutkiem będzie stworze- 
nie dokumentu, który bę-
dzie obejmował takie obszary 
problemów jak: komunikację 
między mieszkańcami a sa-
morządem oraz promocję ze-
wnętrzną. Gmina kieruje do 
mieszkańców ankietę, by po-
znać opinię właśnie na te-
mat tych dwóch zagadnień. 
Taką ankietę można znaleźć 
w bibliotekach gminnych 
oraz Urzędzie Gminy Micha-
łowice. Wypełnione formu-
larze można bezpośrednio 

W
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Przez dwa weekendowe dni Hala Znicz podczas Targów  
Nieruchomości i Wnętrz tętniła życiem
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21 października na łamach Gazety 
WPR i portalu WPR24.pl ukaże się 
Dodatek Motoryzacyjny. Zaprasza-
my do współpracy wszystkich, któ-
rzy ze swoją ofertą chcą trafić do 
kierowców i pasjonatów „czterech 
kółek”. Jesień to w kalendarzu kie-
rowców czas, aby pomyśleć o przy- 

gotowaniach do trudnych warunków 
na drodze, wymianie opon, drobnych 
i większych naprawach. W Dodatku 
Motoryzacyjnym podpowiemy na-
szym Czytelnikom jak zadbać o sa-
mochód, dobrać ogumienie, gdzie 
szukać fachowych usług i serwisu. 
Do współpracy i reklamy w Dodatku  

Zareklamuj się w Dodatku 
Motoryzacyjnym!

Motoryzacyjnym zapraszamy wszyst- 
kie firmy, które chcą swoją ofertę  
zaprezentować w 30-tysięcznym 
nakładzie Gazety WPR i na portalu  
WPR24.pl (1,5 mln odsłon w mie-
siącu). Kontakt w sprawie współpra-
cy: Biuro reklamy tel. 22 758 77 88; 
reklama@wprmedia.pl.  [RED]  

Reklamanatomiast widoczne jest z daleka! 
Drugi aspekt: piesi i rowerzyści 
bardzo często mylą trasy, czyli 
piesi chodzą po ścieżce rowero-
wej. A rowerzyści wjeżdżają na 
trasy piesze. W tej chwili dokład-
nie widać, która trasa jest dla ro-
werzystów, a która dla pieszych. 

Jak jasnym światłem  
świeci ścieżka?
– To jest zimne światło. Bardziej 
„jarzenie” niż świecenie. To nie 
jest światło jakie daje np. żarów-
ka. Ale dzięki temu nie oślepia, 
tylko iluminuje. 

Technologia wykonania na 
pierwszy rzut oka wydaje się 
być kosmiczna.
– Nie do końca (śmiech). Bazu-
je na podobnej technologii co 
świecące zabawki dla dzieci, 
które aby świeciły w ciemności 
muszą być najpierw naświetlone 

pod światłem. Podobnie wykona-
ne są wskazówki w wielu zegar-
kach. Jednak nasza technologia 
jest dużo bardziej rozbudowana 
i pozwala na dłuższy czas świe-
cenia. Białe świecące elementy są 
jakby wciskane w ścieżkę rowero-
wą, w tym przypadku w „pokolo-
rowany” asfalt. Co więcej, kolory 
tej iluminacji mogą być różne.

A jaka jest trwałość takiego  
rozwiązania?
– Ścieżka w Lidzbarku Warmiń-
skim to eksperymentalny odci-
nek, dzięki któremu sprawdzimy 
trwałość materiału w różnych 
warunkach atmosferycznych. 
Producent deklaruje, że wszyst-
ko powinno wytrzymać 20 lat. 
Ale chcemy to sami zbadać.

Czy te świecące elementy  
mogą być wykorzystane  
w innych celach?

W Y W I A D
O świecącej ścieżce rowerowej 
wie już cała Polska. Skąd 
pomysł na taki projekt?
– Śledzimy wszystkie nowo-
ści, jakie pojawiają się w naszej 
branży. Już wcześniej wiedzieli-
śmy, że wybudowano podobną 
ścieżkę m.in. w Holandii. Pomysł  
wykonania jej w Polsce zrodził 
się rok temu, kiedy siedzieliśmy 
z zarządcami dróg na forum dro-
gowym w Lidzbarku Warmiń-
skim. Rozmawialiśmy o tym, jak 
upiększyć krajobraz drogi woje- 
wódzkiej z Mikołajek do Giżyc-
ka. Przewijały się różne pomysły,  
np. rozmaite kolory nawierzchni. 
Aż w końcu, dosłownie i w prze-
nośni, oświeciło mnie! (śmiech). 
Pomysł ze świecącą drogą spodo-
bał się, jednak na początku wy-
dawało się, że jest to projekt 
z rodzaju science-fiction.

Rzeczywiście świecąca  
droga, która nie jest  
podłączona do stałego  
zasilania może szokować…
– Zrobiliśmy wiele prób w na-
szym laboratorium w Pruszkowie. 
Opracowaliśmy kilka rozwiązań. 
Pod koniec ubiegłego roku wyko-
naliśmy kilka próbek. Zarządca 
drogi zobaczył je i zdecydowa-
nie powiedział, że chce je wy-
próbować, jednak to marszałek 
województwa warmińsko-mazur-
skiego dał zielone światło dla tej 
inwestycji. Później pomysł ewo-
luował i zamiast drogi zrobiliśmy 
ścieżkę rowerową w Lidzbarku 
Warmińskim. Ścieżka pochłania 
światło w dzień, które następnie 
oddaje całą noc.

Czy piorunujące wrażenie  
wizualne idzie w parze  
z bezpieczeństwem?
– Oczywiście, że tak. Ścieżka jest 
bardziej widoczna dla ludzkie-
go oka. Gdy zajdzie słońce, do-
skonale widać kontury i przebieg 
tej trasy. Iluminacja pozwala na 
zwiększenie nie tylko bezpie-
czeństwa, ale i komfortu jazdy. 
Podam przykład. W Lidzbarku 
na tym odcinku ścieżki, mniej 
więcej pośrodku trasy pomiędzy 
szlakiem rowerowym a pieszym, 
rośnie drzewo. Do tej pory by-
ło ono niewidoczne w nocy 
i stwarzało zagrożenie. Teraz 

O świecącej ścieżce wie już cała Polska
–  Można z nich wykonać do-
słownie wszystko... Od znaków 
drogowych, ścieżek rowero-
wych czy nawet ogródkowych, po 
oznaczenia poziome na jezdni. 

Czy już jakieś inne miasta  
interesowały się wdrożeniem 
np. świecących ścieżek  
rowerowych?
– Zainteresowanie jest ogromne. 
Nie nadążamy z odpowiedzia-
mi. Dzwonią do nas z przedsta-
wiciele samorządów Warszawy, 
Gdyni, Poznania, Ustronia, Ko-
ła, Bydgoszczy, Rzeszowa i wie-
lu innych miast w Polsce. Chcą 
przy użyciu naszego materia-
łu robić np. lądowiska dla he-
likopterów. Zgłaszają się do nas 
również projektanci. Obecnie 
jesteśmy najbliżej realizacji kil-
kusetmetrowej ścieżki rowero-
wej w Warszawie. 

Ale laboratorium pracuje nie tyl-
ko nad jednym projektem. W na-
szym regionie wykorzystano 
wiele innowacyjnych pomysłów.
– Droga biegnąca przy naszej fir-
mie – ul. Parzniewska – ma cztery 
lata, a nadal wygląda jak świeżo 
położona. Przy jej produkcji wy-
korzystano 1,5 tys. opon, które 
zostały zmielone i wymieszane 
z gorącym asfaltem. Taka jezdnia 
jest elastyczna, bardziej odporna 
na spękania i mróz. Inne zalety? 
Ochrona środowiska, recykling 
i wydłużenie trwałości. Mamy też 
tzw. długowieczną nawierzch-
nię na trasie S8 Opacz-Paszków. 
Zaprojektowaliśmy ją na 50 lat! 
Przez ten okres ma wytrzymać 
bez żadnego remontu. Sekre-
tem jest specjalny asfalt i ma-
teriały oraz układ warstw. Koszt 
takiej inwestycji wzrósł zaledwie  
o ok. 3 proc., podczas gdy zysku-
jemy ponad dwukrotną trwałość 
jezdni. Wykonywaliśmy też na-
wierzchnie, które są bardzo ci-
che. Jedzie się po nich niemal 
bezszelestnie. Partycypowali-
śmy i nadzorowaliśmy budowę  
ul. Wołoskiej w Warszawie. Miesz-
kańcy tego rejonu protestowali 
przeciw budowie ekranów aku-
stycznych. Wyprodukowaliśmy 
więc specjalną mieszankę as-
faltową, która zawiera m.in. gu-
mę. Zarządca drogi zgodził się na 
ten eksperyment. Teraz zarówno 

kierowcy, jak i okoliczni miesz-
kańcy, odczuwają większą ciszę. 

A nad jakimi technologiami 
przyszłości pracuje TPA?
– Pracujemy nad wieloma in-
nowacyjnymi projektami, ale 
to jeszcze nie ten etap, żeby je 
zdradzać. Konkurencja czuwa! 
(śmiech) Natomiast już dzisiaj 
mogę się pochwalić pracą nad 
asfaltem zapachowym. Taki  

zapachowy asfalt, to nie tylko roz- 
wiązanie problemu zapachu świe- 
żo układanej nawierzchni, ale ta- 
ki asfalt można też wykorzystać 
przy budowie alejek w parku. Pó-
ki co problemem jest trwałość 
tego zapachu. Ale proszę sobie 
wyobrazić: idzie pan do pracy, 
gdzieś obok remontują drogę 
i unosi się np. zapach cytrusów 
lub świeżo mielonej kawy. 

Jakie jeszcze inne asy w ręka-
wie chowa laboratorium?
– Grający asfalt. Proszę so-
bie wyobrazić – gdy jedzie się 
z określoną prędkością to zaczy-
na grać muzyka, zamiast hała-
su w postaci szumu opon. Idąc 
za tym pomysłem można też 
zwiększyć bezpieczeństwo na 
drogach. Jeśli kierowca prze-
kraczałby dozwoloną prędkość 
usłyszy hałas zamiast muzyki. 

A jak wiadomo, nierzadko mamy 
problem z nadmierną prędko-
ścią… Myślimy też o inteligent-
nych formach nawierzchni, czyli 
takich, które komunikowałyby 
się z użytkownikami dróg, zbie-
rałyby energię lub nawierzch-
niach samoodladzających się, 
czy samoodnawialnych.

Rozmawiał:  
SEWERYN DĘBIŃSKI
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– Grający asfalt. Proszę sobie 
wyobrazić – gdy jedzie się  
z określoną prędkością to zaczyna 
grać muzyka, zamiast hałasu  
w postaci szumu opon – mówi 
Igor Ruttmar 

Rozmowa z IGOREM RUTTMAREM, prezesem spółki TPA w Pruszkowie
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Przeciwnicy budowy linii 400 kV po-
nownie zaprotestują w stolicy. 18 paź- 
dziernika mieszkańcy naszego re-
gionu zgromadzą się przed siedzi-
bą partii Prawo i Sprawiedliwość 
przy ul. Nowogrodzkiej w Warsza-
wie. Poprzednia manifestacja prze-
ciw budowie linii wysokiego napięcia 

przeszła przez stolicę 22 września  
– od Ministerstwa Energii do Kancela-
rii Premiera. W proteście wzięło udział  
8 tys. mieszkańców naszego regio-
nu – m.in. burmistrzowie Brwinowa 
i Grodziska. – 18 października wy-
ruszymy pod siedzibę Prawa i Spra-
wiedliwości, która znajduje się przy 

Kolejny protest 
przeciwko linii 400 kV

ul. Nowogrodzkiej. Manifestacja roz-
pocznie się już o 14. Zakończenie pla-
nujemy ok. godz. 17 – mówi Adam 
Banaszek ze Społecznej Grupy Koor-
dynacyjnej Kozienice-Ołtarzew. Or-
ganizatorzy utworzyli na Facebooku 
wydarzenie, gdzie zawarte są infor-
macje o najbliższym proteście.  [SD]  

Pierwszy etap inwestycji zmierza ku końcowi

Budowa Zana zgodnie z planem

 Anna Sołtysiak 

P R U S Z K Ó W
Nowy budynek Liceum 
Ogólnokształcącego  
im. Tomasza Zana  
w Pruszkowie nabiera 
kształtów. Uczniowie 
rozpoczną naukę w nowym 
skrzydle już na początku 
przyszłego roku. 

J eszcze kilka lat temu nad 
pruszkowskim liceum wi-
siało widmo przeniesienia 
szkoły do innej placówki. 

Z pomysłem lansowanym przez 
poprzedni zarząd powiatu 
pruszkowskiego nie zgadza-
li się uczniowie, nauczyciele  
i absolwenci Zana. Dzięki pro-
testom udało się wywalczyć 
nie tylko pozostawienie szko-
ły w obecnym miejscu, ale i jej 
rozbudowę. A dokładnie wy-
budowanie nowego gmachu 
liceum od podstaw. W tym no-
woczesnej hali sportowej oraz 
boiska wielofunkcyjnego.

Po przeprowadzeniu konkur-
su na projekt szkoły starostwo 
czekało na dokładne kosztorysy. 
Szybko okazało się, że koszt bu-
dowy liceum będzie ogromny. Po 
wprowadzeniu poprawek i cięć 
udało się ogłosić przetarg, w któ-
rym wybrano wykonawcę prac. 
Zana buduje Przedsiębiorstwo 

Budownictwa Przemysłowe-
go „Przemysłówka” Holding Sp. 
z o.o. z Olsztyna, które za zre-
alizowanie inwestycji zainkasu-
je prawie 23,7 mln zł.
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jest budowa. – W budynku dy-
daktycznym mamy stan surowy 
otwarty. Wykonawca rozpoczął 
prace związane z montażem 
stolarki okiennej i drzwiowej. 

Budowa Zana wystartowa-
ła pod koniec 2015 r. Natomiast 
19 kwietnia 2016 r. w konstruk-
cję nowego budynku wmuro-
wana została „Kapsuła Czasu”. 
Od tamtej pory minęło kilka 
miesięcy. Dlatego postanowili-
śmy sprawdzić na jakim etapie 

Trwają prace związane z po-
kryciem dachowym i izolacją. 
Montowane są również insta-
lacje sanitarne i elektryczne – 
mówi nam Andrzej Kutyński, 
naczelnik Wydziału Inwestycji 
i Ochrony Środowiska Staro-
stwa Powiatowego w Pruszkowie. 

– Dokładny termin zakończenia budowy 
skrzydła dydaktycznego to 29 stycznia 
2017. Nic nie wskazuje na to by ten 
termin był zagrożony – podkreśla 
Maksym Gołoś, starosta pruszkowski

– W najbliższych miesiącach bę-
dziemy pracować nad wykończe-
niem obiektu – dodaje. 

Praktycznie do samego końca 
ważyły się losy organizacji pracy 
szkoły na czas budowy. I tu roz-
ważano tymczasowe przeniesienie 
szkoły do innej placówki. Osta-
tecznie jednak władze powiatu 
podjęły decyzję, że budowa no-
wej siedziby liceum będzie pro-
wadzona etapami, a uczniowie 
będą uczyć się w starym gmachu. 

Budowa Zana została podzielo-
na na dwa etapy. Pierwszy z nich 
obejmuje budowę skrzydła dy-
daktycznego, a drugi hali spor-
towej. Budynek dydaktyczny ma 
być gotowy na przełomie stycznia 
i lutego 2017 r. – Dokładny ter-
min zakończenia budowy skrzy-
dła dydaktycznego to 29 stycznia 
2017. Nic nie wskazuje na to by 
ten termin był zagrożony – pod-
kreśla Maksym Gołoś, starosta 
pruszkowski. – Przeniesienie 
uczniów ze starego budynku do 
nowego skrzydła planowane jest 
po zakończeniu I etapu inwesty-
cji, czyli po uzyskaniu odbiorów 
dla nowego budynku – zaznacza. 

Gdy uczniowie rozpoczną na-
ukę w nowym skrzydle ruszą pra-
ce rozbiórkowe starego budynku 
szkoły. W jego miejscu powstanie 
nowoczesna hala sportowa. Za-
kończenie tego etapu jest plano-
wane na 15 listopada 2017 r. 

P I A S T Ó W
Każdy głos jest na  
wagę złota! Doskonale 
wiedzą o tym w Szkole 
Podstawowej nr 4 
z Piastowa, która bierze 
udział w konkursie 
Empiku „Książki są fajne 
i kropka”. Można dołożyć 
swoją cegiełkę, wystarczy 
jedno małe kliknięcie.

P ełna mobilizacja wśród 
dyrekcji, nauczycieli,  
uczniów piastowskiej 
„czwórki”. Wszyscy 

zdają sobie sprawę z wartości  
książek oraz ich wpływu na roz- 
wój dzieci. Dzięki nim najmłod- 
si odkrywają świat, stają się  
kreatywni, otwarci i gotowi na 
dyskusję. Placówka z Piastowa  
postanowiła zawalczyć o to,  
aby w szkolnej bibliotece poja-
wiły się nowe pozycje. 

„Czwórka” chce wykorzystać 
szansę, którą stwarza konkurs 

„Książki są fajne i kropka”. 
Półki w szkolnej bibliotece są 
gotowe i czekają na kolejne po-
zycje. Walka w konkursie to-
czy się o 1000 nowych książek! 
Wszyscy liczą, że uda się osią-
gnąć sukces, a także spełnić 
marzenia młodych i żądnych 
literatury uczniów.

Każdy z nas może wesprzeć 
szkołę podstawową z Piasto-
wa w konkursowej rywali-
zacji. Wystarczy oddać swój 
głos. Można uczynić to na 
www.empik.com/kultura/
biblioteka/szkola-podsta-
wowa-nr-4-im-bohaterow-
-spod-darnicy/. – NIE BĄDŹ 
OBOJĘTNY! Wspomóż naszą 
szkołę, a będziesz miał real-
ny wpływ na rozwój najmłod-
szych. Nic Cię to nie kosztuje, 
tylko jedno małe codzienne 
KLIK – apelują nauczycie-
le i uczniowie piastowskiej 
placówki. Głosowanie trwa  
do 6 listopada.  [JM]

Walczą o doposażenie 
szkolnej biblioteki
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Reklama

R E G I O N
W całej Polsce strażacy znów 
ruszają z akcją „Nie  
dla czadu”. Każdego roku  
z powodu zatrucia tlenkiem 
węgla umiera ponad sto 
osób, tego typu przypadki 
niestety zdarzają się też  
i w naszym regionie.  
Co zrobić, by uchronić się  
od tragedii? 

P óki co temperatury na 
zewnątrz nie są jeszcze 
tak niskie, aby mocno 
podkręcać ogrzewanie 

lub co chwila dokładać do pie-
ca. Sezon grzewczy dopiero się 
zaczyna, ale już warto mieć na 
uwadze pewne środki ostrożno-
ści. A tych nigdy za wiele.

Problemem jest tlenek węgla  
– bezbarwny, bezwonny… Nie 
jesteśmy w stanie go wyczuć. 
Co prawda zdarza się, że ofiara 
zatrucia, zanim zaśnie zorien-
tuje się, że jest osłabiona i ma 
mdłości, ale to wyjątkowo ma-
ło skuteczny sposób na obronę 
przed czadem. Na ogół człowiek 
jest coraz słabszy, w końcu traci 

przytomność i jeśli nikt w porę 
nie zareaguje – umiera.

Źródłem tlenku węgla są źle 
użytkowane urządzenia grzew-
cze, wadliwe przewody komi-
nowe i wentylacyjne. Zatem jak 
się uchronić przed czadem? 
Trzeba zadbać o stan technicz-

ny wspomnianych urządzeń. 
Ważna jest drożność kominów 
i wentylacji. W żadnym wypad-
ku nie możemy zatykać kratek 

Nadchodzi sezon grzewczy
i... cichy zabójca
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wentylacyjnych w oknach. Z ra-
cji tego, że nie jesteśmy w sta-
nie poczuć obecności tlenku 
węgla powinniśmy wyposażyć 
się w czujniki. Takie urządzenia 
kosztują niewiele, a mogą nam 
uratować życie. Jeśli podejrze-
wamy, że w pomieszczeniu jest 

już czad wtedy przewietrzmy 
je otwierając okna i w razie po-
trzeby wezwijmy straż pożarną  
lub pogotowie. [SD]

G R O D Z I S K  M A Z .
Grodziszczanie mogą  
już robić zakupy 
w nowym centrum 
handlowym przy ul. 
Królewskiej. Retalia, bo 
tak nazywa się galeria, 
przyjęła pierwszych 
klientów 12 października.

U roczyste otwarcie 
Retalii odbyło się  
w samo południe. 
Tuż przed centrum 

pojawili się lokalni włodarze 
oraz inwestorzy. – Dzięki ga- 
lerii ten fragment miasta zde- 
cydowanie się poprawił, a wie- 
my jak to jeszcze niedawno  
wyglądało. Ze wszystkich skle- 
pów się cieszymy, bo to zna-
ne marki, które podnoszą 
prestiż miasta – podkreślał 
Grzegorz Benedykciński, bur-
mistrz Grodziska. Głos zabrał 
też Marek Wójcikowski, prezes 
Retalia Parki Handlowe – My-
ślę ze spełnimy oczekiwania 
wszystkich mieszkańców  
Grodziska – powiedział.

W CH Retalia znajdują się 
sklepy: Piotr i Paweł, Pepco, CCC, 
Rossmann, Optyk Tondryk. [AS]

Na zakupy 
do CH Retalia

Z racji tego, że nie jesteśmy w stanie 
poczuć obecności tlenku węgla 
powinniśmy wyposażyć się czujniki
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Jedna osoba została poszkodowa-
na w wyniku wypadku, do które-
go doszło w Kostowcu. Kierująca 
Oplem potrąciła kobietę przecho-
dzącą przez pasy. Opady deszczu nie 
ułatwiają życia kierowcom. Policja 
apeluje o ostrożną jazdę. W miejsco-
wości Kostowiec kierująca Oplem 

potrąciła pieszą. – 55-letnia kobie-
ta przechodziła przez przejście dla 
pieszych. Od strony Grodziska jechał 
Opel Corsa. Kobieta prowadząca po-
jazd poruszała się prawym pasem 
ruchu i potrąciła pieszą. W chwi-
li zdarzenia kierująca Oplem była 
trzeźwa – opisywała st. asp. Marzena 

Kobieta potrącona 
na przejściu dla pieszych

Dąbrowska z Komendy Powiatowej 
Policji w Pruszkowie. – Piesza od-
niosła obrażenia. Konieczna była 
pomoc pogotowia, które przewio-
zło ją do szpitala. W sprawie będzie 
prowadzone postępowanie, któ-
re pozwoli wyjaśnić okoliczności  
zdarzenia – dodawała.  [JM]  

rur spustowych, pokrycia i obró-
bek blacharskich z blachy mie-
dzianej, dewastacje pomieszczeń, 
braki wewnętrznej stolarki, śla-
dy po skradzionych instalacjach, 
braki oszklenia”. 

Natomiast kontrola w ra-
mach nadzoru konserwator-
skiego przeprowadzona została 
11.10.2011 roku, wydano zalece-
nia pokontrolne. „Wykonanie 
zaleceń pokontrolnych poprze-
dziło wystąpienie właściciela 
o uzgodnienie programu zabez-
pieczeń zewnętrznych otworów 
drzwiowych i okiennych, a także 
zabezpieczenia więźby dacho-
wej, deskowania, pokrycia, ko-
minów, obróbek blacharskich, 
rynien i rur spustowych, na co 
Mazowiecki Wojewódzki Kon-
serwator Zabytków w 2012 r. 
wydał stosowne postanowienia 
i decyzje” – czytamy w odpo-
wiedzi MWKZ.

Mazowiecki konserwator 
zwraca też uwagę, że wolnostoją-
cy obiekt nie posiada bezpiecznej 
lokalizacji – położony jest na ubo-
czu na granicy Pruszkowa i Pia-
stowa, na rzadko zabudowanym 
terenie. Jakie to ma znaczenie? 
Chodzi o włamania i kradzie-
że. „Sprawy sądowe kolejnych 
włamań i kradzieży w obiekcie 
zabytkowym prowadzone by-
ły przy czynnym udziale MWKZ 
i każdorazowo zakończone wy-
rokami skazującymi sprawców 
w 2011 r., 2012 r., 2013 r., 2014 r., 
ostatnio w kwietniu 2015 r. (na 
rozprawy stawiały się też osoby  
reprezentujące  pokrzywdzo-
nego właściciela i zgłaszającego 
fakt dokonania przestępstw)” – 
twierdzi MWKZ. I dodaje: „Syste-
matycznie wykonywane w latach 

2011-2015 przez właściciela do-
raźne uzupełnienia zabezpie-
czeń budynku i posesji, w tym 
furtki i ogrodzenia, zakładanie 
nowych kłódek, były permanent-
nie niszczone przez próbujących 
dokonania i sprawców kolejnych 
włamań, co stwierdzano na bie-
żąco poprzez oględziny w tere-
nie”. 

Kontakt...
Tyle wyjaśnień natury nieco ogól-
nej. Nas mocno zaniepokoiło jed-
no z dalszych zdań w odpowiedzi 
MWKZ, a dotyczącego kontak-
tu z właścicielem zabytkowego 
budynku przy ul. Broniewskie-
go w Pruszkowie. 

Czytamy bowiem: „Z peł-
nomocnikiem firmy w ciągu 
ostatniego roku nie ma kontak-
tu (nieaktualne numery tele-
fonów komórkowych, którymi 
przez ostatnie lata WUOZ się 

porozumiewał z przedstawicie-
lami właściciela). Tymczasem 
sami niedawno widzieliśmy na 
ogrodzeniu terenu zabytkowego 
obiektu płachtę z napisem „Nie-
ruchomość na sprzedaż” i nu-
merem telefonu. Ale może to 
mylny trop?

Generalnie – odpowiedź 
MWKZ, choć ważna, nie da-
ła recepty na pytanie jak rato-
wać zabytkowy budynek przy 
ul. Broniewskiego. Mało melo-
dyjną nutkę nadziei daje ostat-
nie zdanie. „Procedura kontroli 
zmierzająca do przeprowadze-
nia kolejnej kontroli, która za-
planowana była na 2016 r., jest 
w trakcie realizacji – twierdzi 
mazowiecki konserwator.

Do sprawy będziemy oczywi-
ście wracać.

Pałacyk czeka  
na pomoc

 Andrzej Golec 

P R U S Z KÓ W
Wracamy do sprawy stanu 
zabytkowego budynku 
przy ul. Broniewskiego 
w Pruszkowie. Na nasze 
pytania skierowane 
do MWKZ dostaliśmy 
odpowiedź. Nie w pełni ona 
satysfakcjonuje, chyba że 
skuteczny efekt przyniesie 
kolejna kontrola nadzoru 
konserwatorskiego.

P rzypomnijmy. Zabyt-
kowy budynek (zwa-
ny też pałacykiem) 
przy ul. Broniewskie-

go, w którym niegdyś mieści-
ła się m.in. szkoła powszechna, 
chyli się ku zupełnemu upadkowi. 
Straszy. Po likwidacji Zakładów 
Naprawczych Taboru Kolejowe-
go przeszedł w ręce prywatne. 
I następowała stopniowa dewa-
stacja nieużytkowanego, piękne-
go dawniej obiektu (wpisanego 
do rejestru zabytków decyzją  
z dnia 30.08. 2011 r.). W „Gaze-
cie WPR” z 30 września tego ro-
ku wyrażaliśmy nadzieję, że ktoś 
ruszy mu na ratunek. Jednak czy 
tak się stanie?

Pytania
Mazowieckiemu konserwato-
rowi zadaliśmy pytania: Czy ma 
wpływ na kontrolę stanu tego 
budynku i co w tym zakresie ro-
bi lub może zrobić? Czy może 
zobowiązać właściciela do spra-
wowania lepszego dozoru (czy-
taj remontu) nad obiektem? Czy 
obiekt został objęty nadzorem 
konserwatorskim, był kontrolo-
wany w ostatnim czasie?

W odpowiedzi Aleksandra 
Udziela-Łabęda, kierownik Wy-
działu Kontroli w MWKZ infor-
muje, że „pomimo dozorowania 
obiektu, nastąpiła dewastacja nie-
użytkowanego budynku. Oględzi-
ny przeprowadzone w lipcu 2011 
r. w  ramach procedury wpisu do 
rejestru stwierdziły brak rynien, 
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Odpowiedź MWKZ, choć ważna,  
nie dała recepty na pytanie jak 
ratować zabytkowy budynek przy  
ul. Broniewskiego 

P R U S Z K Ó W
Zawodnicy z całego globu 
przyjadą do Pruszkowa,  
aby walczyć o medale  
w mistrzostwach świata 
taijiquan. Z pewnością 
widowiskowe pokazy 
zachwycą publiczność 
zgromadzoną w hali Znicz.

K orzeni taijiquan na-
leży szukać w Chi- 
nach. Charaktery-
zuje się pracą nad 

koordynacją ciała, a przede 
wszystkim umysłem i ciałem, 
czym odróżnia się od większo-
ści sztuk walki. Z czasem taji-
guan odgrywało rolę ćwiczeń 
dla zdrowia oraz relaksu. Warto 
pamiętać również, że jest to 
bezkontaktowy sport, który 
imponuje ogromną estetyką 
oraz efektywnością.

Niebawem każdy będzie 
mógł przyjrzeć się z bliska taj-
nikom taijiquan podczas mi-
strzostw świata, które w dniach 
17-20 października odbędą się 
w pruszkowskiej Hali Znicz. 

Cieszy nas, że zawody tej rangi 
odbędą się w Polsce – tłumaczy 
Dariusz Piwowarski, prezes Pol-
skiego Związku Wushu.

Start rywalizacji poprzedzi 
uroczysta ceremonia otwarcia, 
która została zaplanowana na 16 
października o godz. 19. Później 
rozpoczną się zmagania o me-
dale. – Wśród zgłoszonych jest 
350 zawodników z 32 państw. 
W tym gronie jest 12-osobowa 
reprezentacja Polski. Na koniec 
każdego dnia zmagań będzie 
można podziwiać najlepszy na 
świecie zespół pokazowy Chiń-
skiej Federacji Wushu – mówi 
Dariusz Piwowarski.

Wstęp na imprezę jest bez-
płatny.

Patronat medialny nad mi-
strzostwami świata taijiquan 
objęły „Gazeta WPR” i portal 
WPR24.pl. [JM]

– Tai chi to jeden z najbardziej 
znanych systemów wushu. Zy-
skał popularność w wielu kra-
jach. Warto dodać, że tai chi 
wydzielono z systemów wu-
shu. Wcześniej stanowiło jed-

ną z konkurencji podczas 
mistrzowskich imprez. Teraz or-
ganizowanie są odrębne zawody. 
Dotychczas mistrzostwa świata 
taijiquan organizowane były raz, 
impreza odbyła się w Chinach. 

Taijiquan, czyli rywalizacja 
o prymat na świecie
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Skończyli głosowanie,
niedługo wyniki

P O D K O W A  L E Ś N A
Mieszkańcy Podkowy 
Leśnej mogą już tylko 
czekać. Do 9 października 
mogli głosować na 
projekty w ramach budżetu 
obywatelskiego na 
2017 rok. Wyniki zostaną 
ogłoszone niebawem. 

W puli budżetu oby- 
watelskiego jest  
100 tys. zł. Miesz- 
kańcy spośród 

ośmiu propozycji mieli wy-
brać projekty, które, ich zda-
niem, należy zrealizować. Każdy 
mógł poprzeć trzy. Ich koszt jest 
zróżnicowany. Wykonanie barie-
rek ochronnych przy przepu-
stach na kilku ulicach to koszt 
100 tys. zł. Z kolei budowa bo-
iska do siatkówki plażowej przy 
ul. Storczyka wyniesie ok. 50 tys. 
zł, ale już nasadzenia drzew igla-
stych na terenie miasta to suma 
zaledwie 5 tys. zł.

Mieszkańcy mogli głoso-
wać drogą internetową, a tak-
że w urzędzie miasta i innych 
punktach stacjonarnych. – Ścią-
gamy karty z pozostałych loka-
lizacji – mówił Artur Tusiński, 
burmistrz Podkowy Leśnej. – 
W urzędzie miasta głosowa-
no na ponad 80 kartach, drogą 
internetową wpłynęło 449 for-
mularzy. Teraz nadszedł czas 
liczenia. Wyniki powinny być 
znane 17 października – dodawał.
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Niewykluczone, że miasto zre-
alizuje kilka projektów. Wszyst-
ko zależy od kwoty, którą będzie 
trzeba przeznaczyć na ich wyko-
nanie. Możliwe, że część środ-
ków nie zostanie wykorzystana. 
– Taka ewentualność istnieje. 
Mieszkańcy mieli do wyboru kil-

ka projektów, których koszt był 
zróżnicowany. Pewnie zrealizu-
jemy 2-3 propozycje. W przypad-
ku sytuacji, w której jakaś część 
sumy nam zostanie, włączymy 
ją do przyszłorocznego budże-
tu – przedstawia podkowiański 

burmistrz. Budżet obywatelski 
to nowość w Podkowie Leśnej, 
jednak mieszkańcy aktywnie 
włączyli się w jego tworzenie. 
Przeszli już kilka etapów, teraz 
czekają na wielki finał. – Pod-
trzymuję swoje zdanie, że bu-
dżet partycypacyjny może być 

formą zabawy. De facto jest to 
podniesienie poprzeczki. Miesz-
kańcy muszą przygotować pro-
jekt, zebrać odpowiednią liczbę 
podpisów, więc muszą się w peł-
ni zaangażować – tłumaczy  
Artur Tusiński. [JM]

Zawody odbędą się w dniach  
17-20 października w pruszkowskiej 
Hali Znicz 

Teraz nadszedł czas liczenia. Wyniki 
powinny być znane 17 października  
–mówi burmistrz Tusiński

Dalszy ciąg sprawy zabytkowego budynku 
przy ul. Broniewskiego w Pruszkowie 
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K O M O R Ó W
Do Komorowa zjadą się 
kluby z całego kraju, 
aby wziąć udział 
w Ogólnopolskim Turnieju 
Koszykówki chłopców 
rocznik 2005 i młodsi, 
który odbędzie się 
w dniach 14-16 października. 
Wszystkie drużyny są 
w bojowych nastrojach. 

Drużyna UKS Akade-
mia Koszykówki Ko-
morów stała się po-
strachem całej Polski. 

Zespół Grzegorza Tomaszewskie-
go podróżował po kraju i wy-
grywał kolejne turnieje. Teraz to 
Komorów na kilka dni zamieni 
się w koszykarską stolicę Polski. 
– W ciągu roku wzięliśmy udział 
w sześciu turniejach, z których 
pięć zakończyło się naszym 
triumfem. Trenerzy drużyn prze-
ciwnych gratulowali mi sukcesów 
i po cichu wspominali o rewan-
żu. Ciągle powtarzałem, że zapra-
szam ich do Komorowa. W końcu 
zorganizowaliśmy turniej, który 
zapowiada się niezwykle cieka-
wie – mówi Grzegorz Toma-
szewski, prezes UKS Akademia 
Koszykówki Komorów.

Przede wszystkim uwagę 
zwraca silna obsada zawodów. 
Wśród drużyn, które wezmą 
udział w turnieju są mistrzowie 
województw: Trefl  Sopot (po-
morskie), TKM Włocławek (ku-
jawsko-pomorskie), AZS Kielce 
(świętokrzyskie), UKS 27 Kato-
wice (śląskie), Trzy Cztery Lu-
blin (lubelskie) i Regis Wieliczka 

Drużyny podzielono na cztery 
grupy. Rywalizacja będzie odbywa-
ła się na obiektach w Komorowie 
i Nowej Wsi. W piątek, 14 paź-
dziernika, o godz. 19.30 w ha-
li sportowej przy ul. Marii Dą-
browskiej 12/20 w Komorowie 
odbędzie się uroczysta ceremo-
nia otwarcia. Jednak już o 9.50 

ruszą rozgrywki grupowe, któ-
re potrwają do soboty. Następ-
nie faza pucharowa, a w niedzielę 
o godz. 12.50 najważniejszy mecz. 
Uroczyste zakończenie turnieju 
z wręczeniem nagród o 14 w ko-
morowskiej hali.

Patronat medialny nad turnie-
jem objęły „Gazeta WPR” i portal 
WPR24.pl. [JM]

(małopolskie). – Wszyscy pod-
kreślają, że przyjeżdżają grać 
o 1. miejsce. W turnieju zaprezen-
tuje się 16 drużyn z 12 województw
– twierdzi Tomaszewski.

Wszyscy z niecierpliwością 
czekają na pierwszy mecz. – Pra-
ce związane z organizacją turnie-
ju ruszyły pół roku temu. W po-

moc zaangażowało się wielu ro-
dziców. Dużego wsparcia udzieliła 
nam gmina Michałowice. Orga-
nizacja turnieju nie jest sprawą 
łatwą. Liczymy, że nasze tru-
dy dadzą efekt. Na płaszczyźnie 
sportowej liczy się przede wszyst-
kim kolejna szansa na rozwój i zy-
skanie doświadczenia – podaje 
prezes klubu z Komorowa.

Wielkie granie w Komorowie
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G R O D Z I S K  M A Z .
Niedawno w obrębie 
jednej z grodziskich 
stacji Warszawskiej Kolei 
Dojazdowej strażnicy 
miejscy uratowali życie 
kobiecie, która będąc 
pod wpływem alkoholu 
upadła z peronu na 
torowisko uderzając 
głową w szynę.

S ytuacja miała miejsce 
w czwartek 6 paź-
dziernika. Około go-
dziny 22.30 grodzi-

scy strażnicy patrolowali teren 
stacji kolejowej WKD. Dostrze-
gli kobietę, która opierała się 
o skład wagonu. – W pew-
nym momencie kobieta osu-
nęła się z peronu na tory ude-
rzając głową w szynę, zaraz 
po tym jak pociąg ruszył ze 
stacji – informują grodziscy 
strażnicy na swojej stro-
nie internetowej.

Funkcjonariusze natych-
miast podjęli interwencję. 
Podnieśli kobietę z torów 
i przenieśli w inne miejsce, 
w tym samym czasie nadjeż-
dżał już kolejny pociąg. Jak 
się później okazało, kobieta 
wcześniej spożywała alko-
hol… Prawdopodobnie gdyby 
nie interwencja straży miej-
skiej to zdarzenie skończyło-
by się tragicznie.

Kobieta z urazem głowy 
i ogólnymi potłuczeniami 
trafi ła do szpitala. [SD]

O włos 
od tragedii 

Drużyny podzielono na cztery 
grupy. Rywalizacja będzie odbywała 
się na obiektach w Komorowie 
i Nowej Wsi 

Biuletyn Informacyjny Gminy Michałowice
Biuletyn przyGotowywany i reDaGowany przez GminĘ MichaŁowice. ReDakcJa WPR nie ponosi oDpowieDzialności za JeGo treść.

Wysoka pozycja gminy Michałowice
w rankingach Wspólnoty

Gmina oceniana by-
ła w kategorii gmin 
wiejskich, których 
w Polsce jest 1559, 

natomiast na Mazowszu – 228.
 

Wydatki inwestycyjne 
w latach 2010-2015
Średnie wydatki inwestycyjne 
per capita w okresie 2010-2015 r. 
wyniosły 1498,32 zł. W skali kraju 
gmina uplasowała się na 43. miej-
scu wśród gmin wiejskich, jednak 
w województwie mazowieckim 
zajęła 1. miejsce, przed m.in. 
Lesznowolą i Nadarzynem,  któ-
re uplasowały się  odpowied-
nio  na 1 i 2 miejscu w rankingu 
dochodów gmin.

 Ranking opracowano w opar-
ciu o całość wydatków mająt-
kowych. W poprzednich latach 
sporządzano go tylko na pod-
stawie inwestycji, które były 

kierowane na rozwój infrastruk-
tury technicznej - transport 
(remonty i budowa dróg);  gospo-
darka komunalna (sieć wodocią-
gowa i kanalizacyjna, oświetlenie 
ulic itp.) oraz gospodarka miesz-
kaniowa. W tym roku, po raz 
pierwszy, uwzględniono także 
wydatki na infrastrukturę spo-
łeczną (m.in. oświatę i sport). Au-
torzy zestawienia stwierdzili, że 
po zmianach jakie dokonały się 
w naszym kraju na przestrzeni 
lat, dużej poprawie uległa infra-
struktura techniczna, która mia-
ła dotąd decydujące znaczenie 
dla stworzenia warunków dla  
rozwoju gospodarczego.  Obec-
nie w dużej mierze o powodzeniu 
strategii rozwoju decydują rów-
nież inwestycje w infrastrukturę 
powiązaną z usługami społecz-
nymi. Co ma odzwierciedlenie 
także w gminie Michałowice 

– w badanym okresie nastąpiła 
m.in. rozbudowa i modernizacja 
trzech gminnych szkół i przed-
szkola; wybudowano i zmo-
dernizowano lokalne miejsca 
spotkań mieszkańców (świetl-
cie), oddano do użytkowania no-
wą siedzibę urzędu, jak również 
poprawie uległa infrastruktura 
sportowa i rekreacyjna.

Ranking 
dochodów JST
Gmina Michałowice, z docho-
dem per capita wynoszącym 
5468,85 zł, uplasowała się na 3. 
miejscu wśród mazowieckich 
gmin wiejskich, zaś w kraju 
- na 15.

 Ranking został opracowa-
ny na podstawie osiągniętych 

Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, tel. 22 350-91-91
www.michalowice.pl

dochodów w 2015 roku. Za-
stosowana metoda pominę-
ła wpływy z dotacji celowych 
(m.in. dochody ze środków ze-
wnętrznych), które mają tym-
czasowy, ale silny wpływ na 
wielkość dochodów. Ponadto 
dochody zostały skorygowane 
o dwa składniki. Po pierwsze 
odjęto składki przekazywane 

przez samorządy w związ-
ku z subwencją równoważą-
cą (tzw. „janosikowym”, który 
otrzymują gminy o najniższych 
dochodach). Przypomnijmy, że 
w ubiegłym roku z tego tytułu 
gmina Michalowice przekazała 
kwotę  4 400 372,00 zł, co sta-
nowiło 4,6% całości wydatków. 
Po drugie, do faktycznie zebra-
nych dochodów dodano skut-
ki zmniejszenia stawek, ulg 
i zwolnień  w podatkach lokal-
nych (chodziło o to, by porów-
nywać faktyczną zamożność, 
a nie skutki podejmowanych 
w gminach autonomicznych 
decyzji odnoszących się do 
polityki fi skalnej).

  Zestawienia zostały opra-
cowane na podstawie danych 
z GUS przez zespół prof. Paw-
ła Swianiewicza z Uniwersy-
tetu Warszawskiego. 

1. na Mazowszu w rankingu wydatków inwestycyjnych, 15. w kraju i 3. w województwie 
mazowieckim w rankingu dochodów – to pozycje, które gmina Michałowice zajęła w kategorii 
gmin wiejskich w zestawieniach opublikowanych przez magazyn samorządowy „Wspólnota”.

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

Reklama
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Policjanci dostrzegli mężczyznę na 
rowerze, który na widok radiowozu 
zaczął uciekać. Kilka chwil później 
został zatrzymany. Okazało się, że 
ukradł rower. Policjanci patrolują-
cy ulice Pruszkowa dostrzegli męż-
czyznę, który na ich widok szybko 
zawrócił i wszedł w głąb podwórka. 

Mundurowi natychmiast podążyli 
za nim. Uciekinier schował się za 
jednym z pojazdów, tuż obok stał… 
rower. 64-latek przyznał się, że 
wszedł do bloku. Drzwi od klatki 
schodowej były zamknięte dlatego 
podważył je nożem. Dostał się do 
środka i zabrał stojący wewnątrz 

Kolejny złodziej 
rowerów wpadł

rower. Chciał wrócić do domu, ale 
jak przyznał przestraszył się nad-
jeżdżającego radiowozu. Policjanci 
ustalili właściciela roweru i odda-
li mu sprzęt. Natomiast zatrzyma-
ny mężczyzna odpowie za kradzież 
z włamaniem. W więzieniu może 
spędzić nawet 10 lat.  [SD]  

Reklama

P I A S T Ó W
Piastów dołączył do 
projektu LocalSpot. 
Za pomocą smartfonu 
i zainstalowanej w nim 
aplikacji zgłosicie niemal 
każdy problem, który 
zauważycie w mieście.

N ieodśnieżona droga, 
niesprawne oświe-
tlenie uliczne, dzi-
kie wysypisko śmieci 

– problemy można mnożyć… 
Ale co z nimi zrobić? W Pia-
stowie można je zgłosić wło-
darzom za pomocą smartfonu! 
Wystarczy zrobić zdjęcie, do-
dać opis, wysłać i już. W ciągu 
kilku sekund takie zawiado-
mienie trafi do odpowiednie-
go działu w urzędzie miejskim. 
Nie musicie szukać danych 
kontaktowych i chodzić od 
jednych drzwi do drugich.

Aplikacja LocalSpot jest 
zintegrowana z piastowskim 
magistratem od początku tego 
miesiąca. – Źle zaparkowane 
auto blokujące przejście dla 
pieszych, zaśnieżony chod-
nik, burdy i zakłócanie ciszy 
nocnej, wandalizm, niezabez-
pieczona budowa – te i wiele 
innych rzeczy można zgłaszać 

poprzez LocalSpot. Stworzono 
zarówno portal, jak i aplika-
cję mobilną. Z analiz wynika, 
że rośnie liczba osób korzy-
stających właśnie z aplikacji 
mobilnej. Dlaczego? Ponie-
waż telefon, który zawsze 
mamy przy sobie, umożliwia 
nam zgłaszanie problemów
„tu i teraz” – napisano na 
stronie piastow.pl.

Ale najpierw aplikację trze-
ba ściągnąć na telefon. Na-
stępnie ją otwieramy, wska-
zujemy lokalizację, wybieramy 
kategorię, robimy zdjęcie, do-
dajemy opis problemu i go-
towe. – Możemy zrobić to 
w pełni anonimowo, bez ko-
nieczności logowania. Dodat-
kowo - wszystkie zgłoszenia 
widoczne są na mapie lub li-
ście i oznaczone kolorami 
(zgłoszone, w realizacji, za-
mknięte). Każdy użytkownik 
może je zobaczyć, skomento-
wać, a także poprzeć, klikając 
symbol serduszka – czytamy 
dalej na stronie Piastowa.

Następnie magistrat dekla-
ruje, że sprawą zajmie się naj-
szybciej jak to tylko możliwe.

Aplikacja jest bezpłatna. 
Więcej informacji: www.local-
spot.pl. [SD]

Zgłoś problem za pomocą 
aplikacji mobilnej!

R E G I O N
Sceny jak z fi lmu 
sensacyjnego rozegrały 
się na terenach 
dawnej fabryki 
traktorów w Ursusie. 
Funkcjonariusze CBŚP 
zlikwidowali działającą 
tam nielegalną 
fabrykę papierosów.

„L ewa” produkcja 
papierosów to 
potężny prze-
mysł. Tym razem

taki proceder kwitł w daw-
nej fabryce traktorów w Ur-
susie. Członkowie grupy 
przestępczej byli przekonani, 
że to idealne miejsce. Prze-
liczyli się, gdyż na ich trop 
wpadli funkcjonariusze trud-
niący się walką z nielegalną 
przestępczością tytoniową.

Policja postanowiła za-
trzymać członków grupy, 
jednak ci nie dawali za wy-

graną. Zabarykadowali się 
wewnątrz dawnej fabryki 
traktorów. Policjanci uży-
li wszystkich możliwości, 
aby dostać się do środka. 
Nie brakowało wybuchów 
i strzałów. Do pokonania 
trzech par drzwi policjan-
ci wykorzystali piły mecha-
niczne. W końcu osiągnęli 
swój cel, a trzej mężczyź-
ni znajdujący się w środku 
uznali, że stoją na straconej 
pozycji. Pozostało im położyć 
się na podłodze i oddać w rę-
ce funkcjonariuszy. Zabez-
pieczono 1,3 mln gotowych 
papierosów, 6,5 t krajan-
ki tytoniowej i dwie maszy-
ny produkcyjne. 

Funkcjonariusze wkroczy-
li także do czterech miejsc 
na terenie powiatu prusz-
kowskiego, w których za-
trzymano 5 osób. [JM/SD]

Wpadli 
z „fabryką”

G R O D Z I S K  M A Z .
Dzienny Dom Opieki 
Medycznej pojawił się 
w Grodzisku wraz z 
początkiem października. 
Pacjenci mogą korzystać 
z jego usług od 
poniedziałku do piątku. 

O puszczenie szpita-
la nie zawsze jest 
równoznaczne z za-
kończeniem lecze-

nia. Często pacjenci wymaga-
ją dalszej opieki oraz pomocy. 
Gdzie mają jej szukać? Właści-
wym miejscem jest Dzienny Dom 
Opieki Medycznej. Z począt-
kiem października wspomniany 
punkt rozpoczął funkcjono-
wanie w Szpitalu Zachodnim 
im. św. Jana Pawła II w Gro-
dzisku Mazowieckim.

Placówka jest czynna od po-
niedziałku do piątku w godzinach 
8-16. Przede wszystkim Dzien-
ny Dom Opieki Medycznej ma 

służyć osobom starszym, powy-
żej 65 roku życia, które wyma-
gają świadczeń pielęgnacyjnych, 
opiekuńczych i rehabilitacyjnych. 
Zarazem zyskują możliwość kon-
tynuacji leczenia. Do placówki 
mogą trafić pacjenci po prze-
bytej hospitalizacji wymagają-
cy dalszej opieki ze względu na 
stan zdrowia. Z usług DDOM mo-
gą skorzystać również osoby, któ-
re w ciągu ostatnich 12 miesięcy 
przebywały w szpitalu.

Aby trafi ć do placówki nale-
ży uzyskać skierowanie. Może 
je wydać lekarz podstawowej 
opieki zdrowotnej bądź spe-
cjalista udzielający pomocy 
w szpitalu. Warto podkreślić, że 
kwalifi kację pacjenta do Dzien-
nego Domu Opieki Medycznej 
przeprowadza Wielodyscypli-
narny Zespół Terapeutyczny. 
Jego ocena decyduje o termi-
nie rozpoczęcia pobytu w pla-
cówce. Ten może trwać od 30 
do 120 dni i jest bezpłatny. [JM]

Dom opieki medycznej 
czeka na pacjenta

R E G I O N
Wystarczy, że zainstalujemy 
odpowiednią aplikację 
w telefonie a kupimy 
bilet na podróż po linii 
Warszawskiej Kolei 
Dojazdowej   

W automatach bi-
letowych zain-
stalowanych na 
stacjach i przy-

stankach WKD obok płatno-
ści gotówką i kartą, dostępna 
jest również płatność mobil-
na BLIK (płatność za pomocą 
aplikacji na telefonie komór-
kowym) – czytamy w komu-
nikacie WKD.

Ale jak to zrobić? Na swoim 
telefonie instalujemy aplikację 
mobilną banku, w którym po-
siadamy konto. Jednak warto 
pamiętać, że nasz bank mu-
si być uczestnikiem systemu 
BLIK. Każda transakcja po-
winna zostać potwierdzona 
jednorazowym sześciocyfro-
wym kodem wygenerowanym 
przez aplikację, który wpisze-
my na ekranie biletomatu. Ta-
ki kod ważny jest przez dwie 
minuty, co jak twierdzą twór-
cy systemu, gwarantuje nam 
pełne bezpieczeństwo. [SD]

Za bilet
telefonem

Zieleń w nowej odsłonie
 Seweryn DĘBiŃski 

P R U S Z K Ó W
Zieleń przy al. Wojska 
Polskiego przechodzi 
metamorfozę. Na odcinku 
od ul. Działkowej 
do Powstańców 
m.in. nasadzono tysiące 
krzewów liściastych 
i zasiano trawę na 
powierzchni ok. 1 ha. 

M iasto Pruszków kil-
ka miesięcy temu 
podpisało poro-
zumienie z Ma-

zowieckim Zarządem Dróg 
Wojewódzkich w sprawie prze-
kazania fragmentu al. Wojska 
Polskiego w zakresie utrzymania 
zieleni. Chodzi o to, by tutejszy 
magistrat mógł zagospodaro-
wać tereny zielone we własnym 
zakresie. Do tej pory al. Wojska 
Polskiego nie zachwycała wyglą-
dałem. Jednak w tym roku przy-
szły długo oczekiwane zmiany. 
MZDW wymienił nakładkę asfal-
tową na odcinku od ul. Brzozo-
wej do Powstańców. W tej chwili 
trwają podobne prace drogowe 
na dalszym fragmencie prowa-
dzącym aż do mostu na Utracie.

W ramach podpisanego po-
rozumienia, ze swojej strony 
miasto postanowiło zmienić 
oblicze przyulicznej ziele-
ni. – W czerwcu tego roku po 

wyborze wykonawcy w trybie 
przetargu nieograniczonego zo-
stała podpisana umowa na za-
gospodarowanie wspomnianej 
zieleni na odcinku od ul. Dział-
kowej do Powstańców. Zreali-

zowaliśmy zakres prac, który 
przewidywał przygotowanie te-
renu pod nasadzenia, nasadze-
nie krzewów liściastych w ilości 
ponad 10 tys. sztuk, nasadzenie 
siedmiu drzew w pasie ziele-
ni ul. Działkowej oraz powsta-
nie trawników na powierzchni 
około 1 ha – mówi nam Aneta 
Kozłowska z Wydziału Ochrony 
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Środowiska Urzędu Miejskie-
go w Pruszkowie. – Nasadzono 
m.in. takie rośliny jak róża, ta-
wuła, dereń, irga, oliwnik, ro-
kitnik, perukowiec, bez czarny, 
pęcherznica – dodaje.

To nie koniec. Zaplanowano 
zagospodarowanie zieleni w ko-
lejnej części al. Wojska Polskiego. 
– Przewidziana jest realizacja ko-
lejnego fragmentu od Powstańców 
do rzeki Utraty. Jego zakończe-
nie planujemy na listopad 2017 r. 
– wyjaśnia Aneta Kozłowska.

Koszt „zielonego” zagospoda-
rowania wyniósł blisko 460 tys. zł.

Nasadzono m.in. takie rośliny jak róża, 
tawuła, dereń, irga, oliwnik, rokitnik, 
perukowiec, bez czarny, pęcherznica 
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Do pokonania 
trzech par 
drzwi policjanci 
wykorzystali piły 
mechaniczne. 
W końcu 
osiągnęli 
swój cel
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Do jednej z grodziskich szkół przy-
szły dzieci z rozległymi obrażenia-
mi ciała. Konieczne było wezwanie 
pomocy medycznej. Zawiadomienie 
w tej sprawie złożyli nauczyciele. 
Policjanci udali się do miejsca za-
mieszkania uczniów. W rozmowie 
z matką dzieci dowiedzieli się, że 

obrażenia powstały wskutek agre-
sywnego zachowania jej konkuben-
ta. Mundurowi dostrzegli, że ko-
bieta też miała siniaki i rany na ca-
łym ciele. Zatrzymano podejrzanego 
41-latka. – Zebrane w sprawie ma-
teriały pozwoliły na przedstawienie 
Dariuszowi A. zarzutu znęcania się 

Znęcał się nad partnerką 
i jej dziećmi

nad rodziną ze szczególnym okru-
cieństwem. Sąd przychylił się do 
wniosku policjantów i prokurato-
ra i zdecydował o tymczasowym 
aresztowaniu mężczyzny na naj-
bliższe trzy miesiące – mówi asp. 
szt. Katarzyna Zych, rzecznik pra-
sowy grodziskiej policji.  [SD]  

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 7 października 2016 r. 

w sprawie przystąpienia miasta Pruszków do sporządzenia projektu  
Gminnego Programu Rewitalizacji

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji  
(Dz. U. z 2015 roku poz. 1777) Prezydent Miasta Pruszków informuje, że w dniu 29.09.2016 r. Rada 
Miejska w Pruszkowie przyjęła uchwałę Nr XXII.251.2016 o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego 
Programu Rewitalizacji 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, która okre-
śla zasady oraz tryb przygotowywania, prowadzenia i oceny rewitalizacji, przygotowanie, koor-
dynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji, a także jej prowadzenie w zakre-
sie własności gminy, uznane zostało zadaniem własnym gminy. Chcąc w skuteczny, długofalowy  
i kompleksowy sposób zapobiegać negatywnym zjawiskom, występującym na terenie miasta Pruszków, 
konieczne jest podjęcie działań zmierzających do zatrzymania oraz zapobiegania procesom degradacji, 
a także działań przyczyniających się do poprawy jakości życia, prowadzenia działalności gospodarczej,  
a także wizerunku miasta. W tym celu niezbędne staje się opracowanie i uchwalenie Gminne-
go Programu Rewitalizacji dla miasta Pruszków, umożliwiającego aplikowanie zarówno miastu jak  
i innym podmiotom o środki unijne na realizację zaplanowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych na wska-
zanych do rewitalizacji obszarach.

Projekt gminnego programu rewitalizacji zostanie poddany konsultacjom społecznym, podczas których in-
teresariusze rewitalizacji będą mogli zgłaszać swoje uwagi.

Informacja o planowanych konsultacjach Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Pruszków zostanie 
podana w terminie późniejszym i będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Pruszków.

Prezydent Miasta Pruszkowa
mgr Jan Starzyński

OGŁoszenie

Reklama
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JESTESMY Z WAMI OD 18 LAT

INFORMATOR KULTURALNY
GRODZISK MAZ.

Targi  staroci
Szukasz starej maszyny do 
pisania? Kolekcjonujesz meda-
le? A może masz jakiś staroć, 
który kurzy się w szafi e? Jeśli 
tak, to koniecznie wybierz się 
na Targi Staroci. Być może 
znajdziesz tu białego kruka 
lub oddasz w dobre ręce sta-
roć, który komuś się przyda?
Strat: 16 października, godz. 7.00
Miejsce: Targowisko Miejskie

Koncert Natalii Kukulskiej
W grodziskim Centrum Kultury 
wystąpi jedna z najbardziej 
znanych polskich piosen-
karek – Natalia Kukulska. 
Artystka zaprezentuje utwory 
z najnowszych płyt oraz znane 
przeboje w nowych aranża-
cjach. Kukulskiej towarzyszyć 
będą: Archie Shevsky, Marcin 
Mały Górny i Michał Dąbrówka.
Bilety: 40 zł.
Start: 16 października, godz. 18.00
Miejsce: Centrum Kultury

Spotkanie z Andrzejem 
Pilipiukiem
Biblioteka Publiczna 
w Grodzisku Mazowieckim 
zaprasza na spotkanie 
autorskie z Andrzejem Pilipiu-
kiem. Pisarz jest nazywany 
„Tropicielem ciekawostek 
z lamusa”. Na swoim kon-
cie ma już 30 napisanych 
powieści. Jest autorem, takich 
książek, jak „Reputacja”, 
czy „Wampir z MO”.
Start: 18 października, godz. 11.00
Miejsce: Biblioteka Publiczna

PODKOWA LEŚNA

„Ławeczka”
Centrum Kultury i Inicjatyw 
Obywatelskich zaprasza na 
obchody Dnia Seniora. Z tej 
okazji na scenie CKIO zosta-
nie wystawiony spektakl „Ła-
weczka” w wykonaniu teatru 
NOK! Spektakl o odwiecznym 
pytaniu „mieć czy być?”, 
a także o cienkiej granicy 
między karierą a upadkiem, 
biedą a bogactwem. 
Po przedstawieniu odbędzie 
się zabawa taneczna 
z DJ-Mosquito.
Start: 15 października, 
godz. 17.00 
Miejsce: CKIO

PIASTÓW

Tajemnice Jarzębinki
Miejski Ośrodek Kultury 
w Piastowie zaprasza wszyst-
kie dzieci na bajkę „Tajemni-
ce Jarzębinki”. W baśniowe 
role wcielą się Aktorzy Scen 
Warszawskich. Bilety w cenie 
10 zł do nabycia w kasie kina 
w dniu przedstawienia.
Start: 16 października, 
godz. 13.00
Miejsce: MOK

PRUSZKÓW

Markowi goście – Czerwony 
Tulipan
Marek Majewski zaprasza na 
kolejną odsłonę cyklu „Markowi 
goście”. Tym razem na scenie 
Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Pruszkowie zobaczymy zespół 
Czerwony Tulipan. Grupę tworzy 
pięć artystycznych indywidual-
ności. Jak sami podkreślają, ich 
utwory to piosenki artystyczne.
Start: 16 października, godz. 16.00
Miejsce: MOK „Kamyk”

Exodus Warszawy 1944
Jeśli chcecie zobaczyć doku-
ment „Exodus Warszawy 1944” 
w reżyserii Grzegorza Szuplew-
skiego, to koniecznie wybierzcie 
się do Muzeum Dulag 121. Film 
opowiada historię exodusu, 
pokazując jego poszczególne 
etapy: wybuch powstania, 
wyjście z Warszawy, pobyt 
w obozach przejściowych 
w Pruszkowie, Ursusie i Piasto-
wie oraz akcję pomocową.
Start: 16 października, godz. 12.00
Miejsce: Muzeum Dulag

RASZYN
Donna Kamelia
Centrum Kultury Raszyn 
zaprasza na monodram 
„Donna Kamelia” według opo-
wiadania Stanisława Kowalew-
skiego. Na scenie wystąpi 
Jacek Zienkiewicz. Wstęp wolny 
– odbiór wejściówek na 
godzinę przed spektaklem.
Start: 16 października, godz. 18.00
Miejsce: Centrum Kultury Raszyn

Stworzą kompleks sportowy

 JakUB MałkiŃski 

R A S Z Y N
Przy ul. Sportowej 
w Raszynie znajdują się 
basen i boisko 
piłkarskie. W 2018 r. 
wybudowana zostanie 
nowoczesna hala 
sportowa. Skorzystają 
na tym lokalne kluby 
i gmina, która chce 
wykorzystać obiekt 
komercyjnie.

P race nad projektem hali 
trwały rok. Obiekt zo-
stał „uszyty” na mia-
rę i potrzeby gminy. 

– Mamy kompleksowy, profe-
sjonalnie przygotowany projekt. 
Wsłuchaliśmy się w potrze-
by naszych mieszkańców. Ta-
kie obiekty muszą być skrojone 
na potrzeby lokalnej społecz-
ności. Realizacji projektu hali 
bardzo dużą uwagę poświęcił 
wójt gminy Raszyn Andrzej Za-
ręba, które niemal na każdym 
etapie realizacji uczestniczył
w konsultacjach z architektami 
– mówi Katarzyna Klimaszew-
ska, dyrektor Gminnego Ośrod-
ka Sportu w Raszynie.

Inwestycja stanowi jeden 
z priorytetów gminy. Pochło-
nie 18 mln zł, ma być gotowa 
w 2018 r. Gmina uzyskała mi-
nisterialnie dofinansowanie. 
Parter hali ma służyć potrze-
bom lokalnych klubów. Pojawią 

się m.in. sale dla sekcji cięża-
rów oraz boksu, a także boisko 
z możliwością podziału na trzy 
części. Z kolei pierwsze piętro 
zostanie wykorzystane komer-

cyjnie. Obiekt będzie na siebie 
zarabiał. – W głowie mam pełno 
pomysłów związanych z maksy-
malnym wykorzystaniem nowej 
hali. Na pewno nasza hala bę-
dzie konkurencją dla pobliskich 
klubów sportowych i fitness. 

Nowoczesna hala ma być gotowa w 2018 r.

Z pewnością również Warszawa 
odczuje nasz oddech. Będziemy 
tańsi, co powinno przyciągnąć 
potencjalnych klientów. Hala bę-
dzie także dedykowana uczniom 
gminnych szkół, młodzieży, do-
rosłym i seniorom, bardzo zale-
ży mi, by niepełnosprawni także 
znaleźli tam zajęcia dla siebie 
– wyjaśnia dyrektor GOS-u.

Efekt ma być piorunujący. 
– Chcemy zrobić multikompleks 
sportowy. Będziemy mogli ko-
rzystać z basenu, hali, boiska 
trawiastego. Z tyłu mamy Park 
Jordanowski, a za nim otwarto 
duży park gminny. Dzięki budo-
wie hali przy pobliskiej pływalni 
połączymy te wszystkie obiek-
ty tworząc prawdziwe centrum 
sportu, tak jak jest to robione na 
zachodzie – przedstawia Kata-
rzyna Klimaszewska.

Inwestycja 
stanowi jeden 
z priorytetów 
gminy Raszyn. 
Pochłonie 
18 mln zł

W
iz

ua
li

za
cJ

a



Piątek, 14 PAŹDZIERNIKA 2016

W I A D O M O Ś C I10
G R O D Z I S K  M A Z O W I E C K I

Tenisiści stołowi Bogorii Grodzisk 
Mazowiecki nie dali żadnych szans 
TTC Ostrava 2016. W 1. kolejce Li-
gi Mistrzów pokonali czeski zespół 
3:0. Największe emocje w hali przy 
Westfala były w pierwszej rywaliza-
cji. Po trzech setach zmagań z Alek-
sandrem Karakaseviciem, Panagiotis 

Gionis znalazł się w opałach. Grek 
przegrywał 1:2, a Serb wyglądał co-
raz pewniej. W czwartej odsłonie za-
cięta walka na korzyść zawodnika 
Bogorii. Tie-break to popis Gioni-
sa. W drugiej parze przy stole po-
jawił się Gao Ning, dla którego był 
to debiut w Bogorii. Singapurczyk 

Mocny początek Bogorii 
w Lidze Mistrzów

wygrał mecz z Chieh Chiangiem. Na-
tomiast Daniel Górak w pojedynku 
z Tomasem Treglerem dominował 
w każdym elemencie. Wyniki: Gionis 
– Karakasevic 3:2 (9:11, 11:6, 5:11, 
11:9, 11:5); Gao – Chiang 3:0 (11:4, 
12:10, 16:14;) Górak – Tregler 3:0 
(11:5, 11:1, 11:9).   [JM]  

                                                      Grodzisk Mazowiecki, 14 październik 2016 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu 
miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A7

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) 
w związku z uchwałą Nr 702/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim 
z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk 
Mazowiecki Jednostka A7 zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 
terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A7
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną do ww. planu.

Sporządzony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obejmuje obszar, którego granice przebiegają:
Od północy – po północnej granicy działki ew. nr 8 z obrębu 28, następnie na 
przedłużeniu do wschodniej granicy działki ew. nr 40/2 z obrębu 28.
Od wschodu – od punktu stanowiącego przecięcie przedłużenia północnej 
granicy działki ew. nr 8 z obrębu 28 ze wschodnią granicą działki ew. nr 40/2 
z obrębu 28, po wschodniej granicy działki ew. nr 40/2 z obrębu 28 do punktu 
stanowiącego przecięcie przedłużenia południowej granicy działki ew. nr 29/1  
z obrębu 28 ze wschodnią granicą działki ew. nr 40/2 z obrębu 28.
Od południa – zaczynając od punktu stanowiącego przecięcie przedłużenia 
południowej granicy działki ew. nr 29/1 z obrębu 28 ze wschodnią granicą działki 
ew. nr 40/2 z obrębu 28 następnie po południowej granicy działki ew. nr 29/1  
z obrębu 28, następnie na przedłużeniu tej granicy do zachodniej granicy działki 
ew. nr 30/1 z obrębu 28.
Od zachodu – zaczynając od punktu stanowiącego przecięcie przedłużenia 
południowej granicy działki ew. nr 29/1 z obrębu 28 z zachodnią granicą działki 
ew. nr 30/1 z obrębu 28, następnie po zachodniej granicy działki ew. nr 30/1 z 
obrębu 28 do północno-zachodniego narożnika działki ew. nr 30/1  z obrębu 28.

Wyłożenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 
sporządzoną do w/w planu odbędzie się w dniach od  24 października 2016 r. 
do  15 listopada 2016 r. 
Dokumentacja sprawy będzie wyłożona  w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Grodzisku Mazowieckim pokój nr 9, ul. T. Kościuszki 32A w godzinach od 
10.00 do 16.00. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie  planu rozwiązaniami odbędzie 
się w dniu 7 listopada 2016 r. o godzinie 18.00 w Grodzisku Mazowieckim  
w siedzibie Urzędu Miejskiego pokój nr 101. 
Projekt planu oraz prognoza udostępnione będą również na stronie internetowej 
gminy bip.grodzisk.pl – Planowanie przestrzenne – Rok 2016.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte  
w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu 
należy składać do Burmistrza Grodziska Mazowieckiego, z podaniem imienia  
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  30 listopada 2016 r.

Uwagi mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miejskiego 
w Grodzisku Mazowieckim lub pocztą na adres: 05-825 Grodzisk Mazowiecki 
ul. Kościuszki 32A, ustnie do protokołu w Wydziale Planowania Przestrzennego 
pok. nr 9 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: 
urzad@grodzisk.pl.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu 
planu jest Burmistrz Grodziska Mazowieckiego.

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

WA.6731.17.2016    

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 inwestycji  
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031, z późn. zm.) 
zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne 
na wniosek Prezydenta Miasta Pruszkowa w sprawie wydania 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej 
budowy ulicy KDL-13 i KDL-17 na odcinku od ul. Jarzynowej do 
ul. Nałkowskiej w Pruszkowie w zakresie budowy jezdni, chodnika, 
ciągu pieszo-rowerowego, ścieżki rowerowej, zjazdów, zatok 
postojowych, budowy skrzyżowania z drogą KDZ-3 oraz z drogą 
KDD-16, przebudowy skrzyżowań z ulicami Brzezińskiego, Bąki, 
Tuwima, budowy fragmentu drogi KDZ-3, przebudowy fragmentu 
ul. Tuwima, budowy: kanalizacji deszczowej, zbiornika retencyjno-
rozsączającego, kanału technologicznego, kanalizacji sanitarnej, 
oświetlenia ulicznego z przyłączem elektrycznym, wodociągu, 
rozbiórki kolidujących ogrodzeń, wycinki drzew i krzewów 
kolidujących z projektowaną inwestycją, przeniesienia kolidującej 
kapliczki, rozbiórki sieci wodociągowej. 

Inwestycja obejmuje następujące działki: 

Linie rozgraniczające teren inwestycji – stałe zajęcie:  
−	 działki nr ew.: 158/19, 158/24, 194/19, 194/21 (działka 

powstała z podziału działki nr ew. 194/20) – obręb 6  
w Pruszkowie; 

−	 działki nr ew.: 12/2, 12/14, 15/3, 19/3, 30/2, 47/6, 47/7, 
64/6, 64/14, 64/22, 76/2, 78/1, 78/3, 78/4, 79/1, 79/3, 103/2, 
114/6, 135, 161/2, 176/2, 177/2, 177/3, 221/7, 221/8, 337/23, 
340, 24/6 (działka powstała z podziału działki nr ew. 24/1), 
24/9 (działka powstała z podziału działki nr ew. 24/2), 64/30 
(działka powstała z podziału działki nr ew. 64/23), 177/5 
(działka powstała z podziału działki nr ew. 177/1), 22/8 
(działka powstała z podziału działki nr ew. 22/5), 39/1 (działka 
powstała z podziału działki nr ew. 39), 65/9 (działka powstała  
z podziału działki nr ew. 65/3), 178/1 (działka powstała  
z podziału działki nr ew. 178), 245/6 (działka powstała  
z podziału działki nr ew. 245/4) – obręb 7 w Pruszkowie. 

Linie rozgraniczające teren inwestycji – zajęcie na czas budowy:
−	 działki nr ew.: 122/15, 122/16 – obręb 6 w Pruszkowie; 
−	 działki nr ew.: 25/2 39/2 (działka powstała z podziału 

działki nr ew. 39), 64/29 (działka powstała z podziału działki 
nr ew. 64/23), 64/31 (działka powstała z podziału działki  
nr ew. 64/23), 78/3, 337/22 – obręb 7 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 104  
(I piętro), tel.: 22 738-14-32. 

Grodzisk Mazowiecki, 14 październik 2016 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania 
na środowisko, sporządzonej do projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu 
miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A7

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 2, w związku z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 
2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środo- 
wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  
o ocenach oddziaływania na środowisko (t. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 353  
z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr 702/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku  
Mazowieckim z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu 
miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A7 zawiadamiam o wyłożeniu do 
publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzonej 
do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A7.

Wyłożenie odbędzie się w dniach od  24 października 2016 r. do 
15 listopada 2016 r. 
Dokumentacja sprawy będzie wyłożona w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Grodzisku Mazowieckim pokój nr 9, ul. T. Kościuszki 32A w godzinach od 
10.00 do 16.00. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami odbędzie się w dniu 
7 listopada 2016 r. o godzinie 18.00 w Grodzisku Mazowieckim w siedzibie 
Urzędu Miejskiego pokój nr 101. 
Prognoza oraz projekt planu udostępnione będą również na stronie internetowej 
gminy bip.grodzisk.pl – Planowanie przestrzenne – Rok 2016.

Uwagi i wnioski w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
– stosownie do przepisu art. 39 ust. 1 pkt 3 oraz art. 54 ust. 3 cytowanej  
ustawy należy wnosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2016 r.

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

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

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

Burmistrz  Grodziska Mazowieckiego

OGŁoszenie

Sprzątanie grobów
Pruszków

509 683 032

Reklama

P R U S Z K Ó W
Władze Pruszkowa 
muszą sięgnąć głębiej 
do kieszeni. Chodzi 
o przebudowę boisk
przy ul. Helenowskiej, 
która będzie kosztowała 
więcej niż zakładano.

K ontuzja to największe 
przekleństwo wie-
lu sportowców, ale 
urazy zdarzają się 

nie tylko profesjonalistom. 
Ogólnodostępne boiska są licz-
nie oblegane. Wystarczy nie-
równa murawa i nieszczęście 
gotowe. Coraz więcej miesz-
kańców Pruszkowa zgłasza-
ło, że problem obecny jest 
na terenach sportowych przy 
ul. Helenowskiej.

Okazało się, że przebudowa 
nawierzchni boisk to trudny 
i... drogi orzech do zgryzienia. 
Urząd zarezerwował na wyko-
nanie zadania 195 tys. zł. Mia-
sto przeprowadziło przetarg, 
jednak postępowanie unieważ-
niono, gdyż oferty przekraczały 
założoną kwotę. Podjęto kolejną 
próbę. Do 28 września prusz-
kowski magistrat przyjmował 
propozycje. Po otwarciu ofert 

urzędnicy mogli złapać się za 
głowę. Siedem propozycji i każ-
da z nich przekracza 200 tys. zł.

Wszystko wskazywało na 
to, że kolejny przetarg będzie 
unieważniony. Tak się nie sta-
nie. – Na sesji Rady Miasta pod-
jęliśmy decyzję o dołożeniu 
brakującej kwoty na wykona-
nie przebudowy nawierzchni 
boisk przy Helenowskiej – mó-
wi Elżbieta Korach, naczelnik 
Wydziału Inwestycji, Remon-
tów i Infrastruktury Urzędu 
Miejskiego w Pruszkowie.

Najniższa oferta opiewa na 
kwotę ponad 226 tys. zł. Nie-
bawem wykonawca powinien 
podpisać umowę na realizację 
zadania. Na przebudowę na-
wierzchni boisk będzie miał 
40 dni. Elżbieta Korach: – Nie 
wiem, co musiałoby się stać, że-
by zadanie nie zostało wykona-
ne w tym roku. [JM]

Dołożą na murawę
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AGENCJA W PRUSZKOWIE  
UL. KRASZEWSKIEGO 5

(50 METRÓW OD STACJI WKD PRUSZKÓW)
 

SZYBKO I KOMFORTOWO DOKONASZ: 
Wpłat i wypłat z konta. Realizacji przelewów. Zmian na koncie.

ZREALIZUJESZ:  
przekazy Western Union

OPŁACISZ RACHUNKI:  
na m.in.czynsz w Sp- ni Pruszkowskiej – 0 PLN, 

Gaz, prąd, telefon itp. – 2,50 PLN

ZAŁOŻYSZ: KONTO, LOKATĘ

WYLICZYSZ ZDOLNOŚĆ KREDYTOWĄ
UZYSKASZ: POŻYCZKĘ, KARTĘ KREDYTOWĄ,  

KREDYT HIPOTECZNY 

Czynne: Poniedziałek – Piątek 10:00 – 18:00, 
Sobota 10:00 – 13:00 

PKO BANK POLSKI



OgłoszeniaZamów: 22 758 77 88
reklama@wprmedia.pl                

Pruszków
ul. Niecała 10/2
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 ► PRACA W OCHRONIE DLA RENCISTY 

W Pruszkowie 600 009 700 

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

 ► Straciłaś pracę i nie wiesz co dalej? 
Pracuj jako opiekun seniorów 
w Niemczech lub Anglii! 
Wyjedź z nami już dziś i odbierz bonus 
do 500 euro! 
Tel. 506 289 039 PROMEDICA24 

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

 ► 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 kobietę do produkcji 
i pakowania w Milanówku. 
tel. 501 700 202, e-mail: info@tantus.pl 

 ► Zatrudnię panią z doświadczeniem 
do sklepu mięsnego w Pruszkowie, 
praca dwuzmianowa 502 380 130 

 ► Zatrudnię tokarza oraz
ślusarza narzędziowego 
- praca przy formach wtryskowych. 
Milanówek. Tel. 22 755 84 35 
lub 605859696 

Nieruchomości – sprzedam
 ► Bliźniak Parzniew 

535 478 338 

 ► 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
 ► Biuro 65 m2, ul. Połczyńska, 

Jelonki. 3 pomieszczenia, łazienka, 
hol. Klimatyzacja, parking. 
1800 zł do uzgodnienia. 
500 050 396 

 ► 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 

Auto-moto – kupię
 ► SKUP AUT ZA GOTÓWKĘ, 

SZYBKI DOJAZD I WYCENA 
533-525-533 

Kupię
 ► KUPIĘ RÓŻNE RZECZY 

W ATRAKCYJNEJ CENIE 788 882 780 

 ► Kupuję monety militaria porcelane 
srebra zegarki pocztówki inne starocie 
502510493.

Usługi
 ► Ale pożyczka nawet w 24 godziny. Tel. 

668 681 896

 ► Anteny nowocześnie solidnie montaż 
serwis 603 375 875 

 ► Brukarstwo meritumbruk@o2.pl 
696 437 501 

 ► Czyszczenie skórzanej tapicerki 
samochodowej, 505 076 331 

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

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

 ► Domofony, videodomofony 603 375 875 

 ► Glazura hydraulika i łazienka 518 970 605 

 ► Hydraulik, 535 872 455.

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

 ► Przyjmę prace na frezarce CNC 
560x1035x510 (z); ploter frezujący 
1500x2500x500 (z); formy wtryskowe- 
detale. Tel. 22 755 84 35 lub 605 85 96 96

 ► Status Drzwi – drzwi, okna, bramy. 
Al. Jerozolimskie 475 Pruszków 533 750 683 

 ► Studnie tel. 601 231 836 

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

Dam pracę

 ► Agencja Ochrony zatrudni do pracy 
na obiektach przemysłowych  
na terenie Pruszkowa, Piastowa, 
Sokołowa i  Konotopy.
Telefony 728-430-774 / 728-880-442. 

 ► Firma sprzątająca zatrudni do 
sprzątania na terenie obiektu 
Tesco Piastów al. Tysiąclecia 7, 
wynagrodzenie płatne 
terminowo. Kontakt pan Roman 
789127639

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

 ► MAGAZYNIER – UPRAWNIENIA 
NA WÓZEK WIDŁOWY – PRACA 
W SOKOŁOWIE K/JANEK – 
TEL. 502204864; 
E-MAIL: TADEUSZ@COFFEE-SERVICE.EU 

 ► Magazynier z orzeczeniem Nadarzyn 
tel. 22 6465965 

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

 ► POSZUKUJEMY NA STANOWISKO 
KELNERKI ORAZ KIEROWCY CV 
PROSIMY NA pizzeria.biesiadowo.
pruszkow@gmail.com, 728 730 720

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

Nawet w 24 godziny!
POŻYCZKA

Twoje pieniądze

668 681 896  *

*koszt połączenia zgodny 
z taryfą operatora 

www.warszawa.proficredit.pl

szybko i uczciwie
do 25 000 zł

 ► 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 

Rożne
 ► Horoskopy partnerskie 511 137 897 

WOLONTARIAT + JAZDA KONNA 
ZA DARMO! Zostań Szarżowym 
wachmistrzem, rozwijaj swoje 
jeździeckie umiejętności w zamian za 
pracę przy koniach! Możesz zapisać 
się na dyżury nawet nie mając 
żadnego doświadczenia, wszystkiego 
Cię nauczymy. W zamian za pomoc 
oferujemy możliwość pobierania 
bezpłatnych lekcji jazdy konnej na 
każdym poziomie zaawansowania 
dla wolontariuszy, którzy pomyślnie 
zakończą przeszkolenie. Dogodny 
dojazd komunikacją podmiejską WKD: 
35 minut! oraz samochodem (dojazd 
asfaltem od ul. Pruszkowskiej). 
Kontakt: Anna Zieleśkiewicz, 
e-mail: azieleskiewicz@gmail.com, 
tel: 506 441 079

Pruszkowska Spółdzielnia  
Mieszkaniowa

 działająca na rynku mieszkaniowym od 60 lat, zajmuje się dzia-
łalnością techniczno-eksploatacyjną oraz inwestycyjną

zatrudni na stanowisku

INSPEKTOR NADZORU  
BUDOWLANEGO

 
Wymagania:
  uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robót 

budowlanych bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno- 
-budowlanej

  znajomość obsługi komputera, w tym: MS Office, Excel,  
Norma Pro,

  dobry stan zdrowia- możliwość pracy na wysokości,
  aktywność, łatwość komunikowania się, odporność na stres,
  umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:
  umowę o pracę,
  przyjazną atmosferę pracy,
  możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego,
  atrakcyjne wynagrodzenie.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres firmy:
ul. Bolesława Prusa 86, 05-800 Pruszków lub mailem:  

psm@pruszkow.com.pl.

W aplikacji prosimy zawrzeć sformułowanie: „Wyrażam zgodę na prze-
twarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobo-
wych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami)”
 
Bardzo dziękujemy za wszystkie przesłane aplikacje, jednocześnie in-
formujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

517 965 792

SPRZEDAM 
DZIAŁKĘ 

BUDOWLANĄ
KOMORÓW GMINA 

MICHAŁOWICE  
ul. STARA DROGA  

Z M.P.Z.P 1688 M. KW.  

TEL. 694 545 840

AKCJA JESIEŃ  
NAJWIĘKSZY WYBÓR CEBUL  

KWIATOWYCH ORAZ  
AKCESORIÓW DO PRODUKCJI  

WINA I PRZETWORÓW
SKLEP OGRODNICZY  
W PRUSZKOWIE, ul. Pogodna 7

www.hurtownia-ogrodnicza.pl

 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

Polbruk S.A. to jeden z największych na polskim rynku 
producentów kostki brukowej, betonowych wyrobów drogowych  
i innych elementów małej architektury. Firma posiada 18 zakładów 
produkcyjnych i jest częścią irlandzkiej grupy CRH plc.

Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Operator linii produkcyjnej
tryb pracy: zmianowy

miejsce pracy: Pruszków

Podstawowe obowiązki:
•	 Obsługa nowoczesnej linii technologicznej produkującej 

wyroby betonowe,
•	 Kontrolowanie jakości produkowanych wyrobów,
•	 Dbanie o prawidłowy przebieg procesu technologicznego,
•	 Naprawy i konserwacje obsługiwanych urządzeń.

 
Wymagania:
•	 Podstawowa znajomość zagadnień mechaniki, elektro-

mechaniki , hydrauliki i pneumatyki,
•	 Wykształcenie minimum zawodowe techniczne. 

Oferujemy:
•	 Zatrudnienie w renomowanej firmie o ugruntowanej pozycji 

na rynku,
•	 Stabilne warunki zatrudnienia, umowa o pracę,
•	 Możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego.

Zainteresowanych pracą prosimy o przesłanie CV drogą 
elektroniczną na adres e-mail: roman.kowalczyk@polbruk.pl  
lub osobiście w zakładzie: POLBRUK S.A. ul. Parzniewska 6,  
05-800 Pruszków.

Firma zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Na dokumentach prosimy umieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie 
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 
(Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r o Ochronie Danych 
Osobowych Dz. U. nr 101, poz. 926 z późn. zm. )”.



R E K L A M A
Piątek, 14 PAŹDZIERNIKA 2016


