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P R U S Z K Ó W
Budowa nowej siedziby 
Liceum Ogólnokształcącego 
im. Tomasza Zana 
w Pruszkowie wchodzi 
w kolejny etap. 
Tuż po feriach młodzież 
zacznie naukę w nowo 
wybudowanym skrzydle. 
Ale pojawiają się 
też wątpliwości...

I nwestycja idzie zgodnie 
z harmonogramem. Jed-
nak informacja o tym, 
że młodzież z Zana tuż po

feriach zacznie naukę w nowym
budynku budzi pytania. Powód? 
Płaty tynku, które zdążyły już od-
paść z nowego obiektu. – A tynk 
już odpada... tak to jest jak ma być
jak najtaniej – napisał jeden z czy-
telników na portalu WPR24.pl. 
Niektórzy zastanawiają się, czy 
budynek faktycznie jest gotowy 
na przeniesienie młodzieży. 

Z tym pytaniem zwróciliśmy się 
do Ewy Borodzicz, członka Za-
rządu Powiatu Pruszkowskiego, 
odpowiedzialnej za inwestycję. – 
Wiem, że problemy z tynkiem na 
fasadzie budynku mogą niepoko-
ić mieszkańców. Trzeba jednak 
spojrzeć na tę sytuację szerzej. CZYTAJ WIĘCEJ NA STR. 2

Na koniec roku wypadał termin 
wykonania elewacji. Wykonawca 
trochę się pośpieszył. O ile można
było położyć już styropian, pod-
kłady i wszystkie mocowania, 
o tyle z tynkowaniem, czyli ostat-
nią warstwą można było poczekać 
– zaznacza. – Trzeba natomiast 
pamiętać, że jesteśmy w środku 
budowy. Ta ostatnia warstwa 
zostanie usunięta i będzie poło-
żona od nowa. Najprawdopodob-
niej w kwietniu. Nie oddalibyśmy 
takiego budynku w momencie 
kiedy byłoby to zamknięcie bu-
dowy – podkreśla.

W nowym budynku wszyst-
ko jest praktycznie gotowe na 

przyjęcie uczniów. – Jeżeli jest 
pozwolenie na użytkowanie to 
wszystko musi być odpowied-
nio wykonane. Być może przez 
pierwszy miesiąc winda nie bę-
dzie działać. Ale to tylko ze wzglę-
du na konieczność zakończenia 
procedur dotyczących certyfi ka-
cji – mówi Borodzicz. 

Przeniesienie szkoły ze stare-
go do nowego budynku ma ruszyć 
w najbliższy piątek lub ponie-
działek. Po zakończeniu prac ru-
szy rozbiórka starej części szkoły. 
W jej miejscu ma stanąć hala spor-
towa z boiskami na dachu.

Rusza wielka przeprowadzka Zana
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– Nie jestem zadowolony z osiąganych wyników. Mamy dobre momenty, 
a za chwilę sytuacja diametralnie się zmienia i gramy źle. Przywykłem, że przez 
cały sezon mamy sinusoidę. Po wygranym meczu odnotowujemy wpadkę i tak 
cały czas. Marek Zapałowski, trener Znicza Basket 
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R E G I O N
Po publikacji naszego 
artykułu na portalu 
WPR24.pl i w „Gazecie 
WPR” o spotkaniu 
przedstawicieli kuratorium 
z dyrektorami szkół 
z powiatów grodziskiego 
i piaseczyńskiego 
zawrzało. Głos w sprawie 
ponownie zabrało 
mazowieckie kuratorium 
oświaty.

Przypomnijmy. We wto-
rek 7 lutego w Szko-
le Podstawowej nr 1 
w Piasecznie odbył 

się cykl spotkań przedsta-
wicieli kuratorium osobno 
z dyrektorami, nauczyciela-
mi i rodzicami. Temat to oczy-
wiście rozpoczynająca się 

w tym roku reforma oświa-
ty. Jak informowaliśmy w ar-
tykule „Doradzają w sprawie 
reformy i... zwolnień” w pre-
zentacji przygotowanej dla ka-
dry kierowniczej szkół znalazła 
się „instrukcja”, czyli wska-
zówki w jaki sposób zwal-
niać nauczycieli. Ten element
wystąpienia przedstawicie-
li kuratorium był najbardziej 
zaskakakującym, bo zgodnie 
z zapewnieniami minister 
edukacji Anny Zalewskiej, 
zwolnień miało nie być.

W prezentacji znalazła się 
m.in. informacja o tym, że nau-
czycielowi można zapropono-
wać redukcję etatu lub przej-
ście w tzw. stan nieczynny (to 
6-miesięczny okres zwolnie-
nia z obowiązku świadczenia 
pracy z zachowaniem prawa do 
wynagrodzenia zasadniczego, 
po jego upływie następuje roz-
wiązanie stosunku pracy). Jeśli 

nauczyciel nie wyrazi zgodny 
ani na jedną ani na drugą ewen-
tualność, wówczas otrzymuje 
3-miesięczne wypowiedzenie 
z końcem roku szkolnego.

Ujawnienie przez nas tej in-
formacji wywołało burzę tak-
że w ogólnopolskich mediach 
oraz reakcję Związku Nauczy-
cielstwa Polskiego. 

Do naszej redakcji wpłynęło 
również wyjaśnienie kurato-
rium. Oto jego treść: – Pod-
czas spotkania informacyjnego 
w dniu 7 lutego br. w Szkole 
Podstawowej nr 1 w Piasecz-
nie przedstawiciel Kuratorium 
Oświaty w Warszawie m.in. 
omawiał zawarte w przepisach 
rozwiązania przewidziane dla 
nauczycieli szkół przekształca-
nych, w tym gimnazjów. W pre-
zentowanym materiale nie ma 

mowy o żadnej „instrukcji” jak 
zwalniać nauczycieli. Wręcz 
przeciwnie w prezentacji od-
nosimy się do wynikających 
z przepisów możliwości za-
pewnienia miejsc pracy tym 
nauczycielom. Te aspekty 
zostały pominięte w artykule, 
w którym autor skoncentro-
wał się tylko na jednym, wy-
branym spośród kilkunastu, 
slajdzie. Dlatego nie możemy 
zgodzić się zawartymi i w ty-
tule i w treści artykułu stwier-
dzeniami, które uznajemy za 
opinię własną dziennikarza. 
Naszym zdaniem nieupraw-
nioną – czytamy w oświadcze-
niu Andrzeja Kulmatyckiego, 
rzecznika prasowego warszaw-
skiego kuratorium.

Kuratorium nie zaprzecza 
jednak, że opublikowany przez 
nas (patrz zdjęcie) na portalu 
WPR24.pl slajd został zapre-
zentowany dyrektorom. [EL]

Szerokie echa 
naszej publikacji
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G R O D Z I S K  M A Z .
Urząd Miasta 
w Grodzisku ogłosił 
przetarg na wykonanie 
projektów budowy 
placów zabaw i siłowni 
zewnętrznych oraz 
zagospodarowania 
terenów do nich 
przyległych.

O statnio spor-
towy styl życia 
zrobił się mod-
ny: jedni trenują 

dla zdrowia inni dla dobrej 
sylwetki. Dlatego też gminy 
dostosowują się do potrzeb 
mieszkańców, przez co na 
osiedlach powstają nowe si-
łownie plenerowe. Grodziski 
magistrat planuje wybudować 
tego typu obiekty oraz place 
zabaw, a także zagospodaro-
wać skwery.

Gdzie dokładnie? Wymie-
niono sześć lokalizacji. W rejo-
nie ul. Orzeszkowej zagospo-
darowany zostanie teren ok. 
500 mkw., przy ul. Kopernika 
powstanie plac zabaw (1000 
mkw.), na ul. Szczerkowskiego 
swoje miejsce znajdzie siłow-
nia zewnętrzna (1200 mkw.), 
ul. Szkolna zyska plac zabaw 
z elementami siłowni oraz na 
nowo zagospodarowany te-
ren, mieszkańcy ul. Bairda 
będą mieli plac zabaw wraz 
z zagospodarowanym tere-
nem, natomiast na ul. Dwor-
skiej zaplanowano plac zabaw 
z elementami siłowni.

– Zamawiający oczekuje 
zaprojektowania placów za-
baw w miejscu istniejących, 
siłowni zewnętrznych, ele-
mentów małej architektury, 
oświetlenia/podświetlenia 
projektowanych obiektów, 
zieleni wraz inwentaryzacją 
i określeniem stanu obecnie 
występującej – czytamy w do-
kumentacji przetargowej.

Pozostała jeszcze część 
druga, czyli projekty skwerów. 
Pierwszy teren do zagospoda-
rowania to rejon ul. Koperni-
ka i Okulickiego. Urząd chce, 
by pojawił się tam charaktery-
styczny element architektury 
mający pełnić funkcję „wita-
cza” przy wjeździe na osiedle 
Kopernika. Przy ul. 1 Maja do 
zagospodarowania jest ok 2,5 
tys. mkw. terenu. Tutaj projek-
tanci będą musieli uwzględnić 
m.in. wiaty rowerowe. Ostat-
ni skwer znajdzie się w Od-
rano-Woli na ul. Niedźwie-
dziej, gdzie powstanie kładka 
nad rzeką Mrowna, oświetle-
nie i monitoring.

Termin realizacji zamówie-
nia określono na 120 dni od 
daty podpisania umowy. [SD]

Pojawią się
place zabaw
i siłownie 
zewnętrzne

W nowym skrzydle szkoły nie 
wszystko jest jeszcze w pełni 
funkcjonalne. – Mamy już wypo-
sażenie, nowe meble czekają na 
ustawienie, a regały w bibliotece 
niebawem zapełnią się książkami. 
Szkoła jest już spakowana i go-
towa do przeprowadzki – zazna-
cza Ewa Borodzicz. – Budowy nie 
da się przeprowadzić w komplet-
nej ciszy, ale wykonawca dokłada 
wszelkich starań, by uciążliwo-
ści nie tylko dla młodzieży, ale 
i dla mieszkańców było jak naj-
mniej – dodaje. 

Co ciekawe, część prac zo-
stanie wykonana dopiero po za-
kończeniu budowy hali sportowej 
i łącznika. Dziś w miejscu plano-
wanego połączenia budynków 
jest... ściana. Zostanie ona wy-
burzona już w końcowym etapie. 
W niektórych klasach w oknach 
nie ma klamek, ale to celowy za-
bieg. Dlaczego? Okna wychodzą 
na plac budowy. Nie należy ich 
otwierać, bo kurz przedostałby 
się do sal lekcyjnych.

Lepiej było przenieść?
Pojawia się więc pytanie: Czy na 
czas budowy nie lepiej było prze-
nieść uczniów do innej placówki? 

Okazuje się, że władze powia-
tu nie żałują decyzji, że młodzież 
uczy się mimo trwających prac. 
– Ja myślę, że to nawet lepiej dla 
młodzieży, że patrzyli na budo-
wę. Gdyby zaczęło się przenosić 
szkołę na czas budowy, to walka 
o to, by szkoła była właśnie w tym 
miejscu straciłaby na znaczeniu. 
To konsekwencja działań pro-
wadzonych od lat – podkreśla 
Ewa Borodzicz.

Zniknie ważny element
W budynku Zana znajduje się sa-
la pompejańska, której otwar-
cie nastąpiło 9 listopada 1935 r. 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Rusza wielka 
przeprowadzka Zana

Takie miano ma sala rekreacyj-
na, której ściany zdobią malowi-
dła w stylu rzymskim wykonane 
przez uczniów z Koła Klasyczne-
go. Czy jest szansa na zachowa-
nie tej ważnej pamiątki? 

– Malowidła były wielokrot-
nie przerabiane. Ze względu na 
ich stan nie mamy możliwości 
ich przeniesienia. Myślimy na-
tomiast nad stworzeniem wysta-
wy zdjęć prezentującej malowidła. 
Zdaję sobie sprawę, że pokole-
nia uczniów są z tą sala ściśle 
związane emocjonalnie. Ale du-
że spękania uniemożliwiają zdję-
cie warstwy i odtworzenie – mówi 
nam Ewa Borodzicz. 

Ciecia nieuniknione
Od koncepcji do wykonania pro-
jekt przeszedł kilka istotnych 
zmian. Wynikały one z koniecz-
ności cięcia kosztów. Najlepszym 
tego przykładem jest brak tarasów 
na dachu budynku dydaktycznego. 

Ewa Borodzicz: – Ta inwestycja 
defi niuje budżet powiatu na tę ka-
dencję. Zan pochłonie 25 mln zł. 
Zrezygnowaliśmy z tarasu użyt-
kowego, ale zostawiamy boisko 
na dachu hali sportowej.

Nowoczesny Zan
Gdy budynek szkoły zaczął nabie-
rać kształtów pojawiły się głosy, 

że architektonicznie zaburza on 
ten rejon miasta. Przy ul. Sien-
kiewicza i Kościuszki znajdzie-
my stare kamienice oraz domy 
na nie stylizowane (np. budynek 
TBS). Bryła Zana jest zaprojek-
towana w zupełnie innym stylu. 

Ewa Borodzicz zaznacza, że 
młodzież woli obiekty nowocze-
sne. – Szkoła jest w dużej czę-
ści przeszklona, w tych nowych 
oknach będzie się odbijał stary 
Pruszków. Dajmy miejsce na no-
woczesność i XXI wiek – podkreśla.

Lepszy nabór
Władze starostwa powiatowego li-
czą na to, że dzięki budowie nowej 
siedziby Zan ponownie wskoczy 
na wysokie miejsce w rankingach. 
Jeszcze kilka lat temu poziom tej 
szkoły był porównywalny ze znaj-
dującym się kilkaset metrów da-
lej LO im. Tadeusza Kościuszki. 

Dziś w rankingach Zan nadal 
jest wysoko, ale „Kościuch” wy-
pada lepiej. – Mam wrażenie, że 
zawirowania wobec losów szkoły 
odbiły się trochę na naborach. Li-
czę na to, że za dwa lata nie tylko 
więcej uczniów będzie wybierać 
Zana, ale że i ranga szkoły z ro-
ku na rok będzie coraz lepsza – 
zaznacza Borodzicz. 

Co ciekawe, na zwiększenie za-
interesowania ofertą szkoły ma 
wpłynąć nie tylko nowa siedzi-
ba, ale też wyposażenie placówki. 
Ewa Borodzicz– Mojemu pokole-
niu szkoła kojarzy się z zieloną ta-
blicą, kredą i gąbką do wycierania. 
Śmiem twierdzić, że poziom Zana 
jest dużo wyższy, lepszy i bardziej 
nowoczesny jeśli chodzi o formy 
przyswajania wiedzy i wykorzy-
stanie wszelkich narzędzi tech-
nologicznych – dodaje. 
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Odpadające płaty na budynku...

Pani

Magdalenie Kreter-Bartkiewicz
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Męża
składają

Rada i Zarząd Powiatu oraz pracownicy Starostwa

Ogłoszenie

Ujawniona przez nas informacja 
wywołała burzę także 
w ogólnopolskich mediach   
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200– tyle osób wzięło udział w 3. edycji Grodziskiego Biegu Par, który odbył się w mi-
nioną niedzielę w Izdebnie Kościelnym. Impreza była szczególna, gdyż do mety  

dobiegli zakochani. Mieli do pokonania 5 kilometrów. Były również biegi towarzyszące,  
m.in. Bieg Serc na 1 km. Każdy uczestnik mógł liczyć na pamiątkowy medal. 200P i ą t e k ,  2  W R Z E Ś N I A  2 0 1 6
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KARNAWAŁ
w Yuniversal Podlaski

532 575 594
GRATIS!Miejsce

postojowe

Tylko teraz: 
Kup mieszkanie
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R E G I O N
Smog znów dawał  
nam się we znaki.  
Według danych ze  
stacji w Piastowie  
16 lutego poziom  
pyłów zawieszonych  
w powietrzu określony  
był jako „bardzo zły”. 

P oziom pyłów PM2,5  
w naszym regionie  
wahał się w granicach 
120-140 µg/m3. 15 lu-

tego nagły wzrost zanieczysz-
czeń odnotowano około godz. 12, 
kiedy odczyty pokazywały na-
wet 200 µg/m3.

Dzień później sytuacja nie była 
lepsza. Według aplikacji „Smog 
Alert” poziom PM2,5 od północy 

do godz. 4 wynosił około 130 µg/
m3. Później zaczął rosnąć – wy-
nosił już 150,2 µg/m3.

Natomiast według odczytu  
z aplikacji „Kanarek” w Prusz 
kowie normy PM2,5 były prze- 
kroczone o 1068 proc. (267 µg/m3),  
a pyłu PM10 o 656 proc. (328µg/m3). 
Dane pochodzą z prywatnej 
stacji pomiarowej w Pruszko-
wie znajdującej się przy ulicy  
Emancypantek.

Przypominamy: w smogo-
we dni warto zrezygnować ze 
spacerów. Długie przebywa-
nie na „świeżym powietrzu” 
i wdychanie zanieczyszczeń 
zwiększa ryzyko wystąpienia 
zmian w układzie oddechowym,  
sercowo-naczyniowym oraz 
odpornościowym. [AS]

Smog nie odpuszcza

R E G I O N
9 lutego odbyło się 
wydarzenie specjalne 
„Z informacją WKD 
do celu podróży”, 
podczas którego 
oficjalnie przekazano 
do użytkowania System 
Informacji Pasażerskiej  
i Monitoringu.

Z godnie z zapowie-
dziami wydarze-
nie rozpoczęło się 
o godz. 17 na stacji 

„Podkowa Leśna Główna”. 
Po przywitaniu gości prze-
kazano podstawowe informa-
cje na temat realizowanego 
przedsięwzięcia inwestycyj-
nego, które polega na zamon-
towaniu Systemu Informacji 
Pasażerskiej. W międzyczasie 
można było skosztować świe-
żej kawy i herbaty. 

Najciekawszym punktem 
okazał się być efektowny po-
kaz laserowy (który trudno 
było uwiecznić na fotogra-
fii). Nie zabrakło też konkur-
su z nagrodami. Mimo niskiej 
temperatury panowała bar-
dzo ciepła atmosfera. 

Oddanie do użytku systemu 
informacji pasażerskiej i mo-
nitoringu na stacjach „wu-
kadki” to jeden z ostatnich 
akcentów współpracy, w ra-
mach której WKD otrzymała 
dofinansowanie z funduszy 
szwajcarskich. Wsześniej pie-
niądze zostały wykorzystane 
m.in. na zakup nowych pocią-
gów czy modernizację infra-
struktury kolejowej.

W dużym skrócie system 
informacji pasażerskiej to 
nic innego jak monitory zna-
ne już z warszawskich przy-
stanków tramwajowych, które 
będą informować podróżnych 
WKD o przyjazdach pocią- 
gów, ich relacjach czy ewen- 
tualnych opóźnieniach. [SD]

SIP 
powitany

Szkolna afera nieco 
ucichła, ale spór trwa

 Seweryn Dębiński 

O T R Ę B U S Y 
Wracamy do tematu. Choć 
kontrowersyjny wypadek 
zdarzył się 29 listopada 
ubiegłego roku to, do dziś 
sprawa nie została do 
końca wyjaśniona. Ojciec 
poszkodowanego dziecka 
obstaje przy swoim, 
a szkoła podtrzymuje 
własną wersję zdarzeń. 

P rzypomnijmy. W Szko-
le Podstawowej im. Wł. 
Puchalskiego w Otrę-
busach na szkolnym 

korytarzu bawiły się dzieci.  
W pewnym momencie doszło 
do przykrego incydentu, w któ-
rym ucierpiał 10-letni Tymote-
usz. Chłopiec został popchnięty 
przez dwóch kolegów z klasy  
i upadł uderzając głową w posadz-
kę. Jego ojciec zaraz po wypadku 
opublikował długi wpis m.in. na 
stronie facebookowej burmistrza 
gminy Brwinów, stwierdził, że je-
go syn został „zmasakrowany”.

Minęło kilka miesięcy, ale emo-
cje nie do końca opadły. – Niedaw-
no wyszliśmy z synem ze szpitala 
po tygodniowym pobycie. Pojawiły 
się u niego bóle i zawroty głowy. 
Na szczęście wszystko jest w po-
rządku w sensie fizycznym, bo 
psychicznie nie jest najlepiej. Sta-
ramy się o indywidualne naucza-
nie dla Tymka, myślimy, że będzie 
to korzystne rozwiązanie. Rodzice 
dzieci, które przyczyniły się do te-
go zdarzenia, chcą nam wytoczyć 
sprawę o pomówienie. Wynajęli 
kancelarię prawną, która wezwała 
nas do przeprosin za moje rzeko-
me pomówienia – mówi portalo-
wi WPR24.pl Arkadiusz Janczak, 
ojciec poszkodowanego dziecka.

W piśmie z kancelarii wezwa-
no ojca Tymoteusza do usunięcia 
wszelkich wpisów na portalach 
społecznościowych i w mediach 
na temat tego zdarzenia, a tak-
że wysłanie oficjalnego pisma 
z przeprosinami. Według ad-
wokata wszystko to godzi w do-
bre imię dwóch uczniów, którzy: 
– Nie przewidując następstw tego 
co robią, doprowadzili do upad-
ku swojego kolegi – wyjaśniała 
nam w ubiegłym roku Urszula 
Wojciechowska, dyrektor szko-
ły w Otrębusach.

26 stycznia tego roku Arka-
diusz Janczak zwrócił się z pi-
smem do Ministerstwa Edukacji 
Narodowej oraz brwinowskich 
radnych o pomoc w zażegna-
niu eskalacji konfliktu, jed-
nocześnie opisał całą sprawę. 
– Szkoła zbagatelizowała cały 
incydent, nazywając całe zaj-
ście „zabawą”, w której szkoła 
„stanęła” na wysokości zadania. 
W opinii większości nauczycieli 
nic wielkiego się nie wydarzyło. 
Dziecko o własnych siłach po-
szło do pielęgniarki, szkoła we-
zwała karetkę, samo poszło do 
karetki a karetka przecież nie 

Sprawa „zabawy” w otrębuskiej szkole podstawowej

wyjechała na sygnale. Przera-
żające, jak można manipulować 
ludźmi. Po przesłanej opinii Ma-
zowieckiego Kuratora Oświaty 
z której niewiele wynika, dyrek-
cja nabrała pewności siebie. „Nic 
się nie stało”, a ojciec działa tylko 
na szkodę szkoły. Jej stronę i ar-
gumenty podtrzymuje obecny jej 
zwierzchnik – Burmistrz gminy 
Brwinów – pisze Janczak.

Jaką rolę odegrało tutaj Kura-
torium Oświaty w Warszawie? 
W tej sprawie skontaktowali-
śmy się z jego rzecznikiem pra-
sowym Andrzejem Kulmatyckim. 
Usłyszeliśmy, że dyrektor szkoły 
została zobowiązana przez kura-
torium do zapewnienia bezpie-
czeństwa zarówno psychicznego 
jak i fizycznego poszkodowane-
mu 10-latkowi, wystąpienie o po-
moc w rozwiązaniu konfliktu do 
mediatorów oraz ponownego 
przeanalizowania procedur po-
wypadkowych.

To nie koniec tej sprawy, finał 
znajdzie ona najpewniej w sądzie. 
Warto przypomnieć, że w ubie-
głym roku ojciec poszkodowa- 
nego 10-latka złożył doniesie- 
nie na policję. 
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R E G I O N
Krystyna Sienkiewicz była znaną ak-
torką, zmarła w minioną niedzielę  
w nocy. Warto wspomnieć, że anga-
żowała się w akcje charytatywne. Lu-
biła pomagać, była m.in. prezesem 
Fundacji im. 120-lecia Towarzystwa 
Opieki Nad Zwierzętami w Milanów-
ku, która opiekowała się schroniskiem 

w mieście-ogrodzie. Wspierała nie-
mal każdą akcję pomocową dla bez-
domych zwierząt. – Odeszła Krystyna 
Sienkiewicz, prezes fundacji opieku-
jącej się naszym schroniskiem. Wspa-
niała aktorka, artystka estradowa, 
piosenkarka, a przede wszystkim ko-
bieta o wielkim sercu. Łączymy się  

Zmarła kobieta 
o wielkim sercu

w bólu z rodziną i bliskimi – napisa-
no na stronie facebookowej „Schro-
nisko dla Bezdomnych Zwierząt  
w Milanówku”. Niestety, Krystyna 
Sienkiewicz zmagała się z poważnymi 
problemami zdrowotnymi. Przeszła 
udar, chorowała również na raka.  
Aktorka odeszła w wieku 81 lat.  [SD]  
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– spacerowej, zostanie wyłożo-
na kostką kamienną. Przy pla-
nowaniu wszystkich inwestycji 
drogowych zainteresowanie 
mieszkańców było ogromne, od-
były się bardzo szerokie konsul-
tacje społeczne. Jeśli osiągniemy 
zakładane efekty, w taki sposób 
będziemy budować kolejne uli-
ce w Milanówku. 

Dzięki pozyskanym dotacjom 
z funduszy unijnych, w tym ro-
ku możemy rozpocząć budowę 
ścieżek rowerowych i remont 
długo nieużytkowanego bu-
dynku po dawnym przedszkolu 
przy ul. Warszawskiej. Planuje-
my tam stworzyć miejsce pobu-
dzania aktywności społecznej 
i kulturalnej. Ponadto rozpo-
czynamy budowę boiska spor-
towego przy „ Jedynce” wraz 
z budynkiem szatni i miejsca-
mi parkingowymi. Ostatnia 
milanowska szkoła zyska praw-
dziwe boisko do zajęć sporto-
wych na świeżym powietrzu, 
a po godzinach działania szkoły 
mieszkańcy zyskają miejsce do 
aktywnego spędzania czasu na 
świeżym powietrzu. 

Wiosną ogłosimy przetargi na 
budowę kolejnych ulic: Fiderkie-
wicza, Jesionową, Uroczą. To tylko 
kilka z planowanych inwestycji. 

W tym miejscu chciałabym 
ubiec pytanie mieszkańców od-
nośnie ilości inwestycji drogo-
wych. Niezależnie od zakresu 
robót musi zostać stworzona 

dokumentacja techniczna i za-
akceptowana przez różne orga-
ny administracji, a to długotrwały 
proces. Niestety, obecną kadencję 
rozpoczynaliśmy nie posiadając 
niezbędnych dokumentów.

Nie mogę nie zapytać pani o naj-
gorętszą ostatnio sprawę, czyli 
plany powiększenia Warsza-
wy o sąsiednie gminy, w tym  
o Milanówek.
– Tak, „kuchennymi drzwiami”  
próbuje się dokonać w Polsce  
zamachu na samorządność – usta- 
wa warszawska to bardzo waż-
na sprawa, ale najważniejsza 
kwestia jaką ja widzę, to aro-
gancja działania parlamenta-
rzystów, bo jednym ruchem, 
poprzez wrzucenie projektu do 
parlamentu, zabrano nam, jako 
mieszkańcom, prawo do samo-
stanowienia o naszych Małych 
Ojczyznach – gminach, w któ-
rych żyjemy. Mój sprzeciw jest 
kierowany wobec takiego działa-
nia i wobec języka, jakim operuje 
lider partii rządzącej, w stosun-
ku do samorządowców. Nie czu-
ję się „dyktatorem” i nie buduję 
kliki, a tak właśnie nas się przed-
stawia. Rzucanie takich oskar-
żeń globalnie, wobec wszystkich 
członków władz samorządowych 
w Polsce jest niedopuszczalne. 
Obrażając przedstawicieli wybra-
nych przez mieszkańców, obraża 
się ich samych. W dodatku od-
noszę wrażenie, że lepiej o tym 

W Y W I A D
Kiedy rozmawiałyśmy rok te-
mu, podsumowując pierwsze 
12 miesięcy kadencji, stwier-
dziła pani „przez ten rok dużo 
nie spałam”. Czy coś zmieniło się 
w tej kwestii?
– (śmiech) Tak, ten drugi rok 
kadencji burmistrza to już tro-
chę inny świat, inna jakość, inne 
funkcjonowanie. W pierwszym 
roku rzeczywiście było tak, że 
sama nie wiedziałam za co się 
wziąć, z szafy nieustannie wy-
padały „trupy”. Jeszcze nie jest 
bardzo dobrze, jednak udało 
mi się zbudować sprawny ze-
spół pracowników i współpra-
cuje nam się coraz lepiej. Za sobą 
mamy już etap wzajemnych obaw 
i poznawania się, teraz dopraco-
wujemy standardy współpracy 
i komunikacji. Dobry zespół to 
podstawa – samemu można tyl-
ko zgasić światło. Dowodem na 
nową jakość jest to, że na ten rok 
udało nam się dużo wcześniej za-
planować inwestycje i związane 
z nimi przetargi. Mamy już tego-
roczny harmonogram działania. 
To są właśnie owoce tego pierw-
szego, ciężkiego roku. Budżet 
przygotowaliśmy podchodząc 
bardzo realistycznie, ale jedno-
cześnie starając się uwzględnić 
jak najwięcej potrzeb. W 2016 r., 
w wyniku dobrego zarządzania, 
zaoszczędziliśmy 3 mln zł. Te 
pieniądze w całości przeszły na  
2017 rok. Spłaciliśmy też sporą 
część zadłużenia, które na po-
czątku mojej kadencji wynosi-
ło ponad 29 mln zł, a obecny rok 
rozpoczęliśmy z zadłużeniem 
nieco powyżej 15 mln zł. Więc 
wracając do pani pytania – śpię 
więcej, ale przede wszystkim śpię 
spokojniej, bo sprawy idą we wła-
ściwym kierunku. 

Jakie zatem plany na ten rok?
– W Milanówku musimy zdawać 
sobie sprawę z bardzo istotnej 
kwestii – duża część miasta by-
ła przez wiele lat kompletnie za-
niedbywana infrastrukturalnie. 
Dlatego jeszcze długo drogi i ka-
nalizacja będą bardzo znaczą-
cym kierunkiem milanowskich 
inwestycji. Za chwilę ogłaszamy 
przetarg na przebudowę ulicy 
Północnej i Krasińskiego, któ-
ra w pierwszej części, między 
ul. Kościuszki i Parkową, zosta-
nie pokryta asfaltem, a w drugiej 

Samemu można tylko zgasić światło
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Rozmowa z WIESŁAWĄ KWIATKOWSKĄ, burmistrzem Milanówka
czego potrzebują mieszkańcy Mi-
lanówka wiedzą posłowie niż my 
sami. To przerażające. 

Chciałabym podkreślić, że nie 
walczymy przeciw Warszawie, ani 
też nie sprzeciwiamy się idei me-
tropolizacji. Sprzeciwiamy się 
jednak kategorycznie sposobo-
wi działań. Zmiany w samorząd-
ności wprowadza się powoli, ale 
konsekwentnie. Udając, że działa 
się dla dobra mieszkańców, zabija 
się samorząd. Brak przedstawie-
nia kompleksowej wizji zmian, 
powoduje brak możliwości do-
konania przez mieszkańców oce-
ny czy te działania przyniosą im 
jakąkolwiek korzyść, czy znacz-
nie utrudnią codzienne życie. 
Zalicza się do tego wprowadze-
nie dwukadencyjności dla wój-
tów, burmistrzów i prezydentów 
miast, ograniczenie możliwo-
ści kandydowania w wyborach 
samorządowych wyłącznie do 
przedstawicieli partii politycz-
nych, a także np. ograniczanie 
kompetencji gminy w zakresie 
planowanie przestrzennego. 
Mnie, jako burmistrza pierwszej 
kadencji, ten pomysł powiedz-
my na razie nie dotyczy. Nie zna-
czy to, że musi mi się podobać, 
bo w wielu miejscach ludziom 
zabroni się wybierać takiego 
burmistrza, jakiego chcą. Miesz-
kańcom np. sąsiednich gmin każe 
się głosować na kogoś innego, bo 
obecni burmistrzowie nie będą 
mieli prawa startować. 

Czy w Milanówku w tej sprawie 
odbędzie się referendum?
– Zastanawiam się, również 
wspólnie z innymi wójtami i bur-
mistrzami, jak powinno brzmieć 
pytanie w tym potencjalnym re-
ferendum, bo na pewno nie „czy 
jesteśmy za czy przeciw połą-
czeniu z Warszawą” lub „czy 
chcemy mieć dwukadencyj-
ność czy nie”. Ono powinno od-
nosić się do ustrojowych zmian 
w samorządach i praw zwy-
kłych ludzi oraz mieć wydźwięk  
np.: Czy zgadzasz się na ograni-
czenie Twoich praw publicznych, 
biernego i czynnego prawa wy-
borczego? Do tego sprowadza się 
przecież kierunek narzucanych 
obecnie zmian, a ja się na to nie 
zgadzam. Nic o nas bez nas!

Rozmawiała:
EWELINA LATOSEK

P I A S T Ó W 
Wreszcie dobiegł końca 
serial pt. „Poszukiwania 
wykonawcy budynków 
komunalnych  
w Piastowie”. Za trzecim 
podejściem magistrat 
wyłonił firmę, która 
zajmie się realizacją 
zadania. 

O potrzebie budowy 
lokali komunal-
nych w Piastowie  
mówiło się od dłuż- 

szego czasu. Kilka lat temu 
miejscy włodarze stworzy-
li Wieloletni Program Gospo-
darowania Mieszkaniowym 
Zasobem Gminy. Zawarto  
w nim konieczność wybudo-
wania nowych domów ko-

munalnych. Blisko rok temu 
magistrat uzyskał niezbęd-
ne pozwolenia oraz wykonał 
projekt. Można było ruszyć 
z inwestycją, ale... Piastów 
musiał poczekać na zakoń-
czenie budowy odwodnie-
nia północnej części miasta. 
Firma SKANSKA, która reali-
zowała inwestycję na działce 
przeznaczonej na domy ko-
munalne zlokalizowała tam 
swoją bazę technologiczną.

W końcu znaleźli 
wykonawcę zadania

Inwestycja ma być zakończona 
do 29 czerwca 2018 roku 

Powiększ grono 

tel. (22) 758 77 88

do Gazety WPR:

reklama@wprmedia.pl
www.wprmedia.pl

 
10 marca – Nieruchomości 
24 marca – Zdrowie 
7 kwietnia – Świąteczny

Reklama

Okazało się, że to dopiero 
początek problemów. W paź-
dzierniku Piastów ogłosił 
przetarg na budowę domów 
komunalnych na działce znaj-
dującej się pomiędzy ulicami 
Sułkowskiego a gen. Maczka. 
Nikt nie podejrzewał, że po-
nad cztery miesiące trzeba 
będzie czekać na wyłonienie 
wykonawcy. Główną prze-
szkodą były pieniądze. Pro-
pozycje firm przewyższały 
kwotę zarezerwowaną w miej-
skiej kasie.

Tak samo było w przypad-
ku grudniowego postępowa-
nia. Zgłosiło się pięć firm, ale 
wszystkie oferty oscylowały 
w granicach 7-8 mln zł. Z ko-
lei piastowski magistrat od 
początku posługiwał się kwo-

tą rzędu 5,8 mln zł. W lutym 
włodarze zdecydowali, że nad-
szedł czas, aby zakończyć etap 
formalny i wyłonili wykonaw-
cę. Budową domów komunal-
nych zajmie się Zakład Usług 
Remontowych i Produkcyjnych 
„ZURiP” S.A., który złożył ofer-
tę w wysokości blisko 7,7 mln zł.

Zgodnie z dokumentacją 
przetargową, inwestycja ma 
być zakończona do 29 czerw-
ca 2018 r. [SD]
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Znany polski aktor teatralny, fi lmowy 
i dubbingowy – Marek Frąckowiak 
– pojawi się w Młodzieżowym Domu 
Kultury w Pruszkowie. Frąckowiak 
zagrał w wielu polskich fi lmach i se-
rialach m.in.: „Psy”, „Alternatywy 4”, 
„C.K. Dezerterzy”, „Polskie drogi”, „07 
zgłoś się”, „Kuchnia polska”, „Dom”, 

„Żegnaj Rockefellerze”, „Młode Wil-
ki”, „Ogniem i mieczem”, „Miodowe 
lata”, „Pitbull”. W sumie wcielił się 
w ponad sto ról fi lmowych. Co cieka-
we, zainscenizował „Grażynę” Ada-
ma Mickiewicza. Premiera odbyła się 
w 1993 r. i jak dotychczas była to je-
dyna adaptacja teatralna tego dzieła 

Marek Frąckowiak
w domu kultury

w Polsce. Aktor pojawi się w Prusz-
kowie w ramach projektu „Twarzą 
w Twarz” autorstwa Gerarda Poło-
żyńskiego. Spotkanie organizowa-
ne jest z budżetu obywatelskiego. 
Start wydarzenia 17 lutego o godz. 18 
w Młodzieżowym Domu Kultury 
przy ul. Kościuszki 41.  [SD]  

R E G I O N 
Kolejne gminy naszego 
regionu podejmują 
uchwały sprzeciwiające 
się włączeniu do 
stolicy. Po Milanówku, 
Pruszkowie i Podkowie 
tego typu stanowisko 
przyjęli radni Michałowic 
i Brwinowa.

C hodzi o kontrower-
syjną nowelizację 
ustawy o ustroju 
m. st. Warszawy. Pro-

jekt zakłada wchłonięcie przez 
stolicę sąsiednich gmin i dale-
ko idące zmiany w organizacji 
pracy samorządu. Od momen-
tu złożenia go w sejmie przez 
posłów PiS nie milkną prote-
sty także w naszym regionie.
9 lutego swój sprzeciw wyrazili 
radni Michałowic i Brwinowa.

– Rada Miejska w Brwino-
wie zwraca uwagę, iż zapro-
ponowany projekt ustawy ze 
względu na określone w pro-
jekcie kompetencje władz 
Warszawy spowoduje kłopoty 
z podejmowaniem najbardziej 
istotnych z punktu widzenia 
jakości życia mieszkańców 
decyzji i ryzyko wielu kon-
fliktów kompetencyjnych, ze 
względu na wydłużony proces 
decyzyjny utrudni realizację 
projektów inwestycyjnych, nie 
rozwiązuje istotnych proble-
mów Warszawy i otaczających 
ją gmin – czytamy w stano-
wisku brwinowskich rad-
nych. I dalej: – Rada Miejska 
w Brwinowie widzi potrzebę 
zacieśnienia zapoczątkowanej 
w 2014 roku w ramach Zinte-
growanych Inwestycji Tery-
torialnych Warszawskiego 
Obszaru Funkcjonalnego 
współpracy podwarszawskich 
miejscowości ze stolicą oraz 
wzmocnienia funkcji takich jak 
transport publiczny, polityka 
przestrzenna i pozyskiwanie 
inwestorów. Jednak, zdaniem 
Rady Miejskiej, wprowadze-
nie zmian w ustroju Warsza-
wy, dla zapewnienia poprawy, 
a nie pogorszenia jakości ży-
cia mieszkańców Warszawy 
i mieszkańców podwarszaw-
skich gmin wymaga przede 
wszystkim szczegółowego 

określenia skutków tych zmian, 
do czego niezbędna jest szero-
ka debata publiczna z udziałem 
ekspertów, samorządowców 
i przede wszystkim mieszkań-
ców oraz wprowadzania zmian 
z poszanowaniem woli lokal-
nych społeczności.

W podobnym tonie wypo-
wiedzieli się radni z Micha-
łowic. – Wójt Gminy i Rada 
Gminy Michałowice wyrażają 
swoje zaniepokojenie sposo-
bem procedowania projek-
tu ustawy o ustroju miasta 
stołecznego Warszawy prze-
widującym utworzenie metro-
polii warszawskiej obejmującej 
swoim zasięgiem m.st. War-
szawa oraz 33 podwarszawskie 
Gminy, w tym Gminę Micha-
łowice i opowiadają się ka-
tegorycznie za wycofaniem 
projektu spod obrad Sejmu 
i tym samym wstrzymaniem 
procesu legislacyjnego prowa-
dzonego w obecnym kształcie 
– zaznaczają.

W stanowisku czytamy tak-
że: „Wprowadzanie tak waż-
nych dla mieszkańców zmian 
w trybie projektu poselskiego, 
z pominięciem procesu kon-
sultacji, przy braku informacji 
na temat proponowanych roz-
wiązań, budzi nasz sprzeciw. 
Z przedstawionego projektu 
ustawy wynika, że gminom 
włączonym do aglomeracji 
warszawskiej zostaną ogra-
niczone dotychczasowe kom-
petencje wynikające z ustawy 
o samorządzie gminnym. Ta 
poważna w skutkach zmiana 
będzie wprowadzana bez ja-
kichkolwiek konsultacji spo-
łecznych z mieszkańcami, 
samorządem, czy też związ-
kami międzygminnymi. Nie 
chcemy, aby o sprawach na-
szej „małej ojczyzny” decydo-
wano arbitralnie, bez pytania 
samych zainteresowanych: 
mieszkańców i samorządu lo-
kalnego. Wielu mieszkańców 
Gminy Michałowice wybra-
ło to miejsce do życia ucie-
kając od zgiełku aglomeracji 
warszawskiej i powinno mieć 
szanse wypowiedzenia się 
w kwestii przynależności do 
przewidzianej ustawą metro-
polii warszawskiej”. [EL]

Kolejne gminy mówią „nie” 
dla połączenia z Warszawą
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R E G I O N
16 lutego rano na 
trasie katowickiej 
(na wysokości Centrum 
Mody w Nadarzynie) 
dachował bus 
wiozący osiem osób. 
Poszkodowanych 
rozwieziono do 
okolicznych szpitali. 

W iadomo było, że 
bus nie zderzył 
się z żadnym in-
nym samocho-

dem. – Prawdopodobnie kie-
rowca busa chciał uniknąć zde-

rzenia z pojazdami jadącymi 
przed nim, odbił i przeleciał przez
rów. Skończyło się dachowaniem 
– mówiła „na gorąco” asp. Karo-
lina Kańka z Komendy Powiato-
wej Policji w Pruszkowie.

Co z poszkodowanymi? – Dwie 
osoby nie wyraziły zgody na 
transport do szpitala, sześć zo-
stało przewiezionych. Ich stan 
ogólny jest dobry. Pacjenci do-
znali urazów kręgosłupa i klatki 
piersiowej, jedna osoba z po-
wierzchownym urazem twa-
rzoczaszki – powiedział nam 
Wojciech Diadia z pruszkow-
skiej bazy Falck Medycyna. [EL]

Dachowanie busa 
trasie katowickiej

– To jest taka hybryda 
– twierdzi marszałek

Adama Struzika, marszałka województwa mazowieckiego 
spytaliśmy, co sądzi o pomyśle PiS na „wielką Warszawę” 

 AnDrZeJ GOLeC 

R E G I O N
Niedawno zajrzeliśmy 
do miejscowości 
Błonie, na konwent 
wójtów, burmistrzów 
i prezydentów 
województwa 
mazowieckiego. Warto 
było. Porozmawialiśmy 
z marszałkiem Adamem 
Struzikiem o pomyśle 
PiS-u na „wielką 
Warszawę”.  

Jak pan ocenia projekt PiS-u 
o „wielkiej Warszawie”?
– Ta propozycja, którą PiS złożył 
tak naprawdę jest czysto poli-
tycznym zabiegiem, polegają-
cym na tym, że się, nie wiem na 
podstawie jakich analiz czy wy-
liczeń, „bierze” pewną kategorię 
gmin i mówi, że z tego stworzy-
my jeden megapowiat. To jest 
taka, jak ja ją nazywam „hybry-
da”, także intelektualna. To jest 
projekt moim zdaniem zupeł-
nie nieprzygotowany, nie wska-
zuje źródeł dochodów i celów 
na które te pieniądze miałyby 
być przeznaczone aby popra-
wić funkcjonalność w całym 

obszarze metropolitalnym. 
Natomiast faktem jest, że to co 
nazywamy obszarem metropo-
litalnym jest obiektywnie wy-
mierzalne i można to określić. 
Trzeba by się zastanowić, ja-
kie problemy powierzyć takiej 
strukturze, która by się zajmo-
wała rzeczami przekraczającymi 
możliwości gminy czy powiatu, 
chodzi np. o planowanie prze-
strzenne czy kwestie transportu 
publicznego (Koleje Regionalne, 
WKD, KM, SKM). I w tym ob-
szarze transportu publicznego 
takie działania integracyjne są 
potrzebne. Zresztą są już reali-
zowane (np. wspólny bilet)

Mówi pan „hybryda”. Nieźle...
– Jestem zwolennikiem rozwią-
zania tej sprawy, ale na pewno 
ten projekt złożony przez PiS 
jest znacznie gorszy, w sensie 
funkcjonalnym i pomysłu, niż 
ustawa o zespole metropolital-
nym. Należy po prostu poprawić 
ustawę o zespole metropolital-
nym, wybrać z niej co najlepsze, 
„obudować” źródłami dochodów 
i wdrożyć w życie.

Bo w przeciwnym 
wypadku...
– PiS ma zupełnie inną fi lozofi ę. 
Chce „pomieszać” władze gmin 
z władzami Warszawy. Powstanie 

niefunkcjonalny moloch, który bę-
dzie dostarczał tylko problemów.

* * *

Konwent zajął się głównie pomy-
słem PiS-u na dwukadencyjność 
wójtów, burmistrzów, prezyden-
tów. Samorządowcy nie zostawi-
li na nim suchej nitki. – Koniec 
milczenia – mówili. 

Dyskusja była gorąca. Propo-
nowano m.in. referendum w tej 
sprawie, zastanawiano się, czy 
„dołożyć” pytania o kadencyj-
ność posłów, senatorów, a na-
wet radnych. Jednak z pomysłu 
referendum zrezygnowano, przy-
jęto stanowisko w sprawie obrony 
samorządności. W całej dyskusji 
duże wrażenie wywarł głos Wie-
sławy Kwiatkowskiej, burmistrz 
Milanówka. – Najpierw powinni-
śmy uświadomić ludzi. Nie dajmy 
się wtoczyć na tory tamtej dema-
gogii. Czas najwyższy, żebyśmy 
zaplanowali jak strategicznie po-
dejść do tego, co władza centralna 
przygotowała – mówiła.

Samorządowcy z którymi 
rozmawialiśmy podkreślali że 
to bardzo celny głos. Zarówno 
w odniesieniu do pomysłu PiS na 
dwukadencyjność władz samorzą-
dowych jak i „wielkiej Warszawy”.
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O T R Ę B U S Y
Nie macie czasu, żeby wybrać się na 
sztukę do Warszawy? W Mateczni-
ku Mazowsze będzie można obejrzeć 
spektakl „Lekko nie będzie”. Sztuka 
autorstwa Jean-Claude Islert'a jest 
komedią. Eduardo (Jan Jankowski) 
to statyczny wykładowca, który ro-
mansuje ze studentką Sarah (Zofi a 

Zaborowska/Katarzyna Grabowska). 
Co ciekawe, jego była żona Marion 
(Dominika Ostałowska) też jest za-
kochana, i to w znacznie młodszym 
mężczyźnie. Z kolei ich córka Julie 
(Julia Rosnowska) zadużyła się w lek-
koduchu Marco (Kacper Kuszew-
ski)... Sztukę będzie można zobaczyć 

„Lekko nie będzie” 
w Mateczniku Mazowsze

7 kwietnia w Mateczniku Mazowsze 
o godz. 19. Zachęcamy do śledzenia 
naszego portalu WPR24.pl. Nieba-
wem ogłosimy konkurs - do wygrania 
będą wejściówki na spektakl. Ci któ-
rzy nie chcą czekać mogą kupić bilety 
na www.mazowsze.waw.pl lub http://
www.openteatr.kupbilecik.pl/.  [AS]  
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Przebudowane będzie skrzyżowanie 
ulic Okrężnej, Cegielnianej 
i Królewskiej, powstanie tam rondo

Przebudowa Okrężnej niebawem

 Seweryn Dębiński 

G R O D Z I S K  M A Z .
Grodziski urząd zapewnia, 
że na ul. Okrężnej prace ruszą 
w marcu. Przetarg 
w tej sprawie nie został 
jeszcze rozstrzygnięty, 
ale wiemy już jakie 
oferty zostały złożone. 

P lany związane z tą in-
westycją sięgają kilku 
lat wstecz. Gdy miesz-
kańcy dowiedzieli się, 

że przebudowa Okrężnej będzie 
wymagała poszerzenia drogi, 
a co za tym idzie „zabrania” frag-
mentów działek to, początkowo, 
nie chcieli się na nią zgodzić. Jed-
nak po wielu spotkaniach udało 
się osiągnąć kompromis, dzięki 
czemu przygotowania do reali-
zacji inwestycji ruszyły na dobre.

Przetarg ogłoszono na po-
czątku stycznia. Udział w nim 
wzięło pięć fi rm: Strabag, Ma-
bau, MKL-BUD, P.P.U.H. Efekt 
oraz Przedsiębiorstwo Budowy 

kierownik Obsługi Techniczno-
-Inwestycyjnej Urzędu Miasta 
w Grodzisku Mazowieckim.

Projekt przebudowy ulicy 
Okrężnej zakłada remont na-
wierzchni na odcinku od ul. Kró-
lewskiej do ul. Piaskowej. To nie 
koniec. Tuż obok drogi powsta-
ną chodnik i ścieżka rowerowa. 
W ramach zadania przebudo-
wane będzie skrzyżowanie ulic: 
Okrężnej, Cegielnianej i Kró-
lewskiej, powstanie tam rondo. 
Część kierowców uważa, że takie 
rozwiązanie zmniejszy płynność 
ruchu na dw 719 (ul. Królewska). 
Grodziscy włodarze zapewnia-
ją jednak, że decyzja o budowie 
ronda na wspomnianej krzyżów-
ce została poprzedzona wnikli-
wymi analizami.

Władze Grodziska pozyska-
ły dofi nansowanie z „Programu 
rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej na la-
ta 2016-2019”. Wniosek dotyczący 
przebudowy ul. Okrężnej znalazł 
się na pierwszym miejscu na liście 
projektów, które otrzymają dotację. 

Dróg i Mostów. Najbardziej ko-
rzystną ofertę pod względem fi -
nansowym złożył Strabag, który 
za planowane roboty zażyczył 

sobie prawie 5,2 mln zł. Gmina 
zamierzała przeznaczyć 6 mln 
zł na sfi nansowanie tego zamó-
wienia, dlatego z dużym prawdo-
podobieństwem umowa zostanie 

podpisana właśnie z fi rmą Stra-
bag. Co ciekawe, prace mają roz-
począć się już niedługo. – Chcemy, 
by przebudowa wystartowała już 

w marcu. Wkrótce rozstrzygnie-
my przetarg i podpiszemy umo-
wę. Cała inwestycja powinna 
zakończyć się do października – 
mówi nam Stanisław Olkowski, 
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G R A N I C A
Przy ul. Rekreacyjnej 
w Granicy w ubiegłym 
roku powstało boisko 
wielofunkcyjne. Okazuje 
się jednak, że teren nie jest 
jeszcze w pełni gotowy. 

W budżecie gminy 
Michałowice na 
2017 r. przy pozy-
cji „Rozbudowa 

zaplecza sportowego w Grani-
cy” zapisano kwotę 2,3 mln zł. 
Nie są to niestety pieniądze na 
dalszą rozbudowę tego terenu. 
W większości te środki zostaną 
przeznaczone na zapłatę wyko-
nawcy za budowę wspomnia-
nego boiska.

Za pozostałe pieniądze gmina 
planuje wybudować ogrodzenie 
wokół boiska i trybun. Przetarg 

już ogłoszono. Samo ogrodze-
nie ma być gotowe do 28 kwiet-
nia. Co ciekawe, to nie koniec 
inwestycji w zaplecze sporto-
we w Granicy. 

– Koniecznie musimy wy-
budować tu zaplecze. To bę-
dzie zwieńczenie całości. Kłopot 
w tym, że przedłuża nam się 
nieco procedura zmiany planu 
zagospodaowania przestrzen-
nego. Dodatkową komplikacją 
są linie telefoniczna i energe-
tyczna. Uzgadniamy z właści-
cielami sieci ich przesunięcie 
– mówi nam Krzysztof Grabka, 
wójt gminy Michałowice.

Kiedy zatem gmina planu-
je postawić w Granicy budynek 
przy boiskach? – Tego jesz-
cze nie wiemy. Analizujemy 
możliwe opcje – odpowiada
wójt Grabka. [AS]

Szlify w strefi e sportowej

Zakładany jest remont nawierzchni na odcinku 
od ulicy Królewskiej do Piaskowej
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Rewitalizacja Gminy Michałowice

W styczniu 2017 r. Urząd 
Gminy Michałowice zor-
ganizował cykl 5 spotkań,
w trakcie których, oprócz 

części informacyjnej pozwalającej miesz-
kańcom zapoznać się ze wszystkimi za-
gadnieniami związanymi z rewitalizacją, 
były również omawiane problemy społecz-
ne, będące podstawą do opracowania dia-
gnozy potrzeb mieszkańców, stanowiącej 
integralną część Programu Rewitalizacji. 

Rewitalizacja obszarów będących w sta-
nie kryzysowym to proces, który wymaga 
zintegrowanych działań wielu podmio-
tów na rzecz lokalnej społeczności, prze-
strzeni i gospodarki. Przyczyniając się tym 
samym do trwałego ożywienia obszaru. 

W trakcie spotkań, za pomocą fi szek pro-
jektowych, mieszkańcy zgłosili do progra-
mu rewitalizacji Gminy Michałowice między 
innymi tereny zabytkowego parku w Regu-
łach i zbiornika retencyjnego w Komorowie. 
Rewitalizacja tych terenów ma polegać na 

ich odbudowaniu, tak aby były przyjazne dla 
całego lokalnego społeczeństwa, stając się 
miejscem aktywizacji społecznej, rekreacji 
i wypoczynku. Z kolei jednym z przy-
kładów projektów społecznych zgłoszo-
nych przez mieszkańców do Programu 
jest kampania edukacyjna dla mieszkań-
ców w zakresie ochrony środowiska 
i zasad ekologii. Zakłada ona organizację cy-
klu warsztatów, prelekcji w zakresie ochro-
ny środowiska i zasad ekologii dla różnych 
grup wiekowych odbiorców. 

Powodzenie realizacji założeń „Lokal-
nego Programu Rewitalizacji dla Gminy 
Michałowice na lata 2016-2023” otwiera 
możliwości realnego ożywienia funkcjono-
wania obszarów kryzysowych. Jednak aby 
tak się stało potrzebna będzie aktywność 
i wysoki stopień zaangażowania miesz-
kańców gminy, przedsiębiorców, organi-
zacji pozarządowych, lokalnych liderów 
w działania prowadzone w ramach pro-
cesu rewitalizacji. 

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

 

Zapraszamy społeczność gminy do 
współtworzenia Programu. 

Aktualnie na stronach Gminy Micha-
łowice www.michalowice.pl znajduje się 
projekt dokumentu pt. „Lokalny Program 
rewitalizacji dla Gminy Michałowice na 
lata 2016-2023”, z którym wszyscy zain-
teresowani mogą się zapoznać. Uwagi 
do jego treści można zgłaszać na okre-
ślonym formularzu, który jest dostępny 
na ww. stronie internetowej, do 20 lute-
go 2017 r. za pośrednictwem poczty elek-
tronicznej: rewitalizacja@michalowice.
pl lub dostarczając w oryginale (w wer-
sji papierowej) bezpośrednio do Urzę-
du Gminy Michałowice, pokoje: 108, 126.

Projekt pn. „Lokalny Program Rewi-
talizacji dla Gminy Michałowice na lata 
2016-2023” współfi nansowany jest ze środ-
ków Unii Europejskiej Funduszu Spójności 
w ramach Programu Operacyjnego 
Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 oraz 
z budżetu państwa.

P R U S Z KÓ W
Dla najmłodszych ferie 
to czas odpoczynku 
od zajęć szkolnych, 
ale niekoniecznie od 
aktywności. Przykładem 
są uczestnicy zajęć 
„Zima z koszykówką” 
organizowanych przez 
MKS Pruszków. Dzieci nie 
mogą narzekać na nudę. 

R odzice czasami dziwią 
się, skąd ich pociechy 
czerpią energię. Jak to 
mówią, „młodość ma 

swoje prawa”, dlatego warto dzie-
ciom pozwolić się wyszaleć, a nie 
sadzać je przed telewizorem. Jak 
co roku MKS Pruszków wziął na 
swoje barki zadanie zapewnienia 
czasu najmłodszym podczas ferii. 
Trenerzy mają ogromne doświad-
czenie, wiele pomysłów i właści-
we podejście do dzieci. – „Zima 
z koszykówką” to nie tylko sport. 
Organizujemy różne gry i zaba-
wy stolikowe, ping pong, ogląda-
my fi lmy o koszykówce. We wtorek 
i czwartek idziemy z dziećmi na 
basen, w środę mamy wyjazd do 
kina i korzystamy także z dostęp-
nego lodowiska – tłumaczy nam 
Janusz Pakuła z MKS Pruszków.

Wybraliśmy się na „Zimę z ko-
szykówką”, aby podpatrzeć, co 
robią uczestnicy zajęć. Spotka-
liśmy starego znajomego Kac-
pra, z którym zaprzyjaźniliśmy 
się podczas „Lata z koszyków-
ką”. Chłopiec z rozbrajającą 
szczerością wyjaśnia powody 

uczestnictwa w zajęciach. – Nie 
ma się mną kto opiekować. Ro-
dzice pracują, a babcia z bra-
tem się mną nie zajmą – mówi 
Kacper. Ale koszykówka jest je-
go pasją. – Trochę jestem zmę-

czony, ale tak naprawdę lubię ten 
sport. Mam to po tacie. Najpierw 
trenowałem piłkę nożną, ale po 
drugim treningu zrezygnowałem. 
To brutalny sport. Później tata 
przywiózł mnie na MKS i tak już 
trzy lata chodzę na treningi, a te-
raz spędzam ferie na zajęciach 
„Zima z koszykówką” – dodaje.

„Zima z koszykówką” to gwa-
rancja dobrej zabawy. Po raz 
kolejny rodzice chętnie posła-
li dzieci na zajęcia. – W tym ro-
ku mamy wyjątkową dużą liczbę 
osób, zgłosiło się aż 50 dzieci. 

Można przyjść pobawić się, po-
uczyć nowych rzeczy i inaczej 
spędzić czas niż tylko przed te-
lewizorem. Dzięki tym zajęciom 
na treningach pojawiają się no-
wi uczestnicy. Staramy się pro-
mować koszykówkę i zachęcać 
do jej uprawiania – przedstawia 
Janusz Pakuła. [JM]

Koszykówka, ale nie tylko
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– W tym roku mamy wyjątkową dużą 
liczbę osób, zgłosiło się aż 50 dzieci 
– mówi Janusz Pakuła z MKS Pruszków

IZDEBNO KOŚCIELNE
Osoby uwielbiające 
bieganie nie mogą 
narzekać na brak 
imprez sportowych 
w regionie. W niedzielne 
(12 lutego) południe 
wystartowała 3. edycja 
Grodziskiego Biegu Par. 
Impreza była szczególna, 
gdyż do mety 
dobiegli zakochani.

W alentynki moż-
na spędzić w wy-
kwintnej restau-
racji bądź w ki-

nie, ale można też... zmobili-
zować swoją drugą połówkę, 
założyć sportowy strój i posta-
wić na aktywne spędzanie cza-
su. Jedna z możliwości czekała 

na aktywnych-zakochanych 
w Izdebnie Kościelnym, bowiem 
Klub BIEGI Grodzisk Mazowiec-
ki zorganizował tam 3. Grodziski 
Bieg Par. Oczywiście, nie mogło 
nas tam zabraknąć.

Zakochani mieli do pokonania 
dystans 5 kilometrów. Ale każdy 
mógł znaleźć coś dla siebie, bo 
odbyły się też biegi towarzyszą-
ce: Bieg Serc (1 km), Bieg Sin-
gli (10 km). Również fani nordic 
walkingu znaleźli coś dla siebie 
– Marsz Miłości na 5 km.

Trudne wyzwania? Wcale 
nie! Śnieg, ujemna tempera-
tura oraz śliska nawierzchnia 
nie były przeszkodami dla praw-
dziwych „zapaleńców” biegów. 
– Wystarczy odpowiednio się 
ubrać i dobrze nastawić – mó-
wiła jedna z uczestniczek. Co 
ciekawe, w imprezie wzięło 
udział około 200 osób. 

Każdy uczestnik mógł liczyć 
na pamiątkowy medal, a na 
najlepszych czekały puchary 
i statuetki. Były również gorą-
ce napoje. [SD]

Miłość rozgrzewała
zakochanych do biegu
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30-letnia mieszkanka Pruszkowa 
poszukiwana przez sąd na podsta-
wie listu gończego złapana. Ko-
bieta „wpadła” podczas policyjnej 
interwencji. Zgodnie z decyzją sądu 
trafi ła do jednostki penitencjarnej. 
Jednak wcześniej usłyszała zarzu-
ty kradzieży mienia. – Policjanci na 

podstawie poczynionych ustaleń 
i zabezpieczonych dowodów wyka-
zali, że 30-latka w okresie od sierp-
nia 2016 r. do lutego tego roku na 
terenie Pruszkowa, Piastowa, Nowej 
Wsi i Raszyna dopuściła się łącznie 
sześciu kradzieży. Działała wykorzy-
stując otwarte drzwi do mieszkań 

Poszukiwana listem 
gończym zatrzymana

oraz nieuwagę osób przebywających 
na targowiskach. Jej łupem padły 
głównie torebki, portfele, pienią-
dze i biżuteria – czytamy na stro-
nie pruszkowskiej policji. Kobieta 
przyznała się do zarzutów. Za doko-
nane przestępstwa grozi jej do 5 lat 
pozbawienia wolności. [SD]  

Reklama

Tenisowe pożegnanie z Europą
T E N I S  S T O Ł O W Y  

Bogoria Grodzisk 
Mazowiecki ambitnie 
walczyła z francuskim 
zespołem Stella Sport 
La Romagne, jednak 
przegrała po raz drugi 
i niestety pożegnała 
się z rozgrywkami 
Pucharu ETTU.

W e własnej  hal i 
tenisiści stołowi 
Bogorii stanę-
li przed bardzo 

trudnym zadaniem. Stella
Sport La Romagne to niezwy-
kle mocny zespół, który ma 
wyrównany skład. We Francji 
Bogoria przegrała 0:3 i u sie-
bie musiała wspiąć się na wyży-

ny, żeby awansować do półfi-
nału rozgrywek.

Można powiedzieć, że emo-
cje skończyły się szybko. Już 
w pierwszym starciu Daniel 
Górak przegrał z Wei Shihao 
1:3. Francuzi przypieczętowali 
więc awans, ale gracze Bogorii 
nie spuścili głów, lecz walczyli 

o zwycięstwo. Sygnał do ataku 
dał Gao Ning, którego z powo-
du kontuzji zabrakło we Francji. 
Singapurczyk grał pewnie i sku-
tecznie, co pozwoliło mu poko-
nać Chena Tianyuana.

Rumun Adrian Crisan okazał 
się lepszy od Panagiotisa Gioni-
sa, jednak do wyrównania dopro-
wadził Górak, który rozprawił 
się z Brice Olivierem. O wyni-
ku spotkania decydowało starcie 
Gao Ninga i Wei Shihao. Chiń-
czyk był pierwszoplanową po-
stacią spotkania i poprowadził 
swoją drużynę do zwycięstwa.

Na pocieszenie można do-
dać, że Bogoria lideruje na kra-
jowym podwórku.

Bogoria Grodzisk Mazowiecki – 
Stella Sport La Romagne 2:3. [JM]

stanowisku, że wypowiedzenia po-
rozumienia ma wynosić 48 mie-
sięcy. Z kolei gmina wskazuje na 
krótszy – 12 miesięcy. Musimy po-
czekać do poniedziałku na powrót 
starosty Maksyma Gołosia. Liczy-
my, że w końcu zapadnie ostatecz-
na decyzja – mówi nam Marcin 
Rybicki z komitetu społecznego.

Trzeba pamiętać, że podpisa-
nie porozumienia to jeden z eta-
pów na drodze do utworzenia 
liceum. – Dlatego tak ważny jest 

czas. Chcielibyśmy, żeby staro-
stwo porozumiało się z gminą 
jak najszybciej. Domyślam się, że 
powiat może obawiać się przeję-
cia kosztów w razie problemów, 
ale w przypadku likwidacji od-
powiedzialność spoczywa na or-
ganie prowadzącym, czyli w tym 
przypadku gminie. Dla nas klu-
czowe jest porozumienie. Ciągle 
musimy trzymać rękę na pul-
sie, bo przed nami kolejne kroki. 

Podpisanie porozumienia to do-
piero początek, musi się ono 
uprawomocnić, później gmina 
musi podjąć stosowne uchwa-
ły. To wymaga czasu, a nie stoi 
on w miejscu. Nie czujemy się 
spokojni – podkreśla Rybicki.

Porozumienie musi zostać 
podpisane do końca marca. – Ze 
strony Gminy Nadarzyn nie ma 
żadnych przeszkód prawnych, 
ani formalnych żeby dotrzymać 
wszystkich ustawowych terminów 

– zapewnia wójt Janusz Grzyb. 
Starostwo również chce zakoń-

czyć sprawę. – Z uwagi na to, że 
każdej ze stron szczególnie zależy 
na jak najszybszym zamknięciu 
tej sprawy wierzę, że podpisanie 
porozumienia jest kwestią cza-
su, jednak pod warunkiem, że je-
go zapisy będą akceptowalne dla 
obu stron – wyjaśniał nam kil-
ka dni temu Krzysztof Bukow-
ski z pruszkowskiego starostwa. 

 Jakub Małkiński 

N A D A R Z Y N
Spotkanie w siedzibie 
starostwa powiatowego 
w Pruszkowie nie 
usatysfakcjonowało 
przedstawicieli komitetu 
społecznego „Inicjatywa 
dla utworzenia Liceum 
Ogólnokształcącego 
w Nadarzynie”. 
Z niecierpliwością 
czekają na podpisanie 
umowy pomiędzy powiatem
a gminą Nadarzyn. 

A nna Jantar śpiewała, 
że „najtrudniejszy 
pierwszy krok”, jed-
nak w tym przypad-

ku został on wykonany. Chodzi 
o decyzję rady powiatu prusz-
kowskiego, która wyraziła zgodę 
na utworzenie liceum ogólno-
kształcącego (pisaliśmy o tym 
w poprzednim numerze gaze-
ty). Wydawało się, że pozostałe 
kwestie to bułka z masłem, jed-
nak jest inaczej. Niepokój komi-
tetu społecznego, który walczył 
o liceum wzbudza opieszałość 
w sprawie podpisania porozu-
mienia o utworzeniu placów-
ki między starostwem a gminą.

13 lutego do zarządu powiatu 
pruszkowskiego wpłynęło pismo 
z zapytaniem w sprawie porozu-
mienia. Członek komitetu spo-
łecznego Marcin Rybicki chciał 
dowiedzieć się, z czego wynika 
zwłoka. Kwestia ta miała zostać 
wyjaśniona podczas spotkania, 
które odbyło się w środę (15 lu-
tego). Przedstawiciele komitetu 
rozmawiali z wicestarostą Krzysz-
tofem Rymuzą. – Powiat stoi na 

Czekają na podpisanie
porozumienia

Bo
lo

 S
ko

cz
yl

as
t

Do zarządu powiatu pruszkowskiego 
wpłynęło pismo z zapytaniem w sprawie 
porozumienia. Członek komitetu 
społecznego Marcin Rybicki chciał 
dowiedzieć się, z czego wynika zwłoka  

Kolejny etap sprawy utworzenia liceum 
ogólnokształcącego w Nadarzynie

Oddział wewnętrzny 
ofi cjalnie otwarty

 Seweryn Dębiński 

P R U S Z K Ó W
2 mln zł – tyle kosztował 
remont Oddziału 
Chorób Wewnętrznych 
Szpitala Powiatowego 
w Pruszkowie. 
13 lutego odbyło się 
jego ofi cjalne otwarcie.

R emont oddziału roz-
począł się na począt-
ku sierpnia ubiegłego 
roku. Z całkowitego 

użytkowania został wyłączony 
tylko na miesiąc, później rów-
nolegle z działalnością szpitala 
prowadzono roboty. Choć interna 
działa już od stycznia to, jej ofi -
cjalne otwarcie nastąpiło w po-
niedziałek 13 lutego o godz. 10.

Jako pierwszy głos zabrał wo-
jewoda mazowiecki. – Służba 
zdrowia w Polsce powinna się 
znacznie zmienić. Zdrowie jest 
jednym z fundamentów bezpie-
czeństwa obywateli. Istotnym 
elementem jest pokrycie ocze-
kiwań z możliwościami fi nan-
sowymi. Jestem przekonany, że 
władze powiatu pruszkowskiego 
ten aksjomat mają bardzo blisko 
siebie, dzięki czemu będą mogły 
dalej wspólnie podejmować decy-
zje co do przyszłości tego szpitala 
– podsumował Zdzisław Sipiera. 
– Sądzę, że najbliższe lata będą 
dużymi inwestycjami tak, żeby 
mieszkańcom całego powiatu 
zapewnić maksymalnie dobrą 
i na najwyższym poziomie ob-
sługę. Życzę, by to wszystko się 
udało – dodał.

Zadowolenia nie krył też wi-
cestarosta powiatu. – Oddział co 
prawda nie jest duży, ale wykona-
ny z dużą pieczołowitością, poka-
zuje właściwy kierunek działania 

i właściwy sposób myślenia o służ-
bie zdrowia. Nie deklaracje, 
a przede wszystkim pieniądze 
i inwestycje. Oczywiście nie jest 
to jakiś wielki standard pięcio-
gwiazdkowego hotelu, jest to po 
prostu norma, standard, któ-
ry powinien funkcjonować we 
wszystkich oddziałach tego szpi-
tala i wszystkich szpitali w Polsce. 
Do tego będziemy dążyć – mówił 
Krzysztof Rymuza.

– Jak już zwrócono uwagę, naj-
ważniejszy jest pacjent i jakość 
opieki nad tym pacjentem. Zo-
stały stworzone nowe warunki 
i standardy – skomentował To-
masz Sławatyniec, dyrektor Szpi-
tala Powiatowego.

Na oddziale pojawiły się no-
we sale oraz wiele niezbędnych 
urządzeń. Sala intensywnego 
nadzoru wyposażona jest w dwa 
łóżka elektrycznie sterowane, 

Po remoncie w Szpitalu Powiatowym w Pruszkowie

dzięki czemu personel szpita-
la będzie miał nieco ułatwioną 
pracę. Dodatkowo łóżka wypo-
sażone są w materace przeciwo-
dleżynowe. Sama sala połączona 
jest z punktem dyżurnym pie-
lęgniarek za pomocą szerokich 
drzwi przesuwnych.

Pojawiło się też kilka zmian 
dotyczących bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. Od stro-
ny klatki schodowej wymieniono 

drzwi łączące ją z interną oraz 
te prowadzące na zewnątrz. Do-
datkowo „na dwór” prowadzą 
nowe schody, z odpowiednio 
dużym podestem. Piętro wyżej 
na klatce zamontowano specjal-
ne okno połączone z czujnika-
mi przeciwdymnymi.

Warto dodać, że na ścianach 
nowego oddziału pojawiły się 
ciekawe fotografi e przedstawia-
jące Pruszków. 

Na oddziale pojawiły się nowe sale oraz 
wiele urządzeń. Sala intensywnego 
nadzoru wyposażona jest w dwa łóżka 
elektrycznie sterowane  
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Zaproszenie 
na ferie

W ystawa poświęcona jest akcji po-
mocowej dla ludności Warszawy 
wypędzonej ze stolicy w czasie Po-
wstania Warszawskiego i po jego 

zakończeniu. Od sierpnia 1944 r. do połowy 1945 r.
wsparcie organizowano wszędzie, gdzie trafi ali 
wygnani warszawiacy, m.in. w obozie przejścio-
wym w Pruszkowie oraz w okolicznych miej-
scowościach rejonu podwarszawskiego, także 
w Brwinowie. Wśród pomagających byli przed-
stawiciele i wolontariusze różnych organizacji 
działających ofi cjalnie i konspiracyjnie, m.in. Rady 
Głównej Opiekuńczej, Armii Krajowej, Polskiego 
i Międzynarodowego Krzyża, zakonów oraz in-
dywidualne osoby, które spontanicznie, w odru-
chu serca włączały się w pomoc.

Wystawa będzie czynna do 26 lutego od ponie-
działku do czwartku w godz. 11-15, a w niedziele 
w godz. 15-17. Dzieci i młodzież mogą odwiedzić 
wystawę, rozwiązać zadania i zdobyć nagrody. (PR)

Do 26 lutego 2017 r. w dworku 
Zagroda prezentowana będzie 
wystawa wypożyczona 
z Muzeum Dulag 121 
pt. „Solidarność i wsparcie”.
Przy Zespole Szkół nr 1 można 
korzystać z lodowiska.

14 lutego 2017 r. została 
wydana tysięczna 
Brwinowska Karta 
Mieszkańca. Otrzymała
ją pani Stanisława Laskus, 
która od urodzenia jest 
mieszkanką Brwinowa.

Karty mieszkańca wydawane są 
w Urzędzie Gminy Brwinów od koń-
ca grudnia 2016 r. Tysięczna posia-
daczka karty mieszkańca otrzymała 
pamiątkowy upominek. – Jestem mi-
le zaskoczona i bardzo się cieszę, 
tym bardziej że dzisiaj są walentynki 
– powiedziała pani Stanisława La-
skus, odbierając prezent.  

Kartę Mieszkańca mogą otrzy-
mać mieszkańcy gminy Brwinów, 
którzy płacą podatek dochodowy od 
osób fi zycznych w Urzędzie Skar-
bowym w Pruszkowie, a w zezna-
niu podatkowym deklarują, że ich 

miejscem zamieszkania jest gmina 
Brwinów. Każdy, kto posiada kartę, 
może skorzystać z rabatów i zni-
żek, m.in. z bezpłatnych lub ulgo-
wych przejazdów w brwinowskiej 
komunikacji miejskiej. Gmina chce 
w ten sposób docenić mieszkańców, 
którzy płacą podatek na jej terenie. 
Zgłaszają się też kolejni partnerzy 
programu, którzy oferują dodat-
kowe zniżki. 

Wyrobienie karty trwa krót-
ko – około trzech minut.  Zdję-
cie wykonywane jest bezpłatnie 
na miejscu. Aby otrzymać kartę 
należy zabrać ze sobą dowód oso-
bisty (w przypadku dzieci i mło-
dzieży – legitymację szkolną) oraz 
kopię pierwszej strony formula-
rza rozliczeniowego PIT za ostat-
ni rok rozliczeniowy. 

Więcej informacji: www.karta.
brwinow.pl (PR)

Tysiąc kart mieszkańca

R E G I O N
W pięciu magazynach 
rozmieszczonych na terenie 
powiatów pruszkowskiego 
i grodziskiego przestępcy 
schowali ponad 300 tys. 
fl akonów podrobionych 
perfum o wartości 
ponad 10 mln zł. CBŚP 
oraz celnicy z Warszawy 
zatrzymali 28 osób.

P ierwsze zatrzyma-
nie przeprowadzo-
no niedawno podczas 
przeładunku towaru. 

Funkcjonariusze ujęli kurie-
ra oraz sprzedawców, którzy 
„wpuszczali” na rynek podro-
biony towar.

 W miejscowości Milanówek 
w powiecie grodziskim, poli-
cjanci trafi li do nielegalnej roz-
lewni perfum, gdzie znajdowały 
się plastikowe kanistry z perfu-
mami (z nazwami producentów), 
fi olki i maszyny do napełniania 
flakonów. Magazyny z goto-
wym towarem znajdowały się 

w miejscowościach Opacz Ko-
lonia, Michałowice, Milanó-
wek, Biskupice i Piastów. Tam 
funkcjonariusze zabezpieczyli 
podrobione perfumy znanych 
światowych marek – wyli-
cza kom. Agnieszka Hamelusz, 
rzecznik prasowy Centralnego 
Biura Śledczego Policji.

Funkcjonariusze dotarli rów-
nież do drukarni, w której pro-
dukowane były opakowania, oraz 

do pakowalni podrobionych pro-
duktów. Zabezpieczono 18 palet 
tzw. poligrafi i. Ponadto w miej-
scowości Biskupice znaleziono 
7 tys. ubrań z podrobionymi zna-
kami towarowymi znanych pro-
ducentów. Policjanci zabezpieczyli 
też dwa samochody o wartości po-
nad 300 tys. zł oraz 100 tys. zł na 
poczet przyszłych kar.

– Policjanci w różnych miej-
scowościach na Mazowszu za-
trzymali 28 osób związanych 
z przestępczym procederem. 
21 z nich usłyszało zarzuty udziału 
w zorganizowanej grupie prze-
stępczej oraz wprowadzania 
do obrotu towarów z podro-
bionymi znakami towarowymi. 
Z przestępczego procederu 
sprawcy uczynili sobie stałe źró-
dło dochodu – podkreśla kom. 
Agnieszka Hameleusz.

Sprawa jest rozwojowa, funk-
cjonariusze nie wykluczają dal-
szych zatrzymań. [SD]

Perfumy nielegalnie pachnące
N A DA R Z Y N

Niecodzienne 
zgłoszenie otrzymali 
w poniedziałek
(13 lutego) 
wieczorem policjanci 
z komisariatu 
w Nadarzynie. Jeden 
z mieszkańców prosił 
o pomoc, bo ktoś 
na klamce drzwi 
wejściowych do jego 
domu powiesił... 
nabój z broni palnej.

O tej nietypowej 
interwencji na-
d a r z y ń s k i c h 
mundurowych 

poinformował nas jeden 
z czytelników. – Przy ulicy 
Starowiejskiej w Nadarzy-
nie ktoś powiesił na klam-
ce nabój od strzelby. Nabój 
zawieszony został na sznu-
rówce. Około 19 na miejscu 
pojawili się policjanci – 
przeczytaliśmy w wiadomo-
ści nadesłanej na skrzynkę 
kontakt@wpr24.pl.

Co o tej sprawie wiedzą 
policjanci? – Potwierdzam, 
że doszło do takiego zda-
rzenia. Policjanci zabez-
pieczyli nabój, który trafi  
do badań. Całość podlega 
ustawie o broni i amunicji. 
Będziemy ustalać dlacze-
go i skąd ten nabój się tam 
wziął – mówi asp. Karolina 
Kańka z Komendy Powiato-
wej Policji w Pruszkowie. [EL]

Nabój 
na klamce...
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B R W I N Ó W
Jak już informowaliśmy, 
przetarg na przebudowę 
ul. Pszczelińskiej 
w Brwinowie miał zostać 
ogłoszony jeszcze 
w styczniu. Nic z tego 
nie wyszło. Ale kilka 
dni temu wreszcie 
ogłoszono postępowanie.

P szczelińska to jedna 
z najważniejszych 
dróg w Brwinowie 
i jednocześnie jed-

na z najbardziej zniszczo-
nych. Każdego dnia korzysta 
z niej wielu kierowców, gdyż 
stanowi fragment wygodnego 
szlaku prowadzącego do Bło-
nia, Milanówka czy objazd do 
autostrady A2 przez mniejsze 
brwinowskie miejscowości.

– Przetarg jest w przygo-
towaniu. Mamy początek ro-
ku, więc nasze wydziały mają 
bardzo dużo wniosków. My-
ślę, że można się go spodzie-
wać w najbliższym czasie 
– wyjaśniała w połowie stycz-
nia Monika Burdon, rzecznik 

prasowy Mazowieckiego Zarzą-
du Dróg Wojewódzkich.

Postępowanie ogłoszono 9 lu-
tego. W dokumentacji mowa 
o przebudowie ul. Pszczeliń-
skiej na odcinku od ul. Owsianej 
do skrzyżowania z drogą woje-
wódzką 719. Oprócz jezdni wy-
budwana zostanie elektroener-

getyczna sieć napowietrzna 
oświetlenia ulicznego, zjazdy, 
chodniki, elementy odwodnie-
nia. Po rozstrzygnięciu przetar-
gu będzie można przystąpić do 
rozpoczęcia prac.

A kiedy nastąpi koniec re-
montu? Na przeprowadzenie 
inwestycji wykonawca będzie 
miał czas do końca sierpnia 
tego roku. [SD]

Jest przetarg na Pszczelińską
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Na przeprowadzenie 
inwestycji 
wykonawca 
będzie miał czas 
do końca sierpnia 
tego roku
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M I C H A Ł O W I C E

Kolejny raz policjanci z Michało-
wic proszą o pomoc w rozpozna-
niu osób podejrzanych o kradzież. 
Mężczyźni widoczni na fotogra-
fii zabrali towar ze sklepu przy 
stacji paliw i uciekli. Do zdarzenia 
doszło 29 września ubiegłego roku. 
Ok. godz. 14 ze stacji paliw w Regu-

łach przy ul. Regulskiej 23 skradzio-
no artykuły spożywcze i alkohol. 
Kamery zarejestrowały wizeru-
nek prawdopodobnych sprawców 
kradzieży. – Każdy kto rozpoznaje te 
osoby proszony jest o kontakt oso-
bisty lub telefoniczny z Komisaria-
tem Policji w Michałowicach przy 

Policja prosi o pomoc
w rozpoznaniu sprawców

ul. Kuchy w Regułach – czytamy na 
stronie pruszkowskiej komendy po-
wiatowej. Informacje w tej sprawie 
można kierować do komisariatu 
w Michałowicach dzwoniąc pod nr tel.: 
(22) 60 46 745, osobiście lub w for-
mie elektronicznej pisząc na adres: 
kpppruszkow@policja.waw.pl. [SD]  

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA 
PRUSZKOWA

Na podstawie art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 778 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do 
publicznego wglądu  „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 
obszaru miasta Pruszków - Gomulińskiego”.

Wyłożenie projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 
obszaru miasta Pruszków - Gomulińskiego” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
odbędzie się od dnia 27 lutego 2017 r. do 27 marca 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 13 marca 2017 r. Zebranie odbędzie się w Urzędzie Miejskim  
w Pruszkowie, w pokoju nr 21. Początek zebrania o godz. 17:00

Ponadto projekty planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko 
udostępnione zostaną także na stronie internetowej http://pruszkow.bip.gmina.pl/ patrz 
Architektura i Urbanistyka  OGŁOSZENIA/OBWIESZCZENIA Miejscowe Plany 
zagospodarowania Przestrzennego   ROK 2017.    

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 10 kwietnia 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. 

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione 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 2017 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 paździer- 
nika 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 2017 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 10 kwietnia 2017 r.

Prezydent Miasta Pruszkowa 
mgr Jan Starzyński

Ogłoszenie

RekRutacja 
już tRwa!!!

DOŁĄcZ DO NaS !!!

Dowiedz się więcej na www.makrokariera.pl

lub zadzwoń pod numer 22 5000 871
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NOwe ceNtRum DyStRybucji makRO
mOSZNa-PaRcela k. PRuSZkOwa

OFeRuje 100 NOwycH miejSc PRacy
w obszarach:

 Zarządzanie Łańcuchem Dostaw

 magazyn (Przyjęcie towaru, kompletacja, wysyłka i Zwroty)

 Obsługa klienta (Zamówienia i wsparcie Sprzedaży, biuro Obsługi)

Reklama

P R U S Z K Ó W
TBS „Zieleń Miejska” 
planuje jeszcze w tym 
roku rozpocząć 
budowę bloku przy 
al. Armii Krajowej 46 
w Pruszkowie.  

Chodzi o działkę po-
łożoną naprzeciwko 
pałacyku Porcelitu, 
która obecnie służy 

jako parking. „Zieleń Miejska” 
wyłoniła już wykonawcę pro-
jektu budynku. Dokumentacja 
ma być gotowa za kilka mie-
sięcy, a sama budowa może 
ruszyć jeszcze w IV kwartale br. 

– Jesteśmy na etapie przy-
gotowania koncepcji przez biu-
ro projektowe. Założenia są 
takie, że ma ona obejmować 
parking podziemny na całej po-
wierzchni działki o powerzchni 
1900 mkw. To plac gdzie obec-
nie ludzie samowolnie parkują 
i gdzie stoi budynek po Pollenie. 
Zostanie on rozebrany. Zabu-
dowa zakłada otwartą prze-
strzeń. Chcemy, aby ten nowy 

budynek nie zamykał przej
ścia między al. Armii Krajowej 
i ul. Kościelną. Ma być tam tak-
że patio, część oparta na fila-
rach, według nowoczesnych 
standardów – mówi nam Zbi-
gniew Piotrzkowski, prezes 
TBS „Zieleń Miejska”.

 Obiekt będzie miał trzy kon-
dygnacje i czwartą, niepełną. 
– Budynek będzie niższy niż 
powstające po drugiej stronie 
ulicy bloki. To wynika z zapi-
sów planu zagospodarowa-
nia przestrzennego – dodaje 
Piotrzkowski. – Dokumenta-
cja ma być gotowa w sierpniu, 
wrześniu tego roku. Potem ko-
nieczne będzie jeszcze uzyska-
nie pozwolenia na budowę. Nie 
wiadomo ile dokładnie potrwa 
ta procedura. Jeśli wszystko się 
uda, zakończone zostaną też 
prace rozbiórkowe, to być mo-
że budowa ropocznie się w IV 
kwartale tego roku – zapewnia.

Większa część budynku to 
oczywiście mieszkania. Na par-
terze znajdą się też punkty 
usługowe i biurowe. [EL]

Będzie nowy blok 
przy al. Armii Krajowej 

Pasażerowie autobusu L23 twierdzą, 
że wcześniej nie spotkali się z taką 
praktyką

Najpierw kwestionariusz, 
a dopiero potem bilet

 Jakub Małkiński 

R E G I O N
Pasażer chciał kupić bilet 
miesięczny, ale spotkał się 
z odmową ze strony 
kierowcy. Dlaczego? 
Bo nie wypełnił 
kwestionariusza, w którym 
konieczne było podanie 
danych osobowych. 
Taka sytuacja miała 
miejsce w autobusie L23.

D la pasażerów to co 
najmniej dziwna 
sprawa. Wcześniej 
nie spotkali się z taką 

sytuacją. – Kierowca uświadomił 
mi, że bilet zostanie mi sprze-
dany po wypełnieniu kwestio-
nariusza i dołączeniu zdjęcia! 
Dlaczego na pokwitowaniu dla 
kierowcy mam pisać mój adres 
zamieszkania, numer dokumen-
tu tożsamości, numer telefonu? 
Gdzie są dane fi rmy, której wpła-
cam pieniądze i co to w ogóle za 
jakieś dziwne praktyki? – pyta 
Krzysztof. Podobną sytuację opi-
suje Mieczysław: – Chciałem ku-
pić bilet miesięczny na tę linię 
i ku mojemu zdziwieniu kierow-
ca odmówił mi sprzedaży takiego 
biletu, gdyż nie wypełniłem for-
mularza i nie dodałem zdjęcia. 

zbliżeniowych. Z uwagi na fakt, 
iż są to bilety imienne, niezbędne 
jest podanie niektórych danych 
na potrzeby wyrobienia karty 
(analogicznie do spersonalizo-
wanych kart miejskich wydawa-
nych przez Zarząd Transportu 
Miejskiego w Warszawie). Dane 
pasażerów są w pełni bezpiecznie. 
ZTM wymaga od przewoźnika je-
dynie możliwości zapewnienia 
kupna danego biletu w danym 
pojeździe linii przez pasażera, bez 
ingerencji w proces logistyczny 
sprzedaży w/w biletów – wyja-
śnia Michał Kucharski, zastępca 
wójta gminy Raszyn. Warto do-
dać, że to samorząd pokrywa 80 
proc. kosztów obsługi linii L23.

Czytelnicy zwracają uwagę na 
jeszcze jedną sytuację. – Kierow-
ca zatrzymuje autobus i idzie na 
10 minut do sklepu rozmienić 
pieniądze. Brak mi słów – po-
daje Krzysztof. Do gminy jak 
do tej pory nie wpłynęły żadne 
skargi w tej sprawie. – W przy-
padku ponownego wystąpienia 
takich sytuacji bardzo prosimy 
o przekazywanie szczegółowych 
zgłoszeń wraz z podaniem da-
ty, godziny oraz miejsca. Pozwo-
li nam to na zidentyfi kowanie 
konkretnego kierowcy i precy-
zyjne wyjaśnienie sprawy – pod-
kreśla Kucharski. 

W formularzu muszę podać swo-
je dane osobowe, numer dowo-
du, PESEL i dodać zdjęcie, aby 
móc kupić taki sam bilet jak 

u poprzedniego przewoźnika, 
czyli zwykły wydruk z kasy fi -
skalnej. To jakaś kpina! – przed-
stawia nasz czytelnik.

Zgodnie z umową przewozo-
wą, to fi rma odpowiada za emi-

towanie i sprzedaż biletów. Pro-
cedury są zgodne z prawem 
i gwarantują bezpieczeństwo 
danych osobowych. – Firma 

STALKO Przybysz i Wspólnicy 
s.j. prowadzi sprzedaż biletów 
miesięcznych z wykorzystaniem 
profesjonalnego systemu bile-
towego opartego na nośnikach 
w postaci elektronicznych kart

Cz
yt

el
ni

k

Perypetie pasażera, który chciał kupić bilet miesięczny 

ŁY Ż W I A R S T W O
Marta Dobrowolska 
pierwszoplanową 
postacią Mistrzostw Polski 
Młodzików w łyżwiarstwie 
szybkim, które odbyły się 
w Sanoku. Zawodniczka 
UKS Sparta Grodzisk 
Mazowiecki zdobyła pięć 
złotych medali. 

Dobrowolska nie 
zwalnia tempa. Po-
dopieczna Sławo-
mira Chmury trium-

fowała w grudniowych Ogólno-
polskich Zawodach Dzieci w Za-
kopanem, a następnie pojecha-
ła na międzynarodowy camp do 
włoskiego Collabo. Łyżwiarka 
grodziskiej Sparty wygrała tam 
rywalizację na 500 metrów. Ko-
lejnym wyzwaniem były mło-
dzieżowe mistrzostwa kraju 
w Sanoku. Marta rzuciła rywalki 
na kolana i zdobyła pięć złotych 
medali! Triumfowała w dwóch 
wyścigach na 500 m, 1000 m, 
1500 m oraz w wieloboju.

Zadowolenia z fantastyczne-
go występu swojej podopiecz-
nej nie kryje Sławomir Chmura. 

– Tydzień przed zawodami byli-
śmy pełni obaw. Martę dopadła 
choroba i walczyliśmy z czasem. 
Dyspozycja stała pod znakiem 
zapytania. Marta zaprezentowa-
ła się świetnie i wygrała. Jestem 
bardzo zadowolony – zaznacza 
trener UKS Sparta Grodzisk.

Warto też odnotować do-
brą postawę zawodniczek UKS 
3 Milanówek. Alicja Faderew-
ska była druga, a Julia Uziak 
trzecia na 1500 metrów. – Dla 
mnie to rewelacja. Złota me-
dalistka Dobrowolska chodzi 
do szkoły w Milanówku, a Fa-
derewska i Uziak związane są 
z naszym klubem. Cieszy nas 
sukces dziewczyn – powiedział 
nam Krzysztof Filipiak, prezes 
UKS 3 Milanówek.

Warto dodać, że Faderew-
ska zajęła 3. lokatę w wieloboju, 
a Uziak była szósta. Na dziesiątej 
pozycji sklasyfi kowano Barba-
rę Smolińską ze Sparty. W ry-
walizacji chłopców 11. lokatę 
zajął Igor Masalski (UKS 3 Mi-
lanówek), a Szymon Barczyński 
i Mateusz Godlewski ze Spar-
ty uplasowali się odpowiednio 
na 13. i 15. miejscu. [JM]

Marta złota pięć razy
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Reklama

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA 
PRUSZKOWA

Stosownie do art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o przyjęciu: 
uchwałą nr XXVI.280.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 
15 grudnia 2016 r. zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Pruszkowa – obszar Żbików IV, która obowiązuje 
od dnia 18 lutego 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 3 lutego 
2017 r. poz. 1095),

Możliwość zapoznania się z treścią przyjętych dokumentów: na stronie 
internetowej http://pruszkow.bip.gmina.pl zakładka Prawo lokalne 
Uchwały Rady Miejskiej – 2016 rok.

oraz w Wydziale Architektury, Urbanistyki i Zagospodarowania 
Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pruszkowie ul. Kraszewskiego 
14/16 (pokój nr 68).

Prezydent Miasta Pruszkowa 
mgr Jan Starzyński

Ogłoszenie

G R O D Z I S K  M A Z O W I E C K I
Mieszkańcy ulicy Teligi w Gro-
dzisku Mazowieckim zawiado-
mili straż miejską, że na jednym 
z drzew znajduje się kot. Młode 
zwierzę nie potrafiło odnaleźć 
drogi na dół, na wysokości sied-
miu metrów nad ziemią przera-
żone spędziło kilka godzin. Na 

miejsce zgłoszenia udali się gro-
dziscy strażnicy miejscy. – Przez 
całą noc oraz ranek mieszkańcy 
słyszeli przeraźliwie miauczenie. 
Zgłaszający mieszkańcy ulicy Te-
ligi podziękowali pracownikom 
urzędu za okazaną pomoc zwłasz-
cza, że dzieci bardzo przeżywały 

Kot wszedł na drzewo
i nie potrafił zejść

desperackie miauczenie i zawo-
dzenie kota – informowali strażni-
cy. Akcja nie wymagała angażowania 
straży pożarnej. Przerażonego ko-
ta udało się ściągnąć na ziemię. Nic 
mu się nie stało, co wywołało aplauz 
zarówno strażników miejskich jak 
i okolicznych mieszkańców. [SD]  

P R U S Z KÓ W
Niektórzy mówią, 
że gry planszowe 
są już przeszłością. 
Organizatorzy 
Pruszkowskiego 
Weekendu Fantastyki 
mają inne zdanie  
i zapraszają do zabawy.

W programie imprezy 
m.in. turnieje Ma-
gic the Gathering 

czy też mistrzostwa Warszawy 
w grę X-wing. – Komputer, ta-
blet czy telefon nie są potrzeb-
ne, żeby się dobrze bawić. Gry 
planszowe są fajną propozycją 
na spędzenie wolnego czasu. 
Fantastyka to niezwykle cie-
kawy obszar, który ma wielu 
zwolenników – zapewnia To-
masz Bartłomiejczuk, jeden  
z organizatorów Pruszkow-
skiego Weekendu Fantastyki.

Dla niektórych impreza to 
szansa na podróż na inny kon-
tynent. Podczas Pruszkowskie-
go Weekendu Fantastyki będzie 
można uzyskać kwalifikację na 
turniej Magic the Gathering do 
USA. – Dla prawdziwych pasjo-
natów to niezwykłe wyzwanie 
– mówi Bartłomiejczuk, ale za-
znacza, że Pruszkowski Week-
end Fantastyki to propozycja 
dla wszystkich, którzy chcą 

ciekawie spędzić czas. – Wiek 
nie gra roli. Każda osoba może 
przyjść i wziąć udział w turnie-
ju, który ją zainteresuje. Naj-
młodsi muszą być pod opieką 
rodziców. Wstęp jest bezpłat-
ny. Będzie można spędzić z na-
mi całe dwa dni. Przygotujemy 
strefę gastronomii, gdzie będzie 
można napić się i zjeść. Z kolei 
w strefie rodzinnej planowane 
są pokazy gier i rozgrywki tur-
niejowe wydawców – przedsta-
wia organizator imprezy.

Gry planszowe wciągają bez 
końca niezależnie od wieku.  
– To stanowi ich fenomen. 
Planszówki łączą ludzi w róż-
nymi wieku i mogą oni cały 
czas rozmawiać na temat ulu-
bionej gry. Spotkanie 12-latka 
z 40-latkiem to coś normalne-
go. Łączy ich pasja – tłumaczy 
Tomasz Bartłomiejczuk.

Pruszkowski Weekend Fan-
tastyki odbędzie się 4-5 marca 
na terenie MOS w Pruszko-
wie. Początek o godz. 8. Pa-
tronem imprezy są „Gazeta 
WPR” i portal WPR24.pl. [JM]

Weekend 
Fantastyki

G R O D Z I S K  M A Z .
Plejada gwiazd zawita 
do Grodziska, gdzie 25 
lutego zostanie rozegrany 
charytatywny turniej 
piłki nożnej dla Marcina 
Bonieckiego. Główną 
atrakcją będzie mecz 
Legii Old Boys i Przyjaciół 
z Gwiazdami Disco Polo. 

C ałkowity dochód 
z imprezy zosta-
nie przekazany na 
leczenie Marcina 

Bonieckiego, u którego zdia-
gnozowano chłoniaka. Funk-
cjonariusz grodziskiej komendy 
nie poddaje się i walczy z cho-
robą. Marcin otrzymał kolejną 
chemię, po której widać po-
prawę. Wyniki badań się co-
raz lepsze i teraz nadszedł czas 
na kolejny krok, czyli pobranie 
komórek macierzystych z krwi 
do autoprzeszczepu. Leczenie 
jest niezwykle kosztowne, dla-
tego Marcin Boniecki potrze-
buje wsparcia.

25 lutego hala sportowa przy 
ul. Westfala wypełni się po 
brzegi. Do Grodziska zjadą się 
gwiazdy piłki nożnej i muzyki 
disco polo, aby zagrać w me-
czu piłkarskim.

W składzie Legii Warszawa 
Old Boys zagrają m.in.: Piotr 
Włodarczyk, Dariusz Dzieka-
nowski, Piotr Mosór, Marek Jóź-
wiak, Jacek Cyzio, a wesprą ich 
przyjaciele: Piotr Świerczew-
ski, Sebastian Wątroba, Jarosław 
Jakimowicz i Grzegorz Jędrze-
jewski. W zespole Gwiazd Disco 

Polo zaprezentują się: Dawid 
Narożny i Daniel Wilczewski 
(Piękni i Młodzi), Radek Liszew-
ski (Weekend), Krystian Pudzia-
nowski (Pudzian Band), Kamil 
Kossakowski i Patryk Szmajow-
ski (DiscoBoys), Karol Zawrot-
niak (Defis), Przemek Budka 
(Eratox), Radek Kudelski (Bay-
era), Maciej Kuśmierz (Maczo), 
Marcin Siegieńczuk czy Grze-
gorz Tchórzewski (Freestyle). 
Udział w imprezie zapowiedzie-
li też goście specjalni: Andrzej 
Strejlau, Daniel Olbrychski, 
Zygmunt Chajzer oraz Krzysz-
tof „Diablo” Włodarczyk.

Gwiazdy zachęcają do wspól-
nej zabawy. – Zagramy my, czyli 
gwiazdy disco i old boye Le-
gii Warszawa z przyjaciółmi. 
Nie może Was tam zabraknąć! 
Pamiętajcie, spotykamy się 
w szczytnym celu, aby pomagać. 
Jesteśmy po to, żeby w takich 
właśnie chwilach wspierać Mar-
cina. Przybywajcie, zabierajcie 
swoich znajomych i przyjaciół, 
bo będzie tam fajna zabawa – 
zachęca Krystian Pudzianowski. 
– W lutym mamy dwie ważne 
daty do zapamiętania. 14 lutego 
wiadomo i 25 lutego, wtedy od-
będzie się mecz charytatywny 
dla Marcina Bonieckiego – mó-
wi Grzegorz Jędrzejewski, zna-
ny z popularnego piłkarskiego 
programu Turbokozak. – Cze-
kam tam na Was! – dodaje.

Turniej charytatywny dla 
Marcina odbędzie się 25 lu-
tego w godzinach 9-20. Mecz 
gwiazd został zaplanowany na 
godz. 12. [JM]

Mecz gwiazd dla Marcina

OS
iR

 G
ro

dz
is

k 
M

az
./

Fa
ce

bo
ok

 Jakub Małkiński 
 

K O S Z Y K Ó W K A
Znicz Basket Pruszków 
stąpa po cienkim lodzie. 
W związku ze słabymi 
występami w I lidze 
drużynie zajrzało  
w oczy widmo walki 
o utrzymanie. Czy 
koszykarze z Pruszkowa 
uciekną spod topora?

Z nicz Basket utrzymuje 
się na wodach I ligi, ale 
pociski „wystrzelone” 
przez GKS Tychy (68:79) 

i Zetkamę Doral Nysa Kłodzko 
(62:89) sprawiły, że pruszkowski 
statek się przechylił. Zespół Za-
pałowskiego zajmuje 11. miejsce  
w tabeli z dorobkiem 30 punk-
tów i tylko trzy oczka dzielą go 
od strefy spadkowej. – Moje ocze-
kiwania względem gry drużyny 
są zupełnie inne. Nie jestem za-
dowolony z osiąganych wyni-
ków. Mamy dobre momenty, a za  
chwilę sytuacja diametralnie się 
zmienia i gramy źle. Przywykłem, 
że przez cały sezon mamy sinuso-
idę. Po wygranym meczu, odno-
towujemy wpadkę i tak cały czas 
– analizuje Marek Zapałowski, 
trener Znicza Basket.

W tym roku pruszkowianie 
odnieśli dwa zwycięstwa i po-
nieśli sześć porażek. Wydawa-
ło się, że impulsem do zmian 
na lepsze będzie wygrana z GTK 
Gliwice (74:72). Pruszkowscy ko-
szykarze dosłownie wyszarpali 
zwycięstwo, ale nadzieja trwa-
ła krótko. – W spotkaniu z GTK 
Gliwice, choć wynik był niewia-
domą do końca, byłem zadowo-
lony z postawy swojej drużyny. 
Wygraliśmy, co bardzo cieszy, ale 
trzeba zwrócić uwagę na aspekt 
walki. Zawodnicy ciężko praco-
wali w obronie, grali rozważnie 
w ataku. Miałem nadzieję, że to 
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Muszą mieć się na baczności
Czy koszykarze Znicza utrzymają się w I lidze? 

będzie moment przełamania, 
niestety... myliłem się. W kolej-
nym spotkaniu drużyna GKS Ty-
chy zagrała skutecznie i wygrała 
swoim doświadczeniem – przed-
stawia szkoleniowiec.

Znicz Basket znajduje się nad 
przepaścią, wygrał 8 z 22 spo-
tkań. Jeden zły ruch może być 
krokiem do tragedii, o której nie 
chcą w Pruszkowie myśleć. Ale co 
mają powiedzieć kibice po ostat-
nim meczu? W 22. kolejce (11 luty) 
Znicz Basket przegrał w Kłodzku 

z czerwoną latarnią I ligi, Zetka-
mą Doral Nysa blisko 30 punkta-
mi! W ostatniej odsłonie Pruszków 
trafił tylko trzy rzuty, ale dopie-
ro po ponad siedmiu minutach! 
Powodów do optymizmu trud-
no szukać, ale nadzieja umiera 
ostatnia. – Wierzę jednak, że bę-
dzie lepiej. Mam w głowie różne 
warianty, które chcę zastosować 

z nadzieją na osiągnięcie dobrych 
wyników – zaznacza Zapałowski.

Pierwsza ósemka, czyli faza 
play-off wydaje się obecnie nie-
realna. Do końca fazy zasadniczej 
pozostało osiem spotkań, w któ-
rych Znicz Basket będzie szukał 
punktów za wszelką cenę. O co 
gra zespół? Zapałowski: – Naszym 
obecnym celem jest bezpieczne 
utrzymanie, czyli uplasowanie 
się w tabeli na miejscach 9-10.

Najbliższy mecz (18 luty, godz. 
18.00) Znicz Basket rozegra 

w Krakowie, gdzie zmierzy się 
z AZS AGH. Ekipa Wojciecha By-
chawskiego traci do Pruszko-
wa trzy punkty i rozegrała dwa 
mecze mniej. – Nie skupiamy 
się na rywalu. Myślimy o sobie 
i nad tym, żeby poprawić ele-
menty, które szwankują. To krok 
w dobrą stronę – mówi z na-
dzieją Zapałowski.

Znicz Basket znajduje się nad 
przepaścią, wygrał 8 z 22 spotkań. 
Jeden zły ruch może być krokiem  
do tragedii, o której nie chcą  
w Pruszkowie myśleć

Pruszkowski 
Weekend 
Fantastyki 
odbędzie się 
4-5 marca na 
terenie MOS 
w Pruszkowie. 
Początek o godz. 8 
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 ► PRACA W OCHRONIE DLA 
RENCISTY W Pruszkowie 
600 009 700 

 ► Pracownik ochrony Grodzisk 
Mazowiecki - 13,00zł brutto, 
515 088 941

 ► Pracownik produkcji, Grodzisk 
Maz., Ożarów Maz.-Duchnice, 
atrakcyjne wynagrodzenie, 
tel. 512-097-920

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

 ► ślusarz – Montażysta - produkcja 
maszyn pakujących- Pęcice Małe 
k/Janek- tel. 502-204-866 
- biuro3@coffee-service.eu  

 ► Trattoria Erbario zatrudni 
młodą, sympatyczną kelnerkę 
do zespołu. Kontakt telefoniczny 
513 962 034 

 ► Zatrudnię fryzjera/fryzjerkę 
tel. 502 036 239 

 ► Zatrudnię Kierowcę kat. C. 
Dystrybucja towaru w Warszawie, 
zatrudnienie na umowę o pracę, 
wynagrodzenie 4200 pln netto. 
Kontakt: Darek 517-63-43-53 

 ► 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

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

Nieruchomości – sprzedam

 ► 38m, centrum Pruszkowa, 
2 min do wkd, 4piętro, 2 pokoje, 
kratka balkonowa, 
502 68 55 98.

 ► 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 

Sprzedam mieszkanie 57 m2 
os. Staszica 215000 tyś. 
694127292 

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 

 ► Wynajmę lokal o powierzchni 42 m2 
w Pruszkowie, 501 418 817 

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.

 ► Skup książek, każda ilość, 
wszystkie dziedziny – dojazd, 
606-900-333 

Usługi

 ► 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 

 ► Ginekolog 791 949 970

 ► Hydraulik, 535 872 455 

Dam pracę

 ► Agencja Ochrony zatrudni 
do pracy na obiektach 
przemysłowych na terenie 
Pruszkowa, Grodziska 
Mazowieckiego 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 

 ► Fryzjerkę,Kosmetyczkę Brwinów 
607 052 845 

 ► Osobę do sklepu w Pruszkowie 
882 555 333 

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

Poszukiwany pracownik 
– dostarczanie posiłków 
na oddziały szpitalne. 
Praca w Szpitalu Kolejowym 
tel: 518 607 614  

 ► Praca dla operatora CNC, 
Brwinów – Moszna-Parcela 
791555823 

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

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

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

 ► Protezy zębowe 450 zł, 
508 357 334

 ► 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 

 ► Wyrób, naprawa oraz szycie 
na miarę kożuchów i kurtek 
skórzanych. ul.Polna 2, 
Otrębusy, tel.603 704 275 

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

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

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

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

PARTNER HANDLOWY

SPRZĄTANIE:
mieszkań domów biur

PRANIE:
dywanów  tapicerki meblowej  

i samochodowej

509 079 941

Gimazjum Społeczne  

•  Wysokie kwali�kacje kadry pedagogicznej
•  Życzliwa atmosfera oraz opieka pedagoga, bezpieczeństwo
•  Nauczanie w zespołach klasowych – do 18 osób
•  Indywidualne podejście do każdego ucznia
•  Zwiększona ilość godzin z matematyki i języka polskiego
•  Język angielski w wymiarze rozszerzonym
•  Dodatkowo w liceum od 1 do 3 przedmiotów w wymiarze 

rozszerzonym – do wyboru
•  Indywidualne konsultacje z każdego przedmiotu
•  Zajęcia dodatkowe: warsztaty dziennikarskie; koło literackie; 

klub malarstwa, rzeźby i projektowania; klub �lmowy; koła przedmiotowe
•  Własna biblioteka, stypendia naukowe, wyjazdy krajowe i zagraniczne
•  Zajęcia sportowe (w tym na krytym basenie), taniec, koło strzeleckie, siłownia

     

  

Pruszków, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 10
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ZNIŻKI CZESNEGO DLA 

RODZEŃSTWAPoszukujesz stałego zatrudnienia bądź  
chcesz mieć możliwość dopasowania grafiku? 

Zgłoś się do nas! 
Agencja Pracy Tymczasowej 

Adecco Poland Sp. Z o.o. poszukuje  
kandydatów na stanowiska: magazynowe, 

produkcyjne oraz na stanowiska 
specjalistyczne. 

Nasze biuro znajduje się przy ul. Ołówkowej 1D 
lok. 95 w Pruszkowie (Vis a Vis stacji PKP). 
Informacje uzyskasz również pod numerem 

telefonu 22 738 88 20. Zapraszamy!
www.adecco.pl

 Poszukujemy osób  
do pracy od zaraz.

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego
 uprzejmie informuje, 

że na urzędowej tablicy ogłoszeń oraz na 
stronie internetowej Starostwa Powiatowego 
w Pruszkowie został wywieszony wykaz 
nieruchomości Powiatu Pruszkowskiego 
przeznaczonych do sprzedaży.

W&J Wiśniewski Sp. z o.o. Autoryzowany Dealer 
Toyoty Motor Poland zatrudni na stanowisko: 

PRACOWNIK MYJNI RĘCZNEJ 
Wymagania: 

prawo jazdy kategorii B 
Oferty prosimy kierować na adres: sekretariat@toyota-wisniewski.pl


