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 Anna Sołtysiak 

P R U S Z K Ó W
Mieszkańcy Papierni 
w Pruszkowie pytają, 
co się dzieje z planami 
budowy tunelu dla pieszych 
pod torami PKP w ich 
rejonie. Okazuje się, 
że ten pomysł upadł, 
ale ma pojawić się wiadukt.

B ąki i Papiernia to rejony 
Pruszkowa, które jeszcze 
kilkanaście lat temu były 

nieźle skomunikowane z centrum 
miasta. Przy ulicy Broniewskiego 
funkcjonował przejazd przez to-
ry PKP, a kilkanaście metrów da-
lej stała kładka, którą mieszkańcy 
mogli bezpiecznie przeprawić się 
na drugą stronę torowiska. Nie-
stety przejazd zamknięto, kładkę 
rozebrano. Ludziom nie pozosta-
ło nic innego jak przechodzenie 
przez tory „na dziko”. Dochodzi-
ło do tragedii... 

Mieszkańcy wymienionych re-
jonów podkreślają, że trasa miej-
skiego autobusu nie zaspokaja ich 
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CZYTAJ WIĘCEJ NA STR. 2

Zamiast tunelu ma stanąć wiadukt 
potrzeb. Kłopot mają również ro-
dzice, którzy swoje dzieci muszą 
odprowadzać do szkoły, która 
znajduje się za torami i szpale-
rem ekranów akustycznych. 

Pojawił się pomysł na rozwiąza-
nie problemu. Chodziło o budowę 
tunelu pod torami PKP, z które-
go mieliby korzystać piesi i ro-
werzyści. Prezentowane wizje 
trafi ły na jakiś czas do szufl ady. 
– Czy mogliby państwo dowie-
dzieć się w Urzędzie Miejskim, 
kiedy jest przewidziana budowa 
przejścia przez tory na Papierni? 

Jest to jeden z projektów prezy-
denta obiecanych w wyborach, 
a tymczasem nic o tej sprawie 
nie słychać. Niebawem rusza re-
mont linii podmiejskiej i jeśli mia-
sto nie wstrzeli się z tą budową 
to czarno to widzę – napisała do 
nas Małgorzata. 

Okazuje się, że tunelu w tym 
miejscu nie będzie. – Na Papier-
ni pojawi się wiadukt – mówi 
nam Andrzej Kurzela, wiceprezy-
dent Pruszkowa. 

PRZYCHODNIA ul. Główna 104, 
05-806 Granica
e-mail: 
amedica@amedica.eu

22 724 48 28    
Pon. – pt. 8.00-18.00
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Czy mieszkańcy Papierni doczekają się wreszcie budowy 
bezpiecznej przeprawy przez tory kolejowe?



– Początek sezonu nam jednak nie wyszedł, wszyscy nas skreślili. 
Nie poddaliśmy się i nadal walczymy. Chcemy dla siebie „wyciągnąć” 
tę ligę i zostać w gronie I-ligowców. Piotr Misztal, bramkarz Znicza Pruszków, o swojej drużynie 
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Halę Międzyszkolnego Ośrodka 
Sportowego wypełniły setki 
uśmiechniętych dziecięcych twarzy

Reklama

Przypomnijmy. Pierwotnie mia-
sto skłaniało się do budowy tu-
nelu dla pieszych i rowerzystów. 
Później wizja nieco się zmieniła. 
Na Papierni miał powstać również 
tunel dla samochodów osobo-
wych i małych aut dostawczych. 

– Planowaliśmy tam budowę 
tunelu. Nawet podpisaliśmy od-
powiednie porozumienia z gminą 
Piastów i Starostwem Powiato-
wym. Już sześć lat temu zrobili-
śmy dwuwariantową koncepcję. 
Jedna zakładała budowę wiaduktu, 
druga tunelu – wyjaśnia wicepre-
zydent Andrzej Kurzela. – W ostat-
nim czasie na jednym ze spotkań 
z przedstawicielami PKP uzyska-
liśmy pozytywną rekomendację 
dla budowy wiaduktu – dodaje.

Początek na Grunwaldzkiej 
Wiadukt miałby rozpoczynać się 
na ulicy Grunwaldzkiej, prze-
chodzić nad torami kolejowy-
mi w kierunku skrzyżowania 
ul. Broniewskiego i Warszawskiej. 

Kto miałby odpowiadać za je-
go budowę i kiedy miałby on po-
wstać? Konkretnych ustaleń w tej 
sprawie jeszcze nie ma. – Chyba to 
właśnie Pruszków będzie prowa-
dził to zadanie. Będziemy przygo-
towywać dokumenty do zlecenia 
prac projektowych. Chcemy bazo-
wać na koncepcji, którą stworzy-
liśmy kilka lat temu – mówi nam 
Andrzej Kurzela. – Raczej nie 
uda nam się tego zrobić w trak-
cie modernizacji linii kolejowej 447. 
Z doświadczenia wiemy, ze przygo-
towanie projektów wraz z uzgod-
nieniami i przejęciem gruntów 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

 B
ol

o 
Sk

oc
zy

la
s

Zamiast tunelu 
ma stanąć wiadukt

Czy mieszkańcy Papierni doczekają się 
przeprawy przez tory PKP?

trwa około półtora roku. Chce-
my by ta przeprawa powstała jak 
najszybciej – dodaje. 

Okazuje się, że miasto liczy rów-
nież na wsparcie finansowe ze 
strony PKP . Zwłaszcza ze podział 
kosztów nie został jeszcze ustalo-
ny. Pruszkowscy włodarze mają na-
dzieję, że kolejarze wyłożą połowę 
potrzebnych na budowę wiaduktu 
środków. –  Wiadomo że PKP dys-
ponuje bardzo dużymi unijnymi 
środkami. Przetarg, który został 
rozstrzygnięty na linię 447 jest du-
żo poniżej planowanych kosztów, 
więc PKP ma pewne rezerwy i po 
nie chcielibyśmy sięgnąć – pod-
kreśla wiceprezydent Kurzela.

Dlaczego wiadukt? 
Dlaczego kolejarze zarekomen-
dowali właśnie wiadukt? Chodzi 
o utrudnienia komunikacyj-
ne. W przypadku budowy tune-
lu konieczne byłyby zamknięcia 
torów, które trwałyby nawet kil-
kanaście tygodni. Dochodzi jesz-
cze jeden element: ze względu na 
to, że inwestycja na Papierni ma 
być realizowana po moderniza-
cji linii 447, oznaczałoby to kolejne 

problemy w kursowaniu pocią-
gów. Natomiast budowa wiaduktu 
będzie wymagała kilkudniowych 
zamknięć, a w najlepszym wypad-
ku zaledwie nocnych. Wszystko 
zależy od technologii budowy. 

Miasto zapewnia, że pienią-
dze (100 tys. zł) na przygotowanie 
projektu już znajdują się w bu-
dżecie na przyszły rok, choć po-
zycja dotyczy budowy przejścia. 
– Tu wystarczy tylko zmienić na-
zwę zadania – zaznacza Kurzela.

Sprawne połączenie
Gdyby udało się zrealizować 
wszystkie połączenia drogowe 
w obrębie torów PKP to komuni-
kacja pomiędzy dwoma częścia-
mi miasta znacznie się usprawni. 

Andrzej Kurzela: – Jeśli powsta-
nie tunel w śladzie ul. Działkowej, 
zostanie wyremontowany wiadukt 
główny w drodze 718 i dodatkowo 
dojdzie jeszcze wiadukt w Grun-
waldzkiej to by było idealnie. Jak to 
uzupełnimy przejściami dla pie-
szych m.in. przy Czarnej Drodze 
oraz wyremontowaną kładką na 
Majowej, to mamy usprawnione 
połączenie miasta.

 

P R U S Z K Ó W
Niecodzienny gość 
odwiedził dzieci 
z przedszkoli z powiatu 
pruszkowskiego. 
700 maluchów miało 
okazję spotkać 
prawdziwego 
św. Mikołaja, który 
przyjechał prosto 
z Rovaniemi.

N a kole podbieguno-
wym w Laponii znaj-
duje się wioska Świę-
tego Mikołaja. To 

tam trafiają listy wysyłane
każdego roku przez dzieci. I to 
właśnie tam przez cały rok 
trwają przygotowania do tej 
jednej najważniejszej nocy. 
Zapasy pięknie zapakowanych 
prezentów muszą bowiem tra-
fi ć do maluchów. 

W natłoku przedświątecz-
nych przygotowań św. Mi-
kołaj znalazł czas, by odwie-
dzić również Polskę, a kon-
kretnie Pruszków. Dzięki sta-
rostwu 700 dzieci z przedszkoli 
z całego powiatu wzięło 19 gru-
dnia udział w spotkaniu ze 
św. Mikołajem.

Atrakcji nie brakowało. Ha-
lę Międzyszkolnego Ośrodka 

Sportowego w Pruszkowie wy-
pełniły setki uśmiechniętych 
dziecięcych twarzy. Oprócz 
wywiadu ze św. Mikołajem, 
maluchy zobaczyły na scenie 
artystów ze Szkoły Cyrkowej 
w Julinku, aktorów z Teatru 
Gargulec w przedstawieniu 
„Sikorka Agatka w oczekiwa-

niu na św. Mikołaja”. Św. Miko-
łaj otrzymał również prezent 
od dzieci, czyli album prezen-
tujący dom i krainę, w której 
mieszka. Każdy maluch, który 

Św. Mikołaj prosto z Rovaniemi 
uczestniczył w spotkaniu do-
stał od niecodziennego go-
ścia upominek.

Jednak to nie był koniec 
wizyty św. Mikołaja. Odwie-
dził Dom Dziecka prowa-
dzony przez Siostry Matki 
Bożej Miłosierdzia w Wa-
lendowie, Specjalny Ośrodek 

Wychowawczy przy ul i-
cy Szkolnej 3 w Pruszkowie 
oraz Dom Pomocy Społecznej 
dla Dzieci i Młodzieży przy 
ul. Żbikowskiej 40. [AS]
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99,6proc. – tyle wyniósł poziom punktualności w III kwartale 2016 r. dla Warszaw-
skiej Kolei Dojazdowej. Kolejom Mazowieckim ten okres udało się zamknąć 

punktualnością 92,23 proc. połączeń. Świetnie wypada warszawska Szybka Kolej Miej-
ska ze wskaźnikiem 95,85 proc. Takie dane przedstawił Urząd Transportu Kolejowego.  99,6P i ą t e k ,  2  W R Z E Ś N I A  2 0 1 6
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Gimnazjum zniknie, będzie liceum?
 Jakub Małkiński 

N A D A R Z Y N
Powiat pruszkowski 
przeanalizował propozycję 
przekształcenia 
nadarzyńskiego gimnazjum 
w liceum. Rozmowy między 
starostwem a gminą trwają. 
Nadarzyński urząd  
zachęca mieszkańców  
do poparcia inicjatywy.

G mina chce wyjść na- 
przeciw potrzebom  
mieszkańców, któ- 
rzy zgłaszali potrze- 

bę powstania liceum ogólno-
kształcącego w Nadarzynie. 
Zbliżająca się reforma eduka-
cji wiąże się z koniecznością 
likwidacji gimnazjów. W związ- 
ku z tym nadarzyński urząd za-
mierza przekształcić placówkę 
przy ul. Żółwińskiej w liceum. 
Aby wykonać taki krok, gmi-
na potrzebuje zgody staros- 
twa pruszkowskiego. 

Nadarzyński urząd przygo-
tował wymagane przez starostę 
dane. W latach 2011-2015 ponad 
50 proc. (na 100 osób) absol-
wentów gimnazjum wybierało 
liceum. Placówka przy Żółwiń-
skiej ma 4450 mkw powierzch-
ni użytkowej, w szkole znajduje 
się 12 pracowni oraz 5 sal lek-
cyjnych. Z szacunków wynika, 
że miesięczne koszty utrzyma-
nia jednostki to blisko 350 tys. zł, 
a wynagrodzenia pracowników 
wyniosą ok. 40 tys. zł. Gmina 
przewiduje, że zostaną utwo-
rzone trzy oddziały klas I po  
25 uczniów. Urząd planuje za-
bezpieczyć w przyszłorocznym 
budżecie ponad 250 tys. zł na ewen- 
tualne funkcjonowanie klas I  
w przypadku powstania liceum. 

Gmina podkreśla, że nadal 
zbierane są głosy poparcia ini-
cjatywy przekształcenia gimna-
zjum w Nadarzynie w liceum. Za 
projektem można opowiedzieć się 
za pomocą formularza, który do-
stępny jest na stronie nadarzyn.pl. 

Gmina skierowała więc pismo 
do starosty, który nie wykluczył 
pozytywnego rozpatrzenia pro-
jektu. – Wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom społeczności lo-
kalnej Zarząd Powiatu Prusz-
kowskiego rozważa możliwość 
skierowania do Rady Powiatu 
Pruszkowskiego uchwały w tej 
sprawie, a następnie podpisa-
nia porozumienia w sprawie 
przekazania zadania własnego 

polegającego na prowadzeniu 
liceum ogólnokształcącego 
w Nadarzynie – napisał Mak-
sym Gołoś, starosta pruszkowski 
w liście do wójta Janusza Grzyba. 
Przy okazji poprosił o przekaza-
nie informacji dotyczących bazy 
lokalowej, kosztów utrzymania 
oraz wynagrodzenia pracowni-
ków i liczby absolwentów gim-
nazjum, którzy kontynuowaliby 
naukę w liceach.

Nadarzyński urząd chce przekształcić placówkę przy ul. Żółwińskiej
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Badanie Moje ING „Zwyczaje finansowe Polaków” przeprowadzone przez GfK Polonia na zlecenie ING Banku Śląskiego. Badanie ilościowe: N=800 ankiet CAWI, 
uczestnicy Access Panelu GfK Polonia, 20-23.09.2016.

ING Bank Śląski od lat inspiruje klientów do podejmowania niezależnych decyzji finansowych. Dostarcza narzędzia, dzięki 
którym bankowość staje się przyjazna i transparentna. Wśród nich jest nowoczesny system bankowości internetowej Moje ING oraz 
dostępne w nim funkcje do zarządzania finansami. 

Koniec roku to doskonały czas aby przyjrzeć się swoim finansom i zacząć myśleć o finansowych postanowieniach noworocznych. 
Pod koniec listopada bank udostępnił klientom proste i intuicyjne narzędzie – Trenera Finansowego. To funkcja systemu bankowości 
internetowej Moje ING, która pomaga klientowi przeanalizować jego sytuację finansową i wskazuje rozwiązania oszczędnościowe  
czy inwestycyjne, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. 

Nie pierwszy raz wspieramy Polaków w zarządzaniu finansami i podejmowaniu lepszych decyzji finansowych. Ważne, aby zrozumieli,  
że to oni sami mają największy wpływ na swoją sytuację finansową. Potrzebują jednak wsparcia, wiedzy i przystępnych wskazówek od  
czego należy zacząć. Trener finansowy pomoże klientowi zaplanować i zbudować jego bezpieczeństwo finansowe – mówi Monika Gąsecka  
– Dyrektor Obszaru Detalicznego. 

Widzimy, że jest zapotrzebowanie na takie rozwiązania. Wyniki badań, które nasz bank przeprowadził wskazują, że zarządzanie finansa-
mi osobistymi, jest drugą, po rodzinie i przyjaciołach, najważniejszą sferą życia. A ponad połowa ankietowanych chętnie skorzystałaby 
z narzędzia, które systematycznie pomagałoby odkładać pieniądze na konkretny cel – dodaje Aleksandra Ślęzak – Dyrektor Regionalny  
ds. Detalicznych.

Trener Finansowy, po wprowadzeniu przez klienta celu finansowego, bazując na wysokości dochodów, wydatków i wieku, wylicza 
indywidualny poziom poduszki finansowej, czyli pieniędzy, które należy zgromadzić na nieprzewidziane wydatki. Po sprawdzeniu jaką 
część z tej kwoty klient już posiada, Trener stawia diagnozę sytuacji finansowej, a także określa zalecenia jak osiągnąć zamierzone cele 
finansowe. Następnie proponuje skorzystanie z narzędzi i produktów dostępnych w systemie Moje ING. Dla klientów, którzy stwo-
rzyli już swoją poduszkę finansową oraz posiadają dodatkowe nadwyżki, Trener udziela porady inwestycyjnej o charakterze ogólnym,  
proponując optymalny portfel funduszy, który wskazuje ile i w jakie typy funduszy zainwestować.

TRENER FINANSOWY: 
 Edukuje i uświadamia o potrzebie budowania własnego bezpieczeństwa finansowego, 
 Wspiera planowanie i zarządzanie pieniędzmi, zachęcając do oszczędzania i podziału środków na różne cele,
 Uwzględnia sytuację finansową i dobiera rozwiązania dostępne w systemie bankowości internetowej Moje ING,
 Zachęca do efektywnej alokacji nadwyżek, korzystając z rozwiązań inwestycyjnych oferowanych przez ING, 
 Udziela porady inwestycyjnej, proponując strukturę portfela funduszy. 

Więcej informacji na www.ingbank.pl
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 Seweryn Dębiński 

G R O D Z I S K  M A Z .
Temperatura powietrza 
znacznie spadła, jest 
zbliżona do zera lub niższa. 
Bezdomni są narażeni na 
utratę zdrowia, a nawet 
życia. Strażnicy miejscy  
z Grodziska uratowali dwóch 
mężczyzn pozbawionych 
dachu nad głową.

J eszcze przed zimą policjanci 
i strażnicy miejscy apelują, by 
zwracać uwagę na osoby bez-
domne. Niskie temperatury 

są ogromnym zagrożeniem. Mogą 
spowodować wychłodzenie orga-
nizmu, a w najgorszym przypad-
ku śmierć. Warto również zwrócić 
uwagę na osoby starsze oraz te 
które spożywały alkohol. Jeśli do-
strzeżemy, że komuś potrzebna 
jest pomoc, nie wahajmy się – za-
dzwońmy na numer alarmowy.

Grodziscy strażnicy miejscy 
uratowali ostatnio dwie oso-
by. – Jeden z mężczyzn w wieku  
63 lat został wyrzucony przez 
konkubinę i nie miał gdzie no-
cować. Ze względu na fakt, że 
było bardzo zimno udzielono 
mu doraźnej pomocy, by w no-
cy nie zamarzł na ławce w parku 
(w nocy termometry wskazywały 
-7 stoni Celsjusza) – informują na  

Strażnicy pomagają bezdomnym

swojej stronie internetowej straż-
nicy z Grodziska.

Drugi z mężczyzn tłumaczył, że 
do Grodziska ściągnęła go per-
spektywa pracy, którą obiecał 
mu kolega. Niestety znajomy nie 
przyjechał po 32-latka, a ten nie 
miał gdzie nocować, bo nie znał 
nikogo w okolicy. Nie posiadał też 
żadnych pieniędzy, by udać się 
w dalszą podróż.

Obydwaj zostali odwiezieni do 
Ośrodka Monaru w Oryszewie.  
– Nawet gdyby nie zamarzli to by-
li zagrożeni odmrożeniami – za- 
znaczają strażnicy.

Pamiętaj!
Co roku odpowiednie służby 
i ośrodki pomocy pomagają bez-
domnym. To wsparcie potrzebne 
jest szczególnie teraz, gdy tem-
peratury stają się minusowe. 
Strażnicy miejscy oraz policjanci 
zbierają informacje o miejscach, 
gdzie mogą przebywać osoby po-
trzebujące natychmiastowej po-
mocy. Ponadto każda informacja 
przekazana przez mieszkańców 
gmin jest skrupulatnie spraw-
dzana, a sami funkcjonariusze 
straży miejskiej apelują: „Nie 
bądź obojętny, zadzwoń do stra-
ży miejskiej. Jeden telefon może 
uratować ludzkie życie”. Warto 
mieć świadomość o istnieniu nu-
meru alarmowego: 112!   

M I C H A Ł O W I C E
Gmina Michałowice, jako 
pierwsza w regionie, 
uchwaliła budżet na 
2017 rok. Na inwestycje 
samorząd przekaże blisko 
25 mln zł. Największa 
część środków zostanie 
rozdysponowana na 
modernizację dróg.

P o stronie dochodów 
zapisano 115,8 mln zł. 
Znaczną część tej kwo-
ty stanowią środki 

pochodzące od osób fizycznych 
i prawnych – 72,6 mln zł. W 2017 
r. gmina może liczyć na blisko 
20 mln zł subwencji oświato-
wej oraz ponad 11 mln zł z dota-
cji celowej, która obejmie m.in. 
świadczenia rodzinne.

W przyszłym roku gmina 
Michałowice wyda 120,5 mln zł. 
Blisko 25 mln zł pochłoną inwe-
stycje, wśród których na pierw-
szym miejscu znalazły się prace 
związane z przebudową dróg (14,1 
mln zł). Warto dodać, że zawarta 

jest w tym budowa systemu ście-
żek rowerowych (3 mln zł). Po-
nad 3,5 mln zł gmina przeznaczy 
na kanalizację i modernizację 
stacji uzdatniania wody w Ko-
morowie. Na prace związane 
z odwodnieniem zabezpieczo-
no 1,5 mln zł, o pół miliona mniej 
zostanie przeznaczone na mo-
dernizację szkół. Prawie 4 mln zł  
gmina wyda na inwestycje zwią-
zane ze sportem m.in. nową  
strefę rekreacji.

Na co zostaną przeznaczo-
ne pozostałe środki? Najwięcej, 
bo prawie 36 mln zł pochłonie 
edukacja, ponad 21,8 mln zł to 
kwestie związane z bieżącym 
utrzymaniem gminy (m.in. 
prace porządkowe czy gospo-
darka odpadami). Na tzw. „jano-
sikowe” gmina przekaże blisko  
5 mln zł. Z kolei na pomoc so-
cjalną urząd przeznaczy blisko 
14,3 mln zł.

Uchwałę budżetową na 2017 r. 
Rada Gminy Michałowice przy-
jęła 14 grudnia. 12 osób było „za”, 
przeciw zagłosowały 3. [JM]

25 mln zł na inwestycje
Zbliża się trudny czas dla osób pozbawionych dachu nad głową
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W cenie biletu możesz zabrać 
ze sobą rower lub psa.

Na weekend do Krakowa 
piętrowym pociągiem

 „Dragon”
Sprawdź atrakcyjne ceny biletów na

www.dragon.mazowieckie.com.pl
oraz pod numerem Call Center:

22 364 44 44.

Z Grodziska Mazowieckiego 
do Krakowa w 2 h 35 min

Reklama

R E G I O N
14 grudnia był wyjątkowym dniem 
dla podopiecznych Centrum Zdro-
wia Dziecka. Odwiedzili ich artyści 
z Państwowego Zespołu Ludowe-
go Pieśni i Tańca Mazowsze. Było to 
wzruszające spotkanie. Zespół wy-
stąpił w sali widowiskowej szpitala. 
Koncertem dyrygował sam dyrektor 

Mazowsza Jacek Boniecki. W trak-
cie godzinnego występu artyści od-
śpiewali najpiękniejsze kolędy. Nie 
zabrakło prezentów. Podopieczni 
Centrum Zdrowia Dziecka otrzymali 
paczki przygotowane przez zespół. Po 
koncercie członkowie Mazowsza od-
wiedzili 13 z 14 świetlic. Dzieci mogły 

Zespół Mazowsze 
odwiedził CZD 

porozmawiać z artystami i wspólnie 
zaśpiewać kolędy. Występ Mazow-
sza był wielkim wydarzeniem nie tyl-
ko dla małych pacjentów i ich rodzin, 
ale też dla samych artystów – wielu 
z nich było wzruszonych. Zderzenie 
się z bólem i cierpieniem pacjentów 
wzbudziło refl eksje. [AS]  

Grodzisk Maz.
Plenerowa sylwestrowa zabawa 
odbędzie się również w Grodzisku 
Mazowieckim. – Planowo miejska 
impreza rozpocznie się o godz. 22 
na placu przed Centrum Kultury 

– mówi nam Piotr Galiński, wi-
ceburmistrz Grodziska. 

Ale warto przyjść nawet o go-
dzinę wcześniej. Dlaczego? 
– Będzie wesoło! Niech miesz-
kańcy przyjdą nawet o godzinę
wcześniej niż planowaliśmy, bo 
wszystko powinno być już goto-
we, m.in. zespół i różne poka-
zy. Szykuje się świetna zabawa 
– twierdzi z kolei burmistrz 
Grzegorz Benedykciński.

O dobrą muzykę zadba ze-
spół Pretext, który już występo-
wał w Grodzisku. Urozmaiceniem 
wieczoru mają być pokazy cyr-
kowe i akrobatyczne. Fajerwerki 
o północy to już tradycja!

Piastów
Rok 2017 uroczyście będzie wita-
ny także w Piastowie. O północy 
mieszkańcy tradycyjnie spotkają 
się na placu Ochotniczej Straży 
Pożarnej przy ul. Warszawskiej 24, 

 Seweryn Dębiński 

R E G I O N
Z niecierpliwoscią czekamy 
na zabawę sylwestrową. 
Również gminy z naszego 
regionu szykują się na 
powitanie Nowego Roku, 
choć nie wszystkie. 
Sprawdźcie, gdzie możemy 
wpólnie, plenerowo 
spędzić tę wyjątkową noc. 

Pruszków
Tradycyjnie plenerowa zabawa 
sylwestrowa zostanie zorganizo-
wana w Pruszkowie. – To będzie 
pierwszy rok kolejnego stulecia 
miasta. Spotykamy się 31 grudnia 
na pl. Jana Pawła II i spędzamy 
noc sylwestrową wspólnie. Za-
czynamy o godz. 22 muzyką, któ-
rą wszyscy lubią. Zabrzmią znane 
utwory, będą to covery polskich 
i zagranicznych wykonawców. 

aby wspólnie podziwiać fajer-
werki. Władze proszą o zacho-
wanie porządku.

Brwinów, Michałowice, Na-
darzyn, Raszyn, Milanówek i Pod-
kowa Leśna nie organizują ogólno-
dostępnych imprez plenerowych.

 
Warszawa
To dobra alternatywa dla osób 
(także z naszego regionu) które 
chcą hucznie powitać Nowy Rok. 
Lista artystów i zespołów którzy 
wystąpią na scenie podczas nocy 
sylwestrowej w stolicy jest dłu-
ga: Agnieszka Chylińska, Varius 
Manx, Natalia Nykiel, Kombi, 
Lemon, Cleo, Andrzej Piasecz-
ny, Ania Wyszkoni, Rafał Brzo-
zowski, Kasia Stankiewicz. 

Wyjątkowy będzie też pokaz 
fajerwerków. O północy w po-
wietrze wystrzeli aż 4 tys. ładun-
ków pirotechnicznych! Impreza 
odbędzie się na pl. Defi lad. 

Plenerowe powitanie Nowego Roku organizują Pruszków, Grodzisk i Piastów
O oprawę muzyczną zadba ze-
spół TSK znany z pruszkowskich 
wianków. Zrobili wtedy furorę 
i mam nadzieję, że powtórzą to 
wydarzenie w Sylwestra – mówi 
Witold Konieczny z biura promo-
cji w Pruszkowie. 

Nie zabraknie też pokazu fa-
jerwerków, który pruszkowia-
nie będą mogli podziwiać przez 
całe 10 minut. – Jak zwykle bę-
dzie to jeden z większych poka-
zów w obrębie Warszawy. Mam 
nadzieję, że pogoda dopisze, po-
nieważ efekty tego pokazu zależą 
od pułapu chmur. Chodzi o to, że 
wysokość jaką osiągają sztuczne 
ognie wynosi 300 metrów, czyli 
dość wysoko. Po pokazie fajer-
werków czas na wspólne życzenia 
i kontynuację zabawy – zazna-
cza Konieczny.

Po hucznym powitaniu 2017 r. 
miasto proponuje koncert no-
woroczny, który odbędzie się 

1 stycznia o godz. 19.30. W kościele 
św. Kazimierza wystąpi Orkiestra 
Kameralna Leopoldinum. Będzie 
można usłyszeć m.in. utwory Vi-
valdiego, Chopina, Dvoraka, Kre-
islera, Karłowicza czy Edith Piaf. 
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Wspólny Sylwester to najlepsza zabawa
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R E G I O N
W piątkowy poranek, 16 grudnia, 
funkcjonariusze służby celnej prze-
prowadzili kontrolę w centrum han-
dlowym w Wólce Kosowskiej. Efekt? 
Zabezpieczenie kilku ton podrabia-
nych towarów i zatrzymania kupców. 
Funkcjonariusze zablokowali wjazd  
i wyjazd z placu, co już samo w sobie 

wywołało popłoch wśród handla-
rzy. Szybko okazało się dlaczego.  
W 40 busach znaleziono towary  
z zastrzeżonymi znakami, podrabia-
ne buty, zabawki, kosmetyki i ubra-
nia. Kilka osób, w tym Polka, zostało 
zatrzymanych. Grozi im odpowie-
dzialność karna za wprowadzanie 

Tony podróbek 
w Wólce Kosowskiej

do obrotu podróbek. Jak zaznacza-
ją celnicy, nie tylko sprzedaż, ale też 
kupowanie nieoryginalnych towarów 
może mieć poważne konsekwencje. 
W „asortymencie” centrum w Wólce 
znalazły się bowiem również artykuły 
przeznaczone dla dzieci. Mogą one za-
wierać np. szkodliwe substancje. [EL]  

06

P R U S Z K Ó W
Uroczyste ślubowanie, 
wręczenie zaświadczeń 
o wyborze i mianowaniu 
oraz wyłonienie 
przewodniczącego 
i sekretarza – tak 
wyglądała pierwsza  
sesja Młodzieżowej  
Rady Miasta Pruszków. 

W ysiłki zostały  
zwieńczone suk- 
cesem. Młodzie-
żowa Rada Mia-

sta Pruszkowa może pracować 
już pełną parą i realizować swo-
je pomysły. 19 grudnia odby-
ła się pierwsza sesja gremium. 
– Obrady otworzył prezydent 
Pruszkowa Jan Starzyński. W wy- 
stąpieniu nie ukrywał wzrusze-
nia związanego z powstaniem 
rady. Prezydent prowadził ob-
rady do czasu wyłonienia prze-
wodniczącego, którym został 
Jakub Pęksyk. Z kolei sekre-
tarzem wybrano Sebastiana 
Cieślika. Podjęto też uchwa-
łę o powołaniu Komisji Rewi-
zyjnej. Warto wspomnieć, że 
podczas pierwszej sesji wrę-
czono zaświadczenia o wybo-
rze i mianowaniu. Odbyło się 
również ślubowanie – opisuje 
Anna Hejnowicz, radna Prusz-
kowa i inicjatorka Młodzieżo-
wej Rady Miasta.

Powstanie młodzieżowego  
gremium poprzedzone było cięż- 
ką pracą. W lutym złożono wnio- 
sek o utworzenie rady, a w po- 
łowie maja udało się zakończyć  
prace nad statutem MRM. Ko-
lejny ważny krok wykonano  
30 czerwca – wtedy powołano gre- 
mium. Młodzieżowa Rada Mia-
sta Pruszkowa nabierała kształ-
tów, ale nadal nie wiadomo było, 
kto wejdzie w jej skład. Kwestię 
tę wyjaśniono podczas listopa-
dowych wyborów. – 13 członków 
pochodzi z grupy inicjatywnej  
ds. powołania RM. Te osoby od 
początku uczestniczyły w pracach 
nad realizacją projektu i angażo-
wały się we wszystkie działania. 
Stanowią trzon i doskonale zna-
ją mechanizmy funkcjonowania 
tego ciała. Z kolei w drodze wy-
borów wyłoniono pozostałych  
9 członków – podaje Hejnowicz.

– Wszyscy członkowie mło-
dzieżowej rady są otwarci, mają 
fantastyczne pomysły i ogromny 
potencjał. Mogą liczyć na wspar-
cie ze strony radnych miasta 
Pruszkowa oraz prezydenta Ja-
na Starzyńskiego. Warto zwró-
cić uwagę, że ich działalność 
stanowi ważne zadanie eduka-
cyjne oraz fundament społeczeń-
stwa obywatelskiego. Kolejne 
posiedzenie w styczniu. Trzy-
mamy za nich kciuki! – zapew- 
nia inicjatorka MRM. [JM]

„Młodzieżówka” już działa
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Trasy rowerowe mają powstać w latach 2017-2018

Worek pieniędzy na ścieżki
 Ewelina Latosek 

R E G I O N
Starania gmin z naszego 
regionu przyniosły 
oczekiwany efekt.  
M.in do Pruszkowa, 
Grodziska, Brwinowa 
i Podkowy Leśnej popłynie 
szeroki strumień pieniędzy 
na budowę ścieżek  
dla rowerzystów.

Ścieżki mają powstać  
w latach 2017-2018, a do- 
finansowanie pocho-
dzi z Regionalnego 

Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Mazowieckiego na 
lata 2014-2020. Wiadomo już, 
że prawie 5 mln zł trafi do Brwi- 
nowa i Pruszkowa, 9,5 mln zł  
do Grodziska, niecałe 3 mln 
do Podkowy Leśnej. – Z Ma-
zowieckiej Jednostki Wdrażania 
Programów Unijnych otrzyma-
liśmy pismo z informacją, że 
nasz wniosek o dofinansowa-
nie unijne na zadanie „Roz-
wój systemu dróg rowerowych  
w Gminie Brwinów” przeszedł 
pozytywnie ocenę formalną  
i merytoryczną i został zakwa-
lifikowany do dofinansowa-
nia. Co to oznacza? Tylko tyle 
(a może aż tyle), że dostaliśmy 
dofinansowanie w wysokości 
4.871.473,80 zł na ponad 5,5 km 
dróg rowerowych, które ma-
my wykonać w latach 2017-2018 
– z entuzjazmem poinformo-
wał Arkadiusz Kosiński, bur- 
mistrz Brwinowa.

Pruszków o dofinansowa-
nie starał się z partnerami. – 
Koszt budowy to ponad 6 mln 
zł. Planowany okres realizacji 
inwestycji to lata 2017-2018. 
Inwestycja została zgłoszo-
na do dofinansowania w ra-
mach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-
2020, jako projekt partnerski 
z gminami: Grodzisk Mazo-
wiecki, Milanówek, Michałowi-
ce, Podkowa Leśna i Żyrardów. 
Liderem projektu jest gmina 
Grodzisk. Tytuł projektu to „Re-
dukcja emisji zanieczyszczeń 
powietrza w gminach południo-
wo-zachodniej części Warszaw-

skiego Obszaru Funkcjonalnego 
poprzez budowę Zintegrowane-
go Systemu Tras Rowerowych 
– Etap 1”. Wartość dofinansowa-
nia, która została przyznana to 
80 proc wydatków kwalifikowa-
nych projektu – czytamy w ko-
munikacie władz miasta.

Więcej szczegółów o współ-
pracy sześciu gmin zdradza 
burmistrz Podkowy Leśnej. 
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– Otrzymaliśmy wysoką punk-
tację, co uplasowało nas na 2 po- 
zycji. Pozytywnie na ocenę 
projektu wpłynęła m.in. ilość 
międzygminnych połączeń gra-
nicznych. Chodzi o to, by stwo-
rzyć sieć dróg rowerowych, 
które pozwolą mieszkańcom 
sąsiadujących ze sobą gmin 
przemieszczać się rowerem 
do pracy czy szkoły. Ścież-

ki powinny być też połączone 
z przystankami, węzłami prze-
siadkowymi. Celem przedsię-
wzięcia jest wybudowanie ok. 
38 km zintegrowanych tras 
rowerowych na trenie za-
chodniego Mazowsza, które 
docelowo mają utworzyć spój-
ną sieć ścieżek obejmujących 
teren całego Warszawskie-
go Obszaru Funkcjonalnego. 

Inwestycja ma zapewniać bez-
pieczeństwo korzystającym 
użytkownikom oraz obejmo-
wać całą infrastrukturę to-
warzyszącą. Całkowity koszt 
realizacji projektu wyniesie 
ok. 38 mln złotych, natomiast 
wartość dofinansowania w ra-
mach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego wy-
niesie ok. 30 mln – zaznacza  
Artur Tusiński.

W Grodzisku dzięki dofi-
nansowaniu ma powstać 11 km 
ścieżek, w tym wzdłuż drogi wo-
jewódzkiej 719. Warto też dodać, 
że Michałowice na realizację 
projektu otrzymały 3,7 mln zł, 
a Milanówek ponad 400 tys. zł.

Ale nie tylko partnerstwo by-
ło receptą na pozyskanie do-
finansowania na rozwój sieci 
ścieżek rowerowych. W naszym 
regionie kilka gmin ubiegało się 
o środki samodzielnie. Raszyn 
otrzymał 5,4 mln zł na ponad  
7 km tras rowerowych. – Jeste-
śmy zadowoleni, że udało nam 
się uzyskać dofinansowanie na 
rozwój infrastruktury rowero-
wej. Na pewno dobrze je wy-
korzystamy – zapewnia Michał 
Kucharski, wicewójt Raszyna.

W Nadarzynie powstanie bli-
sko 21 km nowych ścieżek ro-
werowych. Na ten cel gmina 
otrzymała 4,5 mln zł. – Inwe-
stycja obejmuje I i II etap bu-
dowy – ciąg dróg rowerowych 
w Strzeniówce, Nadarzynie, Ka-
jetanach, Ruścu i Młochowie do 
Rozalina. Do stycznia powin-
na zostać podpisana umowa 
o dofinansowanie. Zakończe-
nie projektu to 31 maja 2018 
roku – napisano na facebooku 
gminy Nadarzyn.

Także Piastów planuje roz-
budowę sieci dróg rowerowych. 
Miasto otrzymało 2,9 mln zł na 
wykonanie 5,6 km tras.

Wiadomo już, że prawie 5 mln zł trafi  
do Brwinowa i Pruszkowa, 9,5 mln zł  
do Grodziska, niecałe 3 mln do Podkowy

Komunikacyjna gotowość
B R W I N Ó W

Przez najbliższe trzy  
lata za transport zbiorowy 
na terenie gminy Brwinów 
będzie odpowiadała firma 
PKS Grodzisk Mazowiecki. 
Podpisano już umowę. 

B rwinów poszerza ofer-
tę komunikacyjną. Od 
1 stycznia 2017 roku 
mieszkańcy gminy 

będą mogli skorzystać z nowych 
połączeń do Błonia i Pruszko-
wa. Wraz z końcem roku wyga-
sa umowa z dotychczasowym 
przewoźnikiem, więc gmina 
ogłosiła przetarg. Do urzędu 
wpłynęły dwie oferty. Po prze-
prowadzeniu analizy wszystkich 
dokumentów gmina dokona-
ła wyboru. Od nowego roku za 

komunikację na brwinowskich 
drogach będzie odpowiadał PKS 
Grodzisk Mazowiecki. 

20 grudnia doszło do podpi-
sania umowy. – Zawarliśmy ją na 
trzy lata. Jej wartość to nieco ponad 
5,5 mln zł. Warto dodać, że podpi-
saliśmy również umowę z Nada-
rzynem na dwie linie, które łączą 
gminy – powiedział nam Arka-
diusz Kosiński, burmistrz gmi-
ny Brwinów.

Przez trzy lata przewoźnik prze-
jedzie blisko 1,3 mln kilometrów. 
Brwinowska komunikacja ma 
połączyć pięć gmin w trzech po-
wiatach. Mieszkańcy będą mogli 
korzystać z 10 linii autobusowych.

Kwestią fundamentalną jest 
dostosowanie rozkładu jazdy do 
potrzeb podróżujących. – Opra-
cowaliśmy go w taki sposób, 

aby autobusy kursowały w go-
dzinach, w których mieszkań-
cy chcą dotrzeć do pracy i z niej  
wrócić. Ostateczne rozkłady jazdy  
są już gotowe, niebawem zosta- 
ną upublicznione. 30 i 31 gru- 
dnia powinny znaleźć się na przy-
stankach autobusowych – podaje 
brwinowski włodarz.

Warto dodać, że od stycznia 
w Brwinowie zostanie urucho-
miona Karta Mieszkańca. Jej 
posiadacze będą mogli korzy-
stać ze zniżek w komunikacji. – 
Dzieci i uczniowie będą jeździć 
za darmo, z kolei dorośli za-
płacą złotówkę. Podstawowym 
warunkiem do wydania Kar-
ty Mieszkańca jest zamieszka-
nie na terenie gminy Brwinów 
i rozliczanie podatku – zazna-
cza burmistrz Kosiński. [JM]

OBWIESZCZENIE STAROSTY PRUSZKOWSKIEGO 
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11f ust. 3 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 dnia 21.12.2016 r. została wydana decyzja nr 19/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
obejmującej rozbudowę drogi gminnej - ul.  Jarzynowej w Pruszkowie wraz z budową łącznika ulicy 
Miodowej oraz budową odcinka ulicy  KDL-13 od ul. Jarzynowej do zachodniej granicy działki 
ewidencyjnej nr 158/19 na działkach nr ew.: 

działki nr ew.: 122/3, 122/9, 44/9, 122/5, 85/6, 122/7, 122/12 (122/23, 122/24), 122/11, 122/16 (122/17, 
122/18, 122/19), 122/15 (122/21, 122/22), 44/7 (44/54, 44/55), 133 (133/1, 133/2), 132 (132/1, 132/2), 
122/1, 44/6, 44/11, 125 (125/1, 125/2, 125/3), 124 (124/1, 124/2), 158/14, 158/24, 85/5 (85/12, 85/13), 
44/26 (44/52, 44/53), 85/4 (85/10, 85/11), 44/27, 43/15, 84/4, 85/3, 257/2, 84/5, 84/1, 85/7, 44/10  
– obręb 6 w Pruszkowie.

[Oznaczenia: w nawiasach – numery działek po podziale, tłustym drukiem – numery działek przeznaczone 
pod przejęcie dla inwestycji].
Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z decyzją 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. 

Ogłoszenie
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3-letni chłopiec trafił do szpita-
la po tym, jak włożył palce mię-
dzy drzwi windy. – Na ulicy Armii 
Krajowej w Grodzisku Mazowiec-
kim w windzie doszło do wypadku. 
Dziecko przytrzasnęło sobie rę-
kę – napisał nasz czytelnik na ad-
res kontakt@wpr24.pl. – Chłopiec 

włożył palce między drzwi windy, 
które się zamknęły. Przed przy-
jazdem straży pożarnej matka 
uwolniła dłoń dziecka i oboje 
czekali na pomoc na klatce – po-
dawał bryg. Krzysztof Tryniszew-
ski, rzecznik prasowy grodziskiej 
straży pożarnej. Dziecko zostało 

przewiezione do szpitala. – Zaję-
liśmy się chłopcem, któremu dali-
śmy maskotkę. Nie było żadnych 
widocznych obrażeń dłoni. Na 
miejscu interweniowała załoga 
pogotowia ratunkowego, która za-
brała 3-latka do szpitala – twier-
dził bryg. Tryniszewski. [JM]  

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

Winda przycięła 
palce trzylatkowi

Reklama w radiu 
Bogoria 94,5 FM

>>>>>>>>>>
Dział Promocji i Reklamy
tel.: 603 589 233, 605 838 751
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DOŁĄCZ DO NAS!

zapraszamy na naszą stronę

  Spotkanie podsumowujące konsultacje społeczne dotyczące planowanego Centrum Lokalnego Ursus Niedźwiadek

	   
  

 

Kupcy drżą o pawilony i utratę pracy
Pod koniec października w Domu Kultury „Miś” odbyło się 
spotkanie podsumowujące konsultacje społeczne dotyczące 
planowanego Centrum Lokalnego Ursus Niedźwiadek. 
Zaprezentowane zostały wizualizacje oraz działania 
dotyczące szczególnie I etapu prac – w ciągu najbliższych 
2 lat mają uatrakcyjnić to miejsce. Jednak pojawiają 
się kontrowersje i niepokój. Wszystko przez pomysł 
przebudowy w dalszej przyszłości pawilonów „Centrum 
Handlowego – Spółki Kupców Ursus”. I to właśnie kupcy 
w znakomitej większości stanowili publiczność podczas 
spotkania. Boją się o swoje miejsca pracy.

T ak, jak pisaliśmy w wydaniu z 21 września br (nr 4/2016), 
zgłoszona przez artystkę Jaśminę Wójcik lokalizacja w ra-
mach pilotażowego programu „Warszawskie Centra Lokalne” 

uzyskała poparcie i znalazła się w zaszczytnym gronie 10. war-
szawskich obszarów, które zostały w pierwszej kolejności włączo-
ne do realizacji. Obszar proponowanego Centrum Lokalnego na 

os. „Niedźwiadek”, w którego skład pierwotnie wchodziły Park 
Hassów, pływalnia „Albatros”, targowisko „Centrum Handlowe-
-Spółka Kupców Ursus” oraz plac zabaw „Hasanka” , został nawet 
powiększony aż po tereny przylegające do torów kolejowych, by 
jeszcze bardziej wydobyć potencjał. Na utworzenie Centrum Lo-
kalnego Ursus już ma zabezpieczone w budżecie środki europej-
skie – średnio 5 mln zł (na wszystkie 10 CL Warszawa dysponuje 
90 mln zł). Jednak, w zależności od potrzeb mieszkańców danej 
dzielnicy, te środki mogą być przesuwane. – Liczymy na to, że ze 
względu na duży obszar naszego CL i jego atrakcyjność ten I etap 
działań może być nawet lepiej sfinansowany, niż 5–6 mln zł. Pie-
niądze na realizację są przeznaczone do 2018 roku, czyli najbliższe 
2 lata – podkreślił obecny na spotkaniu wiceburmistrz dzielnicy 
Ursus Kazimierz Sternik. 

Pomysły przewyższają budżet
Ludwika Ignatowicz – socjolożka, autorka warsztatów, konsultacji 
społecznych i wielu projektów społecznych związanych z przestrze-
nią publiczną miast – opowiedziała o procesie konsultacji społecz-
nych przeprowadzonych wśród mieszkańców Ursusa na temat oma-
wianego obszaru CL. Przybliżyła zgłaszane uwagi mieszkańców. 

Te przyjazne przestrzenie sąsiedzkie muszą powstawać od początku 
we współpracy z lokalną społecznością. Powinny być dla niej łatwo 
dostępne, blisko zlokalizowane, bezpieczne i oferujące załatwienie 
różnych potrzeb dla wielu grup wiekowych przez cały rok. – Wszyst-
kie rozsypane teraz funkcje mamy na celu połączyć, by zadziałały jak 
jeden organizm – tłumaczył architekt Michał Tatjewski z pracowni 
22ARCHITEKCI, która stworzyła koncepcję architektoniczną po 
konsultacjach terenowych. Okazało się, że po zweryfikowaniu po-
trzeb mieszkańców ta koncepcja ewoluowała, przez co przekracza 
przeznaczony na I etap budżet z Urzędu Miasta st. Warszawy. Mimo 
to zebrani podczas spotkania mieli też okazję zobaczyć dalsze etapy 
przemian obszaru przeznaczonego na CL – zmiany to tylko propo-
zycje, nie przymus, na dalszą przyszłość. Mogą nawet polepszyć sy-
tuację handlu w tym miejscu. Jednak, jak za chwilę przedstawimy, 
pomysły wywołały duży niepokój wśród kupców.

Co miałoby się zmienić?
Michał Tatjewski zwrócił uwagę, że pomiędzy ulicą Wojciechow-
skiego a torami jest przestrzeń wielofunkcyjna, której elementy ze 
sobą nie współpracują przez poprzedzielanie grodzeniami. Ponadto, 
kluczem do sukcesu według architektów jest środek-serce centrum, 
czyli obszar pawilonów. „Serce” powinnno tętnić życiem, a obecnie 
jest odwrotnie. Ważne też, by połączyć dwie przestrzenie (parku 
Hassów i targowiska) po obu stronach ul. Wojciechowskiego. Jak 
ma się przekształcić teren pomiędzy Hassanką i basenem a tora-
mi? Architekci proponują, by zlokalizować parking w zachodnim 
krańcu, nawet wielopoziomowy. Pozostała przestrzeń mogłaby stać 
się strefą sportów miejskich – zorientowaną na młodzież. Warto 
byłoby przeprowadzić konsultacje z młodymi, jakich aktywności 
tam potrzebowaliby. – Przestrzeń proponujemy odgrodzić od torów 
ekranem akustycznym. Pomogłoby to stworzyć miejsce idealne do 
galerii street artu dla młodzieży, która jeszcze bardziej czułaby się 
komfortowow tym rejonie – tłumaczył Michał Tatjewski.

Park z promenadą
Hasanka, dzięki likwidacji zużytego boiska pośrodku, zyska teren, 
na którym pojawi się mniejsze boisko dla małych dzieci ze sztuczną 
trawą. Obok zaprojektowana została zielona łączka z kawiarenką po-
środku. Modernizacji uległaby też fontanna – zostanie zamieniona 
na kilka strumieni wody tryskających z gładkiej posadzki, by dzieci 
mogły z niej swobodnie korzystać. Odnowiona zostałaby także moc-
no wysłużona nawierzchnia Hassanki. Ludwika Ignatowicz i Michał Tatjewski podczas spotkania podsumowującego konsultacje społeczne dotyczące planowanego Centrum Lokalnego Ursus Niedźwiadek

Liga siódemek piłkarskich...
... „Możesz Zagrać” działa od 2009 
roku. Organizatorem zawodów ligowych 
jest Stowarzyszenie „Możesz” na rzecz 
psychoprofilaktyki i rozwoju dzieci 
i młodzieży.  ...............................  15
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Jakie inwestycje zaplanowano na terenie powiatów pruszkowskiego i grodziskiego?
Obwodnica Grodziska w budżecie Mazowsza
 Anna Sołtysiak 

R E G I O N
Mazowsze ma już uchwalony 
budżet na przyszły rok. Choć 
na liście inwestycji nie ma 
zbyt wielu przedsięwzięć 
z naszego regionu, to jedna 
pozycja zasługuje na uwagę. 
Chodzi o budowę zachodniej 
obwodnicy Grodziska. 

J ak prezentuje się budżet 
Mazowsza na 2017 r.? Pod 
względem inwestycyjnym 
jest nieco „słabszy” od bu-

dżetu tegorocznego. W przyszłym 
roku Mazowsze na inwestycje 
wyda 411 mln zł, czyli o 160 mln zł 
mniej niż w 2016 r. Wyższa za to 
będzie składka na „janosikowe” 
– pochłonie, bagatela, 357 mln zł. 

– Wydatki inwestycyjne, ja-
kie planują władze wojewódz-
twa w dużej mierze dotyczyć 
będą infrastruktury drogo-
wej i lotniczej (213,5 mln zł), 
ochrony zdrowia (80,6 mln zł), 
kultury (13,6 mln zł) i oświaty

(1,2 mln zł). Znajdą się także 
środki na wsparcie dla organiza-
cji pozarządowych – 10,3 mln zł 

– informuje Urząd Marszałkow-
ski. – Jak co roku znaczącą po-
zycją w budżecie Mazowsza są 
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dotacje dla przewoźników kole-
jowych. W przyszłym roku wy-
niosą one w sumie 287 mln zł. 

Na dofinansowanie przewo-
zów realizowanych przez spół-
kę Koleje Mazowieckie samorząd 

przeznaczy 255 mln zł, a przez 
Warszawską Kolej Dojazdową 
32 mln zł – dodaje w komunikacie.

Sprawdziliśmy czy Mazow-
sze zaplanowało jakiekolwiek 
inwestycje na terenie powiatów 
pruszkowskiego i grodziskie-
go. Okazuje się, że trochę ich 
jest. Wśród nich znalazły się: 
rozbudowa drogi wojewódz-
kiej nr 719 (21,8 mln zł), prze-
budowa drogi wojewódzkiej 
nr 720 ul. Pszczelińska (Brwi-
nów – Otrębusy) za 5,9 mln zł, 
budowa odcinka Paszkowianki 
pomiędzy autostradą A2 a drogą 
wojewódzką nr 719 – 1,9 mln zł. 
Niestety, z budżetu Mazowsza 
„wyleciała” inna ważna dla Prusz-
kowa inwestycja, czyli rozbu-
dowa drogi 718 od A2 do ronda 
Solidarności na Żbikowie.

Warto dodać, że w budżecie 
Mazowsza zarezerwowano 
2,2 mln zł na budowę zachodniej 
obwodnicy Błonia, zachodniej ob-
wodnicy Grodziska Mazowiec-
kiego oraz przebudowę dw 579 
na odcinku Grodzisk – Błonie. 

Niestety, z budżetu Mazowsza 
„wyleciała” ważna dla Pruszkowa 
inwestycja, czyli rozbudowa 
drogi 718 od A2 do ronda Solidarności 
na Żbikowie

Syndyk masy upadłości Karoliny Tempskiej, w postępowaniu 
upadłościowym, sygn. akt X GUp 605/15 obwieszcza  
o przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości 
gruntowej, zabudowanej, położonej przy ul. Legionów 7  
w Kadach, gmina Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski, dla 
której Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim prowadzi 
księgę wieczystą nr WA1G/00040786/3.

Minimalna cena sprzedaży wynosi 280.000,00 zł (dwieście 
osiemdziesiąt tysięcy złotych) brutto.

Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 15 stycznia 2017 roku. Oferty należy 
składać osobiście w gmachu Sądu Rejonowego dla m. st. 
Warszawy w Warszawie (00-454) przy ul. Czerniakowskiej 
100A lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi 
(decyduje data wpływu do Sądu). We wskazanym 
wyżej terminie należy także dokonać wpłaty wadium  
w wysokości 28.000,00 zł (przy czym decyduje data 
zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym masy 
upadłości).

Otwarcie ofert nastąpi 25 stycznia 2017 roku o godz. 9:30  
w gmachu Sądu w sali nr 119. 

Warunki przetargu można uzyskać w gmachu Sądu 
Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział  
Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych,  
ul. Czerniakowska 100A oraz w Biurze Syndyka, po 
wcześniejszym wystosowaniu zapytania na adres email: 
oferty@wydrzynski.com.pl 

Operat szacunkowy dotyczący oferowanej nieruchomości 
dostępny jest do wglądu w gmachu w/w Sądu.

Ogłoszenie
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 Biuletyn Informacyjny Gminy Michałowice
Biuletyn Przygotowywany i redagowany Przez Gminę Michałowice. RedakcJa WPR nie Ponosi odPowiedzialności za Jego treść.

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

Rewitalizacja Gminy Michałowice

W l istopadzie br. 
w Urzędzie Gminy
Michałowice od-
był się cykl spotkań 

informacyjnych podczas których 
mieszkańcy zapoznali się z proble-
matyką rewitalizacji oraz różnymi 
aspektami tworzącego się progra-
mu. Spotkania te były możliwością 
pozyskania bezpośrednio od miesz-
kańców opinii w sprawie obszarów, 
które, ze względu na wagę proble-
mów, tam  występujących, wymagają 
interwencji w pierwszej kolejności.

Rewitalizacja, co to jest?
Krótka i dosłowna defi nicja rewi-
talizacji mówi o przywróceniu do 
życia. Rewitalizacja to po prostu 
wyprowadzanie ze stanu kryzyso-
wego obszarów zdegradowanych. 
To proces, który wymaga kom-
pleksowości w działaniu, łączący 

aktywności wielu podmiotów na 
rzecz lokalnej społeczności, prze-
strzeni, gospodarki i przyczyniający 
się tym samym do trwałego ożywie-
nia obszaru. Program rewitalizacji 
powinien być ściśle skorelowany 
z wizją rozwoju gminy. Właści-
wa diagnoza obszaru z pewnością 
pomoże w doborze odpowiednich 
instrumentów i metod działania, 
dlatego tak ważnym dla Gminy Mi-
chałowice jest zaangażowanie spo-
łeczne w opracowanie „Lokalnego 
Programu Rewitalizacji”.

Każdy ma wpływ!
Każdy mieszkaniec Gminy Micha-
łowice może zgłosić pomysł na oży-
wienie tych części gminy, w których 
dzisiaj skupiają się niekorzystne 
zjawiska społeczne, gospodarcze 
i przestrzenne. Aktualnie prace nad 
programem rewitalizacji prowadzone 

Trwa opracowanie „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Michałowice na lata 2016-2023”. Programu, 
dzięki któremu obszary zdegradowane znajdujące się na terenie gminy zyskają szansę na zmianę i wyprowadzenie 
ich ze stanu kryzysowego.

są na dwóch płaszczyznach. Po pierw-
sze opracowanie diagnozy doty-
czącej sytuacji w gminie, w której 
wskazane zostaną obszary, w sto-
sunku do których istnieje najwięk-
sza potrzeba odnowy w aspektach 
społeczno-gospodarczych. Kolej-
nym etapem opracowywania pro-
gramu będzie określenie projektów 
kompleksowych działań i inwesty-
cji planowanych do realizacji na tych 
obszarach, przez różne podmioty 
i instytucje, takie jak Urząd Gminy, 
organizacje pozarządowe, podmioty 
gospodarcze i osoby fi zyczne.

Jakie pomysły 
można zgłaszać?
Otóż mogą one dotyczyć zarówno 
całego obszaru rewitalizacji, jak 
i poszczególnych jego fragmen-
tów, bądź też konkretnych miejsc. 
Korzyści płynące z rewitalizacji będą 

mogli odczuć mieszkańcy całej gmi-
ny, jako miejsca, w którym lubią 
mieszkać i z którym się identyfi -
kują. Zgłaszane pomysły, z jednej 
strony mają spełniać swoją rolę 
w walce z problemami  występu-
jącymi na zdegradowanych ob-
szarach, z drugiej zaś muszą być 
możliwe do wykonania. Program re-
witalizacji jest szansą na gruntowny 
remont dla wielu ulic, domów, moż-
liwością  zagospodarowania prze-
strzeni użyteczności publicznej, 
np. parków i zbiorników retencyj-
nych, takich jak te w Komorowie czy 
Nowej Wsi. Zgłaszane propozycje 
mogą dotyczyć wielu problemów 
i przedstawiać pomysły na ożywie-
nie miejsca, w którym żyjemy.

Powodzenie realizacji założeń 
„Lokalnego Programu Rewitaliza-
cji dla Gminy Michałowice na la-
ta 2016-2023” otwiera możliwości 

realnej zmiany funkcjonowania 
obszarów, które uległy degradacji. 
Jednak aby tak się stało potrzeb-
na będzie aktywność i wysoki sto-
pień zaangażowania mieszkańców 
gminy, przedsiębiorców, organizacji 
pozarządowych, lokalnych liderów 
w działania prowadzone w ramach 
procesu rewitalizacji.

Zapraszamy Państwa do współ-
tworzenia „Lokalnego Programu 

Rewitalizacji dla Gminy Michało-
wice na lata 2016-2023”.

 
Projekt pn. „Opracowanie Lokalne-
go Programu Rewitalizacji dla Gmi-
ny Michałowice na lata 2016-2023” 
współfi nansowany jest ze środków 
Unii Europejskiej, Funduszu Spój-
ności w ramach Programu Opera-
cyjnego Pomoc Techniczna na lata 
2014-2020 oraz z budżetu państwa.
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Świąt Bo żego Narodzenia pełnych radości i miłości
oraz wszelkiej pomyślności w roku 2017

życzą
zarząd i praco wnicy spółki „Koleje Mazo wieckie – KM”.

Reklama

P I A S T Ó W
W miniony piątek 
od samego rana 
w Piastowie stężenie 
pyłu PM2.5 w powietrzu 
znacznie przekraczało 
dopuszczalne normy. 
Apelowano o ograniczenie 
do minimum spędzania 
czasu na zewnątrz... 

P ył PM2,5 składa się 
z cząstek stałych 
i ciekłych zawieszo-
nych w powietrzu, 

może zawierać substancje tok-
syczne. Jego cząstki pochodzą ze 
spalania paliw stałych i ciekłych 
oraz powstają w toku przemian 
zanieczyszczeń gazowych w at-
mosferze. Zdaniem Światowej 
Organizacji Zdrowia, pył PM2.5 
jest najbardziej szkodliwy dla 
zdrowia spośród innych zanie-
czyszczeń. Narażenie na jego 
nadmierne działanie grozi cho-
robami układu oddechowego 
i krążenia oraz skutkuje skró-
ceniem średniej długości życia.

Z problemem zanieczysz-
czenia powietrza zmaga się 
Piastów. W piątek 16 grudnia 
w godzinach porannych za-
notowano kolejne przekro-
czenie dopuszczalnych norm 
– o ponad 400 proc.! Na nie-
bezpieczeństwo szczególnie 
narażone były osoby starsze, 
dzieci oraz kobiety w ciąży. 

Przypomnijmy też, że w mi-
niony czwartek, 15 grudnia, 
w związku z pogorszeniem 
jakości powietrza za darmo 
można było korzystać z ko-
munikacji na terenie War-
szawy oraz pociągów Kolei 
Mazowieckich w obrębie I i II 
strefy biletowej ZTM.

Warto dodać, że każdy może 
śledzić stan powietrza w swo-
im miejscu zamieszkania. Wy-
starczy pobrać aplikację „Jakość 
powietrza w Polsce” stworzo-
ną przez Główny Inspekto-
rat Ochrony Środowiska. [JM]

Trudno było 
oddychać... Budżet uchwalony,

ale były emocje
 Anna Sołtysiak 

P R U S Z K Ó W
15 grudnia, w trakcie 
posiedzenia rady miejskiej, 
uchwalono budżet 
Pruszkowa na 2017 rok. 
Nie obyło się bez emocji. 

W 2017 r. dochody 
miasta wyniosą 
245 mln zł. W po-
równaniu z trwa-

jącym jeszcze rokiem będzie to 
o 51 mln zł więcej. Wzrosną też 
wydatki. W przyszłym roku prusz-
kowski magistrat wyda 274 mln zł 
(w 2016 r. było to 205 mln zł). Zwięk-
szy się również defi cyt w miejs- 
kiej kasie – z 11 mln zł do 29 mln zł. 
W czasie posiedzenia rady oka-
zało się, że nie wszyscy są za-
dowoleni z kształtu przyszło-
rocznego budżetu miasta. – Ten 
budżet to nie jest zły budżet i na 
pewno nic się złego nie stanie 
miastu Pruszków jeśli zostanie 
przyjęty w tej formie. Natomiast 
z mojej perspektywy ten budżet 
jest daleki od oczekiwań – mówił 
radny Przemysław Sieciński. – 
Wydaje się, że największym ob-
ciążeniem budżetu jest pozycja 
jeśli chodzi o inwestycje, Cen-
trum Dziedzictwa Kulturowego. 
Jest dominantą tego budżetu. W 
związku z tym trzeba nazwać ten 
budżet budżetem kontynuacji. 
Pewien kierunek, który został 
wyznaczony wydaje się dobry 
jeśli chodzi o zwiększenie inwe-
stycji. Wielokrotnie nawet kole-
dzy z innych klubów podkreślali, 
że Pruszków powinien się szyb-
ciej rozwijać, ja twierdzę że tak 
i w związku z tym dla mnie ten 
budżet jest budżetem niedosy-
tu i pewnym zatrzymaniem wi-
zji. To jest budżet braku wizji. 

To jest niezły budżet, ale daleko 
mu do tego, żebym mógł go po-
przeć. Mam nadzieję, że następ-
ny będzie lepszy – dodał.

Ta wypowiedź nie spodobała 
się innym radnym. Radny Ka-
rol Chlebiński: – To jest budżet 
kontynuacji dynamicznie roz-
wijającej się gminy. Nie dalej jak 
półtorej godziny temu gościli-
śmy tutaj włodarza sąsiedniego 

Piastowa, który składał na ręce 
prezydenta Starzyńskiego gra-
tulacje za tak dynamiczny roz-
wój w ostatnich latach. W listo-
padzie obchodziliśmy 100-lecie 
nadania praw miejskich. Gra-
tulacje składali wszyscy, łącz-
nie z panem starostą, który 
przeprowadził się już chyba do 
Pruszkowa, twierdząc że się 
w tym mieście zakochał. Ja uwa-
żam, że te konstrukcje budże-
tu, które obserwuję przez kilka 
lat są naprawdę zrównoważone. 

Pr
us

zk
ow

.P
l

W 2017 roku dochody miasta 
wyniosą 245 mln zł. W porównaniu 
z trwającym jeszcze rokiem będzie 
to o 51 mln zł więcej 

Jesteśmy w połowie inwestycji, 
zaczynamy kolejną, nie pożycza-
my nadmiernie pieniędzy, nie 
zadłużamy nadmiernie miasta. 
Takie podsumowanie jest dla 
mnie zaskakujące, ale szanuję je.

Po długiej dyskusji budżet za-
twierdzono 14 głosami za, przy 
sześciu wstrzymujących się i jed-
nym przeciwnym. Potem głos 
zabrał prezydent Jan Starzyński: – 

Dziękuję za podjęcie tej uchwały, 
bo to umożliwi racjonalną i nor-
malną pracę od 1 stycznia. Jest to 
budżet bardzo ambitny. Wystarczy 
popatrzeć na kwoty, jeśli prawie 59 
mln zł przeznacza się na cele in-
westycyjne to o czymś to świadczy. 
Zdaję sobie sprawę, że jest to bu-
dżet ambitny wymagający ogrom-
nego nakładu pracy, ale w miarę 
swoich możliwości, posiadanych 
umiejętności i doświadczenia po-
staram się wykonać go zgodnie 
z wolą wysokiej rady. 

M I L A N Ó W E K
Ulicę Warszawską 
w Milanówku w sobotę 
17 grudnia wypełniły 
kramy z prezentami 
i bożonarodzeniowymi 
przysmakami. Atrakcji 
podczas Miejskiej 
Wigilii było wiele.  

W centrum Mila-
nówka królo-
wali kolędnicy, 
szczudlarze, nie 

zabrakło oczywiście Świętego 
Mikołaja. Swoje umiejętno-
ści artystyczne zaprezento-
wali uczniowie milanowskich 
szkół. Zarówno dzieci jak i do-
rosłych zabawiały anioły i el-
fy. Kulminacyjnym momentem 
był wspólny wigilijny posiłek, 

kolędowanie i koncert Mila-
nowskiej Orkiestry Dętej.

W trakcie imprezy uroczyście 
odsłonięto mural ku pamięci 
Stanisławy i Henryka Witacz-
ków, prekursorów jedwabnictwa 
w mieście. Malowidło wykonali 
milanowscy gimnazjaliści. 

Patronat medialny nad Miejską 
Wigilią w Milanówku objęły „Ga-
zeta WPR” i portal WPR24.pl. [EL]

Udana Miejska Wigilia

W 2017 roku dochody Pruszkowa wyniosą 245 mln zł 

W marcu w Pruszkowie wystąpi zna-
ny kabaret Paranienormalni. Wej-
ściówki na to wydarzenie mogą być 
świetnym prezentem. Grupę tworzy 
czterech artystów: Robert Motyka 
– najsilniejszy człowiek w kabarecie, 
który jednak nie był w wojsku, Igor 
Kwiatkowski – nazywany też Panem 

Mariolką, Rafał Kadłucki – człowiek 
zagadka, z wyboru leń oraz Michał 
Paszczyk – aktor, reżyser i miłośnik 
majonezu. Kabaret Paranienormal-
ni 19 marca o godz. 16 pojawi się 
w Hali Znicz w Pruszkowie z nowym 
programem „Pierwiastek z trzech”. 
Bilety w cenie 65–90 zł do kupienia 

na stronach: biletynakabarety.pl oraz 
kabaretowebilety.pl. Dla naszych 
czytelników przygotowaliśmy kon-
kurs, w którym będzie można wygrać 
podwójne zaproszenia na występ 
Paranienormalnych w Pruszkowie. 
Więcej informacji niebawem na 
portalu WPR24.pl. [AS]  

P R U S Z K Ó W

Paranienormalni znów
odwiedzą Pruszków
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F o t o m i g a w k a

Na trasie S8 w kierunku Warszawy 21 grudnia doszło do wy-
padku. – Kierujący autem marki Jeep jechał środkowy pasem, 
za nim poruszała się Dacia. Jeep zaczął zwalniać ze względu na 
awarię. Pojazd jadący z tyłu wjechał w niego. Kierujący Jeepem 
był trzeźwy, z kolei kierowca Dacii w wyniku odniesionych ob-
rażeń trafi ł do szpitala – mówiła st. asp. Marzena Dąbrowska 
z komendy pruszkowskiej policji.  [JM]  
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Trzy pary z Piastowa, które przeżyły 
ze sobą w związku ponad 50 lat otrzy-
mały Medale za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie. – Odznaczenia te wrę-
czył małżonkom w dniu 16 grudnia 
burmistrz miasta Piastowa Grzegorz 
Szuplewski wraz z przewodniczącą 
Rady Miejskiej w Piastowie Agatą 

Korczak i wiceprzewodniczącymi 
Rady Kazimierzem Dymkiem i To-
maszem Sarnackim – napisano na 
stronie miasta Piastów. A wyróż-
nione pary to: Marianna i Marian 
Witak, Barbara i Stanisław Walczak 
oraz Franciszka i Kazimierz Sarnac-
cy. Te trzy małżeństwa zasłużyły na 

medale dzięki wytrwałości i wiel-
kiej miłości. Wyróżnienie to nadaje 
prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. 
Na awersie medalu umieszczone są 
dwie srebrzone róże, natomiast na 
odwrotnej stronie znajduje się mo-
nogram RP i napis: „Za długoletnie 
pożycie małżeńskie”. [JM]  

P I A S T Ó W

Dzięki wielkiej miłości 
są ponad 50 lat razem

AGENCJA W PRUSZKOWIE  
UL. KRASZEWSKIEGO 5

(50 METRÓW OD STACJI WKD PRUSZKÓW)

PKO BANK POLSKI

Pragniemy serdecznie podziękować
za zaufanie i współpracę w minionym roku
wszystkim naszym klientom
i Przyjaciołom
oraz
życzyć pełnych miłości i spokoju
Świąt Bożego Narodzenia,
a w Nowym Roku zdrowia i sukcesów 

Zapraszamy do dalszej współpracy obecnych 
i nowych klientów

Agencja Zatrudnienia DK Partner Sp. z o.o. (nr certyfikatu 7037)  
dla swojego Klienta poszukuje pracownika na stanowisko:

PRACOWNIK MAGAZYNU  
Z UPRAWNIENIAMI 

 NA WÓZKI WIDŁOWE
Miejsce pracy: Sokołów, ul. Sokołowska

Obowiązki:
•  Obsługa magazynu zgodnie z wytycznymi.
• Przyjęcie towaru, rozładunek i załadunek samochodu za pomocą wózka 

widłowego czołowego lub bocznego.
• Inne prace zlecone przez przełożonego.

Wymagania:
•  Wymagane doświadczenie na podobnym stanowisku.
• Chęć nauki i umiejętność pracy zgodnie z instrukcjami.
• Wymagane posiadanie uprawnień na prowadzenie wózków widłowych.
• Wymagane posiadanie książeczki sanitarno-epidemiologicznej

Oferujemy:
•  Prace w renomowanej firmie z wieloletnim doświadczeniem.
• Uczciwe zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę tymczasową.
• Możliwość rozwoju w strukturach firmy.
• Atrakcyjne wynagrodzenie.
• Przyjazną atmosferę w pracy.
• Możliwość pracy w nadgodzinach.

Dokumenty aplikacyjne (CV) wraz z klauzulą o ochronie danych  
osobowych oraz nr referencyjnym w tytule wiadomości prosimy przesłać  

na adres: i.kaminska@dkpartner.pl

Dodatkowych informacji można uzyskać w godz. 8.00-16.00 pod numerem 
telefonu 22 213-87-71, 601-430-453

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Burmistrz Miasta Milanówka
informuje, że w dniach od 21.12.2016 r. do 12.01.2017 r. 
w siedzibie Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 
45 i przy ul. Spacerowej 4 na tablicach ogłoszeń został 
wywieszony wykaz zabudowanej nieruchomości położonej 
przy ul. Warszawskiej 36 przeznaczonej do oddania  
w dzierżawę. Wykaz został także zamieszczony  
w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.milanowek.pl/
gospodarka_nieruchomościami).

 Biuletyn Informacyjny Gminy Michałowice
Biuletyn Przygotowywany i redagowany Przez Gminę Michałowice. RedakcJa WPR nie Ponosi odPowiedzialności za Jego treść.

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

Kolejne inwestycje 
z dofi nansowania UE 

D o końca 2018 roku
na terenie gminy 
powstanie ponad 
5,8 km nowych ście-

żek rowerowych, których war-
tość budowy wyniesie ponad 
4,7 mln zł. Całe przedsięwzięcie 
będzie dofi nansowane w kwocie 
3,7 mln zł. Ponadto unijne dofi -
nansowanie, w wysokości bli-
sko 1 mln zł, otrzyma inwestycja 
pn. Budowa parkingu w Regu-
łach (przy stacji kolejki WKD 
– 78 miejsc parkingowych). 

Nowe ścieżki rowerowe po-
wstaną w Pęcicach, wzdłuż 

ul. Pęcickiej, aż do granic 
z Pruszkowem, w Michałowi-
cach-Wsi wzdłuż ul. Kaszta-
nowej i ul. Poniatowskiego, do 
granic z gminą Raszyn, w Gra-
nicy przy ul. Pruszkowskiej, 
od granicy gminy do istnie-
jącej ścieżki przy ul. Głównej, 
w Opaczy –Kolonii, wzdłuż 
ul. Środkowej, do kolejki 
WKD oraz w Michałowicach, 
przy ul. Kolejowej. W ramach 
projektu zostanie  zrefundo-
wany także ostatnio odda-
ny do użytku odcinek trasy 
rowerowej wzdłuż ul. Aleja 

Gmina Michałowice otrzyma blisko 4,7 mln zł 
unijnego dofi nasowanie na budowę ścieżek 
rowerowych i parkingu, w ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych (ZIT).

Powstańców Warszawy, od 
rzeki Raszynki do ronda przy 
ul. Pęcickiej, wraz z kładką 
przez rzekę. 

Zarówno budowa ścieżek 
rowerowych, jak i parkingów 
”Parkuj i Jedź” w ramach in-
strumentu ZIT, uwzględnione-
go w Regionalnym Programie 
Operacyjnym Województwa 
Mazowieckiego 2014-2020, 
możliwa jest  dzięki współpra-
cy Samorządu Województwa 
Mazowieckiego, miasta sto-
łecznego Warszawy oraz pod-
warszawskich gmin. 
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Burmistrz Miasta Milanówka,  
Wiesława Kwiatkowska,  

zawiadamia, 
o podjęciu przez Radę Miasta Milanówka 
Uchwały nr 228/XXVII/16 z dnia 16.12.2016 r.  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego 
Programu Rewitalizacji Miasta Milanówka na lata  
2017-2023.

GPR będzie stanowił podstawę do podjęcia 
kompleksowych działań rewitalizacyjnych na obszarze 
rewitalizacji wyznaczonym Uchwałą nr 215/XXVI/16 
Rady Miasta Milanówka z dnia 17 listopada 2016 r.

Treść uchwały dostępna jest w Biuletynie Informacji 
Publicznej, w zakładce Uchwały Rady Miasta.

Ogłoszenie

P R U S Z K Ó W
Prezydent Pruszkowa 
Jan Starzyński wręczył 
statuetki Urbs Nova. 
To wyróżnienie 
przyznawane za wkład 
w rozwój miasta. Kto 
otrzymał je w tym roku?

S tatuetki przyznano 
sześciu laureatom 
w trzech kategoriach. 
W kategorii „Działal-

ność Gospodarcza” wyróż-
nienie otrzymała fi rma Techni-
prot. To wyraz uznania za 60 lat 
obecności na rynku krajowym 
i zagranicznym oraz o utrzy-
mywanie wysokiej jakości pro-
duktów techniki grzewczej.

W kategorii „Rozwój Go-
spodarczy” wyróżnienia trafi ły 
do dwóch laureatów. Zarząd 
Transportu Miejskiego otrzy-
mał statuetkę za współpra-
cę w dziedzinie transportu 
zbiorowego oraz budowanie 
mostów komunikacyjnych łą-
czących trwale stolicę Polski 
z Pruszkowem. Drugie wyróż-
nienie trafi ło do fi rmy Probis 
za działalność charakteryzu-
jącą się dużymi standardami 
etycznymi i stałe budowanie 
dobrej marki przedsiębior-
stwa oraz długoletnią pracę 
opartą na dążeniu do najwyż-
szej jakości, profesjonalizmie 
i licznych innowacjach.

W kategorii „Działalność 
Społeczna” wyróżnienia trafi -
ły do Telewizji Tel-Kab, Prusz-
kowskiego Stowarzyszenia 
Rodzin Abstynenckich Socjus, 
Rodzinny Ogród Działkowy 
im. St. Staszica w Pruszkowie. [AS]

Statuetki 
rozdaneRok sukcesów i tragedii

 Ewelina Latosek 

R E G I O N
Mijający 2016 rok 
obfi tował w ważne 
wydarzenia dla naszego 
regionu. Nie brakowało 
nagłych zwrotów 
w sprawie kluczowych 
inwestycji, dramatycznej 
nieraz walki z żywiołami, 
rozpoczęcia istotnych 
i długo oczekiwanych 
przedsięwzięć. 

O statnie 12 miesię-
cy przyniosło wie-
le ważnych decyzji, 
które wpłyną na ży-

cie mieszkańców także w nadcho-
dzącym 2017 roku. Jedną z nich 
jest ta dotycząca sposobu prze-
prowadzenia remontu podmiej-
skiej linii kolejowej na odcinku 
Warszawa Włochy-Grodzisk Ma-
zowiecki. W czerwcu zapadła de-
cyzja o całkowitym zamknięciu 
modernizowanego szlaku i jak 
najszybszym przeprowadzeniu 
robót, co odbiło się szerokim 
echem zarówno wśród miesz-
kańców, jak i samorządowców. 
O tym, czy nastąpi „komunikacyj-
ny armagedon”, przekonamy się 
we wrześniu 2017 r., kiedy zgodnie 
z harmonogramem nastąpi za-
mknięcie podmiejskiej linii nr 447. 

Miesiąc wcześniej ma zakoń-
czyć się kolejna ważna inwesty-
cja w naszym regionie. Chodzi 
o poszerzenie „wąskiego gar-
dła”, czyli zwężenia Al. Jerozo-
limskich na wysokości stadionu 
Znicza w Pruszkowie. Ten frag-
ment drogi wojewódzkiej nr 719 
wyłączono z ruchu 2 listopada. 
Choć wiązało się to wielkimi oba-
wami o powstanie gigantycznych 
korków i paraliż miasta, trudne 
były tylko pierwsze dni. Potem sy-
tuacja na drogach w Pruszkowie 
wróciła do normy. Głównie dzię-
ki rozsądkowi kierowców, którzy 

na czas utrudnień postanowili 
wybrać alternatywne drogi.

Skuteczny opór
Do dużych sukcesów mijającego 
roku trzeba zaliczyć konsekwent-
ny i skuteczny opór mieszkań-
ców naszego regionu wobec 
budowy linii wysokiego napię-
cia, która miałaby przeciąć gminy 
Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów 
i Żabią Wolę. 

Kilkutysięczne protesty w War-
szawie, blokady newralgicznych 
dróg dojazdowych do stolicy, pu-
kanie do wszystkich możliwych 
drzwi – przyniosły efekt. Spółka 
Polskie Sieci Elektroenergetycz-
ne, odpowiedzialna za przepro-
wadzenie inwestycji, rozwiązała 
kontrakt w firmą, która miała 
przystąpić do budowy słupów 
400 kV. Zapowiedziała również, 
że wszystkie kolejne decyzje w tej 
sprawie będą podejmowane przy 
udziale strony społecznej. 

Sprzeciw mieszkańców nasze-
go regionu pozwolił także ura-
tować drzewa rosnące wzdłuż 
linii Warszawskiej Kolei Do-
jazdowej. Po wielomiesięcznej 
walce o zachowanie naturalnej 
roślinności przy torach kolej-
ki, w sierpniu tego roku zmie-
niono przepisy i wprowadzono 
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furtkę, dzięki której wycinka 
ponad 2 tys. okazów nie jest już 
konieczna. Prawdopodobnie nie 
doszłoby do tego, gdyby nie alarm 
w obronie drzew, jaki podnieśli 
właśnie mieszkańcy.

Były też momenty 
tragiczne...
2016 rok to jednak nie tylko chwi-
le radości. Były też momenty 
tragiczne, dramatycznej walki 
z żywiołami. Najbardziej niszczy-
cielskie okazały się woda i ogień. 

W czerwcu nad naszym regio-
nem przetoczyła się wielka na-
wałnica, zalewając drogi, tunele, 
chodniki, piwnice, zrywając da-
chy, łamiąc drzewa. Kolejna, na 
nieco mniejszą skalę dała o sobie 
znać we wrześniu. 

Mijający rok upłynął także pod 
znakiem niszczycielskich poża-
rów. W styczniu spłonęła kamieni-
ca przy ul. Pięknej w Pruszkowie. 
Jej lokatorzy w ciągu kilku godzin 
zostali pozbawienia dachu nad 
głową i dorobku życia. 20 marca 
podobny los spotkał mieszkańców 
zabytkowej willi Jolancin w Mila-
nówku. W nocy z 29 na 30 listo-
pada ogień wybuchł w jednym 
z domów w Komorowie. Dwóm 
osobom udało się uciec z płomie-
ni, trzy zginęły... 

P R U S Z K Ó W
Czarny dzień na drogach 
Pruszkowa. W środę, 
21 grudnia, doszło 
do dwóch groźnych 
wypadków. Cztery osoby 
przewieziono do szpitali.

W ypadek pierw-
szy: skrzyżowanie 
ul. Kościuszki 
i al. Wojska Pol-

skiego, godz. 15.30. – Volkswagen 
Sharan wjechał w grupę ludzi 
przy przejściu dla pieszych – po-
informował nas czytelnik Michał, 
za pośrednictwem Facebooka.

– Poszkodowane są dwie 
osoby. Jedna to 17-latka, która 
z urazem barku trafi ła do sto-
łecznego szpitala przy ul. Ka-
sprzaka w Warszawie. Druga 
pani, nieco starsza z ogólnymi 
potłuczeniami i powierzchow-

nym urazem głowy została od-
wieziona do szpitala w Grodzisku 
Mazowieckim – mówił Wojciech 
Diadia, szef pruszkowskiej bazy 
Falck Medycyna.

Jak relacjonowali nam świad-
kowie zdarzenia, wyglądało ono 
dramatycznie. Kierowca volks-
wagena zderzył się z innym 
pojazdem, a następnie „wylądo-
wał” na chodniku przed samym 

przejściem dla pieszych. Nieste-
ty, w chwili tej sytuacji kilka osób 
oczekiwało na zielone światło...

A jak konkretnie doszło do wy-
padku? – Jeden z pojazdów po-
ruszał się al. Wojska Polskiego 
od Znicza w kierunku Otrębus. 
Na skrzyżowaniu z ul. Kościusz-
ki kierująca wykonywała manewr 
zawracania i nie ustąpiła pierw-
szeństwa nadjeżdżającemu po-
jazdowi. Następnie samochód 
uderzył w sygnalizator, a póź-
niej w stojące przy przejściu dla 
pieszych dwie kobiety. Obie trafi -
ły do szpitala – opisywała st. asp. 
Marzena Dąbrowska z Komendy 
Powiatowej Policji w Pruszkowie.

Wypadek drugi: przejście dla 
pieszych w rejonie skrzyżowa-
nia ul. Poznańskiej z Mostową, 
ok. godz. 16. Prowadzący Saaba 
potrącił dwie osoby. – Kierujący 
samochodem marki Saab jechał 

od strony autostrady A2 w stro-
nę Pruszkowa. Za ul. Mostową 
na przejściu dla pieszych, gdzie 
nie działała sygnalizacja świetl-
na pojawiła się kobieta z dziec-
kiem. Doszło do potrącenia. Na 
miejsce wezwano pogotowie 
– mówiła „na gorąco” st. asp. 
Marzena Dąbrowska. Dwie po-
szkodowane osoby przewiezio-
no do szpitala. [SD, JM] 

Wypadek za wypadkiem...

Podsumowujemy ważne wydarzenia 2016 r.

Policja złapała sprawcę kradzieży 
pieniędzy z baru przy ul. Niecałej 
w Pruszkowie. Do zdarzenia doszło 
15 grudnia. Sprawca wykorzystał 
chwilę nieuwagi obsługi baru i zabrał 
pieniądze. – Praca operacyjna policja 
doprowadziła do ustalenia sprawcy kra-
dzieży i jego zatrzymania – mówi nam 

st. asp. Marzena Dąbrowska z Komen-
dy Powiatowej Policji w Pruszkowie. 
Mężczyzna przyznał się do winy. Poli-
cja nie ujawnia sumy pieniędzy, która 
była przedmiotem kradzieży. – Prze-
prowadzono czynności procesowe 
z udziałem 39-letniego mężczyzny, 
który usłyszał zarzut zaboru w celu 

przywłaszczenia kasetki wraz z za-
wartością pieniędzy z baru Karczem-
ka – przedstawia st. asp. Dąbrowska. 
– Mężczyzna przyznał się do winy 
i złożył wyjaśnienia. Dokumenty do-
tyczące kradzieży zostały przekaza-
ne do sądu, który podejmie właściwe 
czynności – dodaje. [JM]  

P R U S Z K Ó W

Ukradł pieniądze z baru,
został  złapany 
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Do groźnych wypadków doszło 
na skrzyżowaniu ul. Kościuszki
i al. Wojska Polskiego oraz na przejściu 
dla pieszych na ul. Poznańskiej

     Burmistrz Gminy Brwinów 
     ogłasza konkurs na stanowisko 

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
im. Wacława Wernera w Brwinowie

Termin składania ofert: 
do 30 stycznia 2017 r., do godz. 14.00

Więcej informacji w Biuletynie Informacji  
Publicznej Urzędu Gminy Brwinów oraz na stronie 
www.konkurs.brwinow.pl

     
     ogłasza konkurs na stanowisko

Jeden z protestów przeciwko przebiegowi linii 400 kV

P I A S T Ó W
Dwóch mężczyzn 
trafi ło do szpitala
w wyniku krwawej bójki, 
do której doszło 
21 grudnia w Piastowie 
na ul. Wieniawskiego.

S prawa wzbudziła zainte-
resowanie wśród miesz-
kańców, którzy snuli 
domysły. – Czy wiado-

mo co się działo? Ludzie mówili, 
że to morderstwo... – brzmia-
ła jedna z otrzymanych przez 
nas wiadomości.

Morderstwa nie było, ale 
uczestnicy bójki nie przebierali 
w środkach. – 30-letni mężczyzna 
został raniony siekierą i z ura-
zem ręki trafi ł do szpitala przy 

ul. Barskiej w Warszawie. Z ko-
lei drugi, ok. 35 lat, otrzymał cios 
ostrym narzędziem. Mężczyzna 
doznał rany klatki piersiowej i zo-
stał przewieziony do szpitala na 
Wrzesinie w Pruszkowie – przed-
stawia Wojciech Jóźwiak, rzecznik 
prasowy Falck Medycyna.

– W Piastowie na ul. Wieniaw-
skiego doszło do bójki. Na ulicy 
pozostała krew, która zrodziła 
domysły. Dementujemy wszel-
kie informacje na temat mor-
derstwa. Zdarzenie zakończyło 
się obrażeniami ciała u dwóch 
osób. Prowadzimy postępowa-
nie w sprawie pobicia i usta-
lamy okoliczności zdarzenia 
– mówiła st. asp. Marzena Dą-
browska z Komendy Powiatowej 
Policji w Pruszkowie. [JM] 

Krwawa bijatyka
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Brwinowska 
Karta Mieszkańca

K artę Mieszkańca
mogą otrzymać 
mieszkańcy gmi-
ny Brwinów, któ-

rzy płacą podatek dochodowy 
od osób fizycznych w Urzędzie 
Skarbowym w Pruszkowie, 
a w zeznaniu podatkowym 
deklarują, że ich miejscem 
zamieszkania jest gmina Brwi-
nów. Kartę Mieszkańca będą 
mogli otrzymać także człon-
kowie ich rodzin w wieku do 
18 roku życia, a w przypad-
ku osób uczących się – do 
26 roku życia. Każdy z człon-
ków rodziny będzie posiadał 
kartę ze swoim zdjęciem oraz 
imieniem i nazwiskiem. 

Celem wprowadzenia pro-
gramu jest ułatwienie dostępu 
do usług publicznych – każdy, 

kto będzie posiadał kartę, bę-
dzie mógł skorzystać ze zniżek 
w brwinowskiej komunikacji 
miejskiej. Mieszkańcy gminy 
zapłacą złotówkę za bilet nor-
malny jednorazowy, a dzieci 
i młodzież ucząca się pojadą 
autobusami za darmo. Gmi-
na Brwinów chce w ten spo-
sób docenić mieszkańców, 
którzy płacą podatki na jej 
terenie. Do programu będą 
mogli przystąpić przedsię-
biorcy, właściciele sklepów 
i inni, oferując mieszkańcom 
dodatkowe upusty i rabaty. 
Lista korzyści z Brwinowskiej 
Karty Mieszkańca ma się stop-
niowo powiększać.

Aby otrzymać kartę, na-
leży złożyć wniosek o wy-
danie Brwinowskiej Karty 

Mieszkańca oraz okazać/
/załączyć: dowód tożsamo-
ści; zdjęcie wykonane bez-
płatnie w miejscu wydawania 
Brwinowskiej Karty Miesz-
kańca; pierwszą stronę for-
mularza rozliczeniowego PIT 
za ostatni rok rozliczeniowy 
z potwierdzeniem złożenia 
go w Urzędzie Skarbowym 
(osoby rozliczające się przez 
internet muszą dołączyć 
elektroniczne potwierdze-
nie wpłynięcia formularza) 
lub zaświadczenie potwier-
dzające rozliczenie podat-
ku w Urzędzie Skarbowym 
w Pruszkowie ze wskaza-
niem miejsca zamieszkania 
na terenie gminy Brwinów. 
Więcej informacji na stronie: 
www.karta.brw inow.pl (PR)

23 grudnia 2016 r. Urząd Gminy Brwinów 
rozpocznie wydawanie kart dla mieszkańców
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17 grudnia na ulicy Żyrardowskiej 
w Grodzisku doszło do zderzenia 
dwóch osobówek. Obaj kierowcy 
trafi li do szpitala, jeden z nich był 
nietrzeźwy. Informację o zdarze-
niu otrzymaliśmy od naszego czy-
telnika. – Na Żyrardowskiej czołowo 
zderzyły się dwa samochody. Są 

osoby ranne. Sprawca był praw-
dopodobnie pod wpływem alkoho-
lu – przeczytaliśmy w wiadomości 
nadesłanej na kontakt@wpr24.pl. 
– Ok. godz. 16 doszło do wypadku 
na ulicy Żyrardowskiej. Brały w nim 
udział dwa samochody osobowe, 
volvo i skoda. Z ustaleń wynika, że 

kierowca volvo nie ustąpił pierw-
szeństwa jadącemu z przeciwka 
kierowcy skody i doszło do zderze-
nia. Obaj kierowcy trafi li do szpita-
la. Faktycznie kierowca volvo był 
nietrzeźwy – powiedziała asp. sztab. 
Katarzyna Zych z Komendy Powia-
towej Policji w Grodzisku.  [EL]  

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

Zderzenie osobówek
na ul. Żyrardowskiej

Reklama

G R O D Z I S K  M A Z .
Dzięki pozyskaniu 
dotacji władzom 
Grodziska udało się 
rozpocząć pielęgnację 
drzew w zabytkowym 
parku w Kłudnie Starym 
i nasadzenia wokół 
Stawów Walczewskiego.

Całkowity koszt inwe-
stycji to prawie pół 
miliona złotych, a aż 
90 proc. tej kwoty 

udało się pozyskać w ramach 
dotacji. Jak te środki będą za-
gospodarowane? – W ramach 
zadania prowadzone są pra-
ce pielęgnacyjne drzewostanu 
w zabytkowym parku w Kłud-
nie Starym na 407 drzewach 
oraz wykonywane nasadzenia 
w parku otaczającym Stawy 
Walczewskiego. Na terenach 
przy stawach jeszcze w tym 
roku pojawi się 173 sztuk no-
wych drzew – informuje Mo-
nika Kwiczak z grodziskiego 
urzędu gminy. I dodaje: – Są 
to duże drzewa o wysokości 
powyżej 4-5 m, głównie ga-
tunki charakterystyczne dla 
lokalnego krajobrazu: brzo-
zy, wierzby, olchy, klony i je-
siony. Z bardziej ozdobnych 
gatunków posadzone zostaną 
metasekwoje – drzewa iglaste 
zrzucające igły na zimę oraz 
kwitnące wiosną świdośliwy.

Jak zapewniają grodziscy 
urzędnicy, zlecono już wyko-
nanie projektu docelowego 
zagospodarowania Stawów 
Walczewskiego, w którym mają 
się znaleźć dodatkowe ścieżki 
i mostek, ławki, oświetlenie, 
leśny park przygód dla dzieci, 
wypożyczalnia sprzętu wod-
nego z pomostami, plaża z ką-
pieliskiem, urządzenia street 
workout, boiska do siatków-
ki plażowej z trybunami oraz 
wieża widokowa. [EL]

Dzięki dotacji 
będzie więcej 
zieleni

Byliśmy 
w głębokim dołku
R O Z M O W A

PIOTR MISZTAL strzeże 
dostępu do bramki 
Znicza Pruszków. Wierzy, 
że wiosną żółto-czerwonym 
uda się wydostać 
ze strefy spadkowej 
i utrzymać w I lidze.

Rundę jesienną zakończyliście 
porażką u siebie z Wigrami Su-
wałki (4:5). Bolało?
– Gdyby nie ta ostatnia bram-
ka, ból byłby mniej odczuwalny. 
W przypadku remisu nastrój jest 
zupełnie inny, z Wigrami nie uda-
ło się wywalczyć punktów. Strata 
bramki w 93. minucie jest niezwy-
kle bolesna. To, co los dał nam 
w Bytowie, odebrał nam w przy-
padku meczu z Wigrami.

Mimo porażki, mieliście udaną 
końcówkę rundy. We wcześniej-
szych spotkaniach zanotowali-
ście trzy zwycięstwa. Gdyby nie 
słaby początek sezonu, wasza 
sytuacja w tabeli (16. miejsce) 
wyglądałaby lepiej.
– Byliśmy w głębokim dołku. Mi-
mo to udało się zmniejszyć dy-
stans do bezpiecznego miejsca 
(15 – przyp. red.). Gdyby doszło do 
meczu z Olimpią Grudziądz, któ-
ry został przełożony na wiosnę, 
mogliśmy wyjść ze strefy spad-
kowej. Sądzę, że możemy z opty-
mizmem przygotowywać się do 
rundy wiosennej.

Znicz może cieszyć się,  że ma Pio-
tra Misztala w bramce. Potrafi sz 
„uratować” mecz.
– Trzeba pamiętać, że jesienią nie 
ustrzegłem się błędów. Na począt-
ku sezonu wszystkim przydarzały 
się wpadki. Mam świadomość, że 
w kilku przypadkach pomogłem 
zespołowi wywalczyć korzyst-
ny rezultat, ale z czasem wszyscy 

zaczęliśmy grać lepiej. Zdobywa-
liśmy kolejne punkty i udało się 
uciec z ostatniego miejsca w ta-
beli. Duża rolą odegrała również 
nasza postawa w defensywie i to, że 
potrafi liśmy zagrać na „zero” z tyłu.

Cel na wiosnę jest oczywisty. 
Trzeba szybko wydostać się ze 
strefy spadkowej.
– Liczyliśmy, że uda się dobrze 
zacząć, co pozwoli walczyć o lep-
sze lokaty. Początek sezonu nam 
jednak nie wyszedł, wszyscy nas 
skreślili. Nie poddaliśmy się i na-
dal walczymy. Chcemy dla siebie 
„wyciągnąć” tę ligę i zostać w gro-
nie I-ligowców.

W trakcie rundy doszło do zmia-
ny na stanowisku szkoleniowca. 
Duet Ariel Jakubowski-Andrzej 
Prawda został zastąpiony przez 
Dariusza Kubickiego. Czy to 
była recepta na całe zło?
– To nie było tak, że trenerzy  po-
nosili winę za naszą słabą posta-
wę. Cały zespół nie funkcjonował, 
tak jak powinien. Przyszedł tre-
ner Kubicki, który większość me-
czów obserwował z boku. Zaczął 
pracę ze swoimi przemyśleniami, 
poukładał to, co nie działało i za-
częliśmy punktować. Dopisywało 

nam również szczęście, ono też 
jest potrzebne.

Olimpia Warszawa, Korona Kiel-
ce, Naprzód Jędrzejów, GLKS 
Nadarzyn, GKS Tychy, Nadwi-
ślan Góra i teraz Znicz Pruszków. 
Jesteś zadowolony z przebiegu 
swojej kariery?
– Moja przygoda z piłką ma wzlo-
ty i upadki. Cały czas udaje mi się 
utrzymywać na szczeblu central-
nym, gdzie rozegrałem blisko 200 
meczów. Każdy piłkarz ma ambi-
cje, aby grać w najwyższej klasie roz-
grywkowej. Trzeba zrobić wszystko, 
żeby utrzymać Znicz Pruszków w I li-
dze i prezentować się jak najlepiej.

Nie tylko grasz, ale i trenujesz 
młodzież. 
– Przychodzą takie chwile w życiu 
piłkarza, że trzeba zastanowić się, 
co robić po zakończeniu kariery. Na 
tę chwilę upatrzyłem sobie szko-
lenie młodzieży i zdobywam ko-
lejne doświadczenia na tym polu. 
Nie wiem też, czy będzie to moje 
główne zajęcie do końca życia, ale 
obecnie spełniam się w nim. Lu-
bię patrzeć jak moi podopieczni 
robią postępy.

Rozmawiał:
JAKUB MAŁKIŃSKI
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G R O D Z I S K  M A Z .
Łyżwiarki UKS Sparta 
Grodzisk Mazowiecki 
błysnęły formą podczas 
Ogólnopolskich Zawodów 
Dzieci w Zakopanem. 
Klasę pokazała Marta 
Dobrowolska, która 
wygrała zmagania 
w kategorii 15 lat.

M istrzowie sportu 
nie rodzą się jak 
grzyby po desz-
czu. Talent nie jest 

gwarantem sukcesu, konieczna 
jest ciężka praca. W grodziskim 
klubie UKS Sparta widać owo-
ce wysiłku Sławomira Chmury, 
wybitnego łyżwiarza i olimpij-
czyka. Najlepszym tego dowo-
dem są wyniki odniesione przez 
jego podopiecznych podczas 
Ogólnopolskich Zawodów Dzie-
ci w Zakopanem, które odbyły 
się w trzeci weekend grudnia.

W stolicy polskich Tatr ze 
zwycięstwa w kategorii 15-la-
tek na 500 metrów cieszyła się 
Marta Dobrowolska, która uzy-
skała pierwszą klasę sportową. 
Czwarta była Barbara Smoliń-
ska z trzecią klasą sportową. 
– Wyniki osiągnięte w Zakopa-
nem są naszym sporym suk-
cesem. Dziewczyny zaliczyły 
bardzo dobre występy. Klasa 

sportowa wyznacza poziom 
i upoważnia do startów w okre-
ślonych imprezach – mówi nam 
Sławomir Chmura, trener UKS 
Sparta Grodzisk Mazowiecki.

Dobrowolska zrobiła ogrom-
ny postęp. Chmura liczy, że 
niebawem będzie mogła spraw-
dzić się w międzynarodowych 
startach. Tak samo jak Maria 
Dobosz, która w Zakopanem 
wygrała w kategorii 13-latek. 
– Przygotowujemy Martę na 
mistrzostwa Polski młodzi-
ków i wierzymy w jej zwycię-
stwo, które będzie przepustką 
do lutowych mistrzostw Euro-
py w Holandii. Z kolei Marysia 
Dobosz poszła do szkoły spor-
towej i stale się rozwija. Teraz 
celem są Ogólnopolskie Zawo-
dy Dzieci w Sanoku i awans na 
mistrzostwa Europy – zdra-
dza trener.

Warto wspomnieć, że w Za-
kopanem 2. miejsce w katego-
rii 12-latek zajęła Amelia Steć. 
– Ciągle idzie do przodu i to nas 
cieszy – podkreśla Chmura.

Zawodniczki grodziskiego klu-
bu rywalizują jak równy z rów-
nym z łyżwiarkami, które mają 
zdecydowanie lepsze warunki 
do treningów. Chmura: – Jeź-
dzimy na tory na Stegnach. Czę-
sto musimy kombinować, żeby 
wszystko wypaliło. [JM]

Młode łyżwiarki 
rozwijają skrzydła
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OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA PRUSZKOWA
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu  „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Pruszkowa dla 
obszaru Al. Wojska Polskiego – Gordziałkowskiego – Komorowska – Brzozowa – Obszar I”

Wyłożenie projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Pruszkowa dla obszaru Al. Wojska Polskiego  
– Gordziałkowskiego – Komorowska – Brzozowa – Obszar I” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się od dnia 9 stycznia 
2017 r. do dnia 6 lutego 2017 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie w pokoju nr 70 w godzinach: poniedziałki: 
11:00 – 18:00, wtorki, środy, czwartki, piątki: 10:00 – 15:00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona w dniu  23 stycznia 2017 r. Zebranie odbędzie się  
w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie, w pokoju nr 21. Początek zebrania o godz. 17:00

Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie także na stronie internetowej http://pruszkow.bip.gmina.pl/ 
patrz Architektura i Urbanistyka  OGŁOSZENIA/OBWIESZCZENIA Miejscowe Plany zagospodarowania Przestrzennego   ROK 2016.    

Uwagi do planu zagospodarowania należy składać do Prezydenta Miasta Pruszkowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej 
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie: do 20 lutego 2017 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu jest Prezydent Miasta Pruszkowa.
Uwagi można składać w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miejskiego, pocztą na adres: 05-800 Pruszków ul. Kraszewskiego 14/16, ustnie do 

protokołu w Wydziale Architektury, Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres 
prezydent@miasto.pruszkow.pl. 

Uwagi za pomocą elektronicznej  skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579): opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo 
opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) zwanej 
dalej ustawą, wymienione wyżej, projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na 
środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w postępowaniu 
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy-należy wnosić na zasadach określonych w art. 18  
ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie: do 20 lutego 2017 r.

Prezydent Miasta Pruszkowa
mgr Jan Starzyński

Ogłoszenie



OgłoszeniaZamów: 22 758 77 88
reklama@wprmedia.pl                
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 ► Agencja Ochrony zatrudni 
do pracy na obiektach przemysłowych 
na terenie Pruszkowa, Radonic, 
Sokołowa i Konotopy. Telefony 
728-430-774 / 728-880-442. 

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

Kelnera/kę, Hotel Pałacyk Otrębusy, 
503-164-828 

 ► Kwalifi kowany pracownik ochrony, 
Dworzec PKP, 12zł netto, Grodzisk 
Mazowiecki. 502 657 846 

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

 ► PRACA W OCHRONIE DLA RENCISTY 
W Pruszkowie 600 009 700 

Sprzątającą, Hotel Pałacyk Otrębusy, 
501-359-517  

 ► Sprzątanie biur i pomieszczeń 
socjalnych w Sokołowie k. Janek 
w godz. 6-13, 504-204-700 

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

 ► Zatrudnię fryzjera/fryzjerkę 
tel. 502 036 239 

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

Sprzedam mieszkanie 57 m2 
os. Staszica 215000 tyś. 
694 127 292 

 ► Tanio dom 535 487 338  

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 

Auto-moto – kupię

 ► CAŁE USZKODZONE 504899717.

 ► SKUP AUT ZA GOTÓWKĘ, SZYBKI DOJAZD 
I WYCENA 533-525-533 

Kupię
 ► KUPIĘ RÓŻNE RZECZY W ATRAKCYJNEJ 

CENIE 788 882 780 

Sprzedam
 ► Magiel 535 487 338 

Usługi
 ► Anteny nowocześnie solidnie montaż 

serwis 603 375 875 
 ► 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 

 ► Domofony, videodomofony 603 375 875 

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

Dam pracę

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

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

 ► Zatrudnię kierowcę C+E. 
Przewóz kontenerów morskich 
z Hamburga na Polskę. 609 777 807, 
604 900 730

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

 ► Zatrudnię pomocnika na 
budowę bez kwalifi kacji 
w Regułach k. Warszawy
z możliwością zakwaterowania, 
tel. 794 794 500. 

 ► Zatrudnimy pracowników 
do sprzątania klatek 
schodowych we wspólnotach 
mieszkaniowych. Lokalizacja: 
Pruszków – tel. kontaktowy: 
501 020 939  

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 bez pośredników 
działkę budowlaną okolo 
2000 m2 z domem w Milanówku, 
ze wszystkimi mediami. 
Dojazd drogą asfaltową. 
Do stacji PKP i Centrum 7 minut 
pieszo. Telefon: 508 397 685 

FORMIKA – drukarnia fleksograficzna zatrudni:

Pracowników Produkcji  
do pracy przy Wycinaniu, 

Konfekcjonowaniu  
i Pakowaniu wieczek 

Zachęcamy również kobiety do aplikowania na powyższe stanowisko
(praca na 3 zmiany)

Miejsce pracy: Parzniew k. Pruszkowa

Zakres obowiązków:
•	 Obsługa maszyny wycinającej
•	 Wycinanie, konfekcjonowanie i pakowanie wieczek
•	 Pakowanie wieczek do opakowań zbiorczych
•	 Formowanie palety wyrobu gotowego
•	 Wprowadzanie danych w systemie rejestracji produkcji
•	 Pobieranie i zdawanie opakowań z zachowaniem należytego porządku
•	 Dbanie o porządek na stanowisku pracy

Wymagania:
•	 Bardzo dobre umiejętności manualne 
•	 Duża precyzja w ręcznym wykonywaniu czynności pakowania 

delikatnych wyrobów
•	 Zdolność wykonywania rutynowych/powtarzalnych czynności
•	 Wykształcenie zawodowe/średnie techniczne
•	 Dobra organizacja pracy, uczciwość, niezawodność 
•	 Rzetelność, dokładność, precyzyjność

W przypadku osób bez doświadczenia – przyuczymy do pracy na 
stanowisku.

Oferujemy:
•	 Stabilne warunki zatrudnienia: umowę o pracę, wynagrodzenie 

adekwatne do umiejętności, zaangażowania i efektów pracy, Pakiet 
opieki medycznej, możliwość korzystania z dofinansowań z Funduszu 
Socjalnego.

•	 Pracę w stabilnym i nowoczesnym, prężnie rozwijającym się zakładzie 
produkcyjnym

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji ze zdjęciem oraz 
list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@formika.com.pl  
lub składać osobiście na recepcji w siedzibie firmy: ul. Św. Jerzego 9, 
Parzniew. 

 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

Agencja Pracy Tymczasowej Adecco Poland  
Sp. Z o.o. poszukuje Kandydatów na 
stanowiska produkcyjne, magazynowe, 
biurowe, operatorów wózków widłowych 
oraz na stanowiska specjalistyczne. Jeśli 
jesteś zainteresowany zgłoś się do nas! 
Nasze biuro znajduje się w Pruszkowie 
przy ul. Ołówkowej 1D lok. 95, infor-
macje uzyskasz również pod numerem  
tel. 22 738 88 20. Zapraszamy!

www.adecco.pl

 Poszukujemy osób  
do pracy od zaraz.

517 965 792

 ► Ginekolog 791 949 970 

 ► Hydraulik, 535 872 455 

 ► MALOWANIE od 8 zł/mkw, 
szybko i solidnie, 788 882 780 

 ► Malowanie, remonty, glazura 
518 970 605 

 ► 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

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

Pruszków, ul. Kościuszki 8 paw. 3
Tel. 514 383 333, www.dabi.net.pl

PARTNER HANDLOWY

PRACA: doradca Klienta  
do Placówki Partnerskiej Banku BPH

 
Aktualnie do Placówki Partnerskiej Banku BPH w Pruszkowie 
poszukujemy kandydatów na stanowisko: doradca klienta.
Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za:
  Sprzedaż produktów i usług bankowych
  Kompleksową obsługę klientów w zakresie prowadzenia kont  

i rachunków bank owych
  Aktywne pozyskiwanie nowych klientów dbając jednocześnie  

o wysoki poziom obsługi
  Kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy

Od kandydatów oczekujemy:
  Wykształcenia średniego lub wyższego
  Doświadczenia w obsłudze klienta
  Umiejętności budowania i podtrzymywania długotrwałych relacji  

z klientem
  Komunikatywności i wysokiej kultury osobistej
  Dobrej znajomości obsługi komputera i programów biurowych  

(IE, MS-Office)
  Znajomości branży finansowej
  Doświadczenie w sprzedaży usług finansowych

Wybranym osobom oferujemy:
  Umowę o pracę i atrakcyjne wynagrodzenie
  Kompleksowe szkolenie przygotowujące do pracy
  Szeroką ofertę szkoleń umożliwiających zdobywanie nowych kompetencji
  Możliwość kształtowania własnej kariery i zdobywania doświadczenia  

w dużej instytucji finansowej.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji zawierających cv i list 
motywacyjny: jadwigakresa@gmail.com

Na ofertach prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r.  
o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883), wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych dla celów związanych z procesem rekrutacji i selekcji”.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy Brwinów informuje, że na tablicach ogłoszeń 
w budynku Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12 oraz 
na stronie internetowej www.brwinow.pl od dnia 21.12.2016 r. 
został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Brwinów przeznaczonych do wydzierżawienia.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki 
Nieruchomościami, pok. 204 lub pod nr tel.  (22)  738 26 53,  
(22) 738 26 13
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