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P R U S Z K Ó W
To jedna z najbardziej 
niebezpiecznych dróg  
w Pruszkowie, dochodzi 
tu do największej  
liczby kolizji 
i wypadków. 13 marca  
tuż przy supermarkecie  
Lidl zdarzyła się  
tragedia, zginęła  
kobieta stojąca przed 
przejściem dla  
pieszych. Zdarzenie 
to wstrząsnęło 
mieszkańcami  
i wywołało dyskusje  
na temat bezpieczeństwa.

Do tragicznego w skut-
kach wypadku doszło 
przed godz. 18. Czar-
ny seat jechał od stro-

ny Grodziska Mazowieckiego  
w kierunku stolicy, na skrzyżo-
waniu przy Lidlu kierowca chciał 
skręcić w lewo w stronę pawilonów 
handlowych. Z naprzeciwka nad-
jeżdżał volkswagen, który w wy-
niku zderzenia z seatem wypadł 
z jezdni, potrącił dwie osoby i za-
trzymał się na betonowym słupie. 

Niestety, mimo szybkiej akcji 
ratunkowej, 55-letniej kobiety nie 
udało się uratować. Druga trafiła 
do szpitala. – Kobietę z urazem 
podudzia przetransportowa-
liśmy do szpitala w Grodzisku czytaj więcej na str. 2

Mazowieckim – mówi Wojciech 
Diadia, szef pruszkowskiej ba-
zy pogotowia ratunkowego Falck 
Medycyna. A co z kierowcami?  
– Nie zgłaszali żadnych dolegli-
wości bólowych, ponadto odmó-
wili badań – odpowiada Diadia.

Kto zawinił? Jeszcze nie wiemy,  
wyjaśni to prokuratura. – Będzie 
prowadzone postępowanie w tej 
sprawie, które wyjaśni wszelkie 
okoliczności i przyczyny tego 
wypadku – mówi asp. Karolina  
Kańka, rzecznik prasowy Komen- 
dy Powiatowej Policji w Prusz- 
kowie. – Wiemy, że kierowcy byli 
trzeźwi – dodaje. 

Ale tak naprawdę to jedno z wie-
lu takich zdarzeń w ciągu al. Wojska 
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Tragiczne w skutkach wypadki na głównej ulicy Pruszkowa

R E G I O NW Y W I A DP R U S Z K Ó W

Burzliwie o „wielkiej 
Warszawie”  3

Od spaceru do ultramaratonu  
w Himalajach  6

Remont linii 447. Jakie  
zmiany w Piastowie?  2

Mały Kopernik  
„ustępuje” Mediatece  7

Żarty się  
skończyły  11

ZASIĘG: POWIATY PRUSZKOWSKI, GRODZISKI1 7  M A R C A  2 01 7  ( N R  3 97 ) WWW.WPR24.PL

Wierzę w mądrość 
mieszkańców  4

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

22 724 48 28    
Pon. – pt. 8.00-18.00

ZDJĘCIA RTG  
KOMERCYJNIE I W RAMACH KONTRAKTU Z NFZ

LEKARZE RODZINNI, PEDIATRZY, USG, OKULISTA, 
BADANIA LABORATORYJNE, GINEKOLOG,  

ENDOKRYNOLOG, NEUROLOG I INNI SPECJALIŚCIwww.amedica.eu
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ZADBAJ WIOSNĄ O SWOJE ZDROWIE!

Polskiego, która jest bardzo nie-
bezpiecznym szlakiem komunika-
cyjnym. Statystyki mówią same za 
siebie. – W całym powiecie prusz-
kowskim w minionym roku doszło 
do 67 wypadków, siedem z nich 
miało miejsce na Wojska Polskie-
go – zaznacza asp. Karolina Kańka. 

Pod uwagę należy wziąć tak-
że kolizje, a tych jest mnóstwo. 
Nie o wszystkich też wiedzą po-
licjanci, ponieważ kierowcy nie 
zawsze zgłaszają każdą stłucz-
kę, więc trudno o dokładne da-
ne. Natomiast wiele z nich zostało 
opisanych na portalu WPR24.pl  
i w „Gazecie WPR”. 



– Byłam prowadzona spokojnie i stopniowo osiągałam coraz lepsze rezultaty. 
Mam rezerwy w swoim organizmie i treningu, dzięki czemu mogę się stale 
poprawiać. Julia Koluch, zawodniczka UKS Kapry Armexim Pruszków, zdobywczyni trzech złotych medali na 
mistrzostwach Polski w pływaniu 17 i 18-latków.   
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Komendantowi Straży Miejskiej w Pruszkowie

Włodzimierzowi Majchrzakowi
Głębokie wyrazy współczucia z powodu śmierci
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głębokiego współczucia i szczerego żalu z powodu tragicznej śmierci
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Prezydent Miasta Pruszkowa 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruszkowie 

koleżanki i koledzy z Urzędu Miejskiego w Pruszkowie

Panu

Włodzimierzowi Majchrzakowi
wyrazy głębokiego współczucia z powodu tragicznej śmierci
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    Rada i Zarząd Powiatu Pruszkowskiego  
oraz pracownicy Starostwa

OGłoszenia

Stacja w Piastowie

– Przejazd przez al. Wojska Pol-
skiego w Pruszkowie to taka tro-
chę rosyjska ruletka. Wie pan, 
tutaj codziennie dochodzi do 
kolizji, bo jeżdżą jak wariaci. 
Druga sprawa, że skrzyżowania 
same w sobie są niebezpieczne. 
A ostatnią tragedię przy Lidlu 
szkoda komentować... Dramat... 
Ktoś znalazł się w złym miejscu 
i czasie – mówi kierowca zagad-
nięty na parkingu supermarketu.

Jednak kolizje kończą się bez 
uszczerbku na zdrowiu kogo-
kolwiek, inaczej jest z wypad-
kami. Podobne zdarzenie do tego 
z 13 marca miało miejsce 21 grud-
nia 2016 r., kiedy jeden z kie-
rowców wymusił na drugim 
pierwszeństwo na skrzyżowaniu 
al. Wojska Polskiego z ul. Koś-
ciuszki. W wyniku zderzenia, 
srebrny volkswagen zjechał z dro-
gi i potrącił dwie osoby ocze-
kujące na zielone światło przed 
przejściem dla pieszych. Kierow-
com nic się nie stało, jednak dwie 
potrącone kobiety trafi ły z ob-
rażeniami do szpitali. 

W marcu 2015 r., również na 
skrzyżowaniu Kościuszki i Woj-
ska Polskiego, 36-letnią miesz-
kankę Pruszkowa na „pasach” 
przepuścił jeden z kierowców, 
który zatrzymał się przed przej-
ściem. Na dwupasmowej drodze 
nie zrobił tego drugi, siedzący 
za kierownicą Subaru. Kobie-
ta w ciężkim stanie trafiła do 
szpitala. Cały czas jest reha-
bilitowana, nic nie pamięta ze 
swojego życia sprzed wypadku. 

DOKOŃczenie ze str. 1

Niebezpieczna al. Wojska Polskiego

A postępowanie prokuratorskie 
trwa do tej pory.

Tego typu zdarzeń można 
przytoczyć znacznie więcej. Fak-
tem jest, że bezpieczeństwo na 
Wojska Polskiego bardzo „ku-
leje”. Aleja wpisuje się w układ 
drogi wojewódzkiej nr 719, któ-

rej zarządcą jest Mazowiecki 
Zarząd Dróg Wojewódzkich. 
Wobec tego zwróciliśmy się 
do drogowców z pytaniem: Czy 
planują w jakiś sposób popra-
wić bezpieczeństwo na prusz-
kowskim odcinku dw 719? – Jest 
tam ograniczenie prędkości do 
50 km/h. Na brawurę kierowców 

i brak ostrożności nie mamy 
żadnego wpływu. Nie wiem co 
można byłoby jeszcze tam po-
prawić. Jeśli chodzi o inwestycje 
i np. wydzielanie – prawo oraz
lewoskrętów, czy też budowę 
rond, to nie mamy żadnych pla-
nów w tym zakresie. My ze swo-

jej strony możemy tylko ape-
lować i uczulać o zachowanie 
szczególnej ostrożności – mó-
wi nam Monika Burdon, rzecz-
nik prasowy MZDW.

Uwagę na takie problemy mogą 
zwracać również lokalne samo-
rządy. Co w tej sprawie mają do 
powiedzenia władze Pruszkowa? 

– Rzeczywiście trzeba coś z tym 
zrobić, bo Wojska Polskiego jest 
najbardziej niebezpieczną ulicą 
w Pruszkowie, tutaj nie ma żad-
nej wątpliwości. Ostatni wypa-
dek nie jest pierwszą już tragedią. 
W zasadzie cały odcinek drogi 
wojewódzkiej 719 od Warszawy 
do Grodziska jest niebezpiecz-
ny. Należy wypracować jakieś 
metody na poprawę tego bez-
pieczeństwa. Warto zaznaczyć, 
że głównym powodem wypad-
ków jest nadmierna prędkość, 
więc trzeba zrobić wszystko aby 
ją ograniczyć, bo paradoksalnie 
remont nawierzchni sprawia, że 
kierowcy jeżdżą teraz szybciej. 
Sposobem mogą być kontrole 
prędkości lub fotoradary. Wy-
stąpimy do MZDW, by bardziej 
rygorystycznie podeszli do spra-
wy – mówi Andrzej Kurzela, wi-
ceprezydent Pruszkowa.

W istocie rozwiązaniom dro-
gowym w ciągu al. Wojska Pol-
skiego można dużo zarzucić. 
Jednak gdy zwrócimy uwagę na 
pobliską autostradę A2 lub tra-
sy szybkiego ruchu S2 oraz S8, 
to argumenty na temat niedo-
brych rozwiązań topnieją. To 
nowoczesne drogi, z wieloma 
pasami ruchu, bez niebezpiecz-
nych skrzyżowań, przejść dla 
pieszych. Kierowcy nie wysko-
czy dziecko, pies czy ktokolwiek. 
A mimo to dochodzi tam także 
do dużej liczby wypadków i ko-
lizji. Powód? Prędkość. 

Receptą wydaje się być zdjęcie 
nogi z gazu, ostrożność i świa-
domość, że kierowca może być 
pieszym, a pieszy też kierowcą.
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R E G I O N
Rozpoczynamy cykl 
poświęcony inwestycjom 
zaplanowanym w ramach 
modernizacji podmiejskiej 
linii kolejowej nr 447. 
Na pierwszy ogień
– stacja PKP Piastów. 

P otężny remont na od-
cinku Grodzisk Ma-
zowiecki-Warszawa 
Włochy zbliża się du-

żymi krokami. Już w maju kole-
jarze rozpoczną prace przygoto-
wawcze, a tuż po wakacjach, we 
wrześniu tego roku, nitka pod-
miejska zostanie całkowicie za-
mknięta na długich 12 miesięcy. 
W tym czasie pasażerowie bę-
dą musieli korzystać z komuni-
kacji zastępczej. Czyli, niestety, 
prawdopodobnie znosić tłok, 
przyzwyczaić się do dłuższej 
niż zwykle podróży lub zmie-

nić środek transportu na własny 
samochód czy kolejkę WKD. Po 
co to wszystko? Jak przekonu-
ją kolejarze, uciążliwości warto 
przeczekać, bo po moderniza-
cji pociągi podmiejskie pojadą 
szybciej a na całej linii zmieni 
się bardzo dużo. 

– Odcinek będzie modernizo-
wany na 22 kilometrach. W naj-
bliższych dniach podpisujemy 
umowę z wykonawcą i od maja 
będziemy wchodzili na roboty 
torowe na linii nr 1. Natomiast 
od września nastąpi całodobowe 
zamknięcie odcinka Grodzisk 
Mazowiecki-Warszawa Wło-
chy. Modernizacja pozwoli na 
zwiększenie prędkości pocią-
gów do 120 km/h, co w efekcie 
skróci czas podróży. Moderni-
zowane będą urządzenia ste-
rowania ruchem kolejowym, co 
poprawi przepustowość i spra-
wi, że więcej pociągów będzie 
mogło kursować – w minioną 
środę na peronie w Grodzisku 

Remont linii 447. Jakie 
zmiany w Piastowie?

W Piastowie dojście do peronów 
umożliwi zmodernizowane przejście 
podziemne, które będzie wyposażone 
w windy 

Mazowieckim przekonywał Ire-
neusz Merchel, prezes PKP PLK. 

Poza infrastrukturą zmiany 
czekają także przystanki, pe-
rony, powstaną nowe mosty, 
przepusty, tunel w ciągu ulicy 
Działkowej w Pruszkowie i nowy 
przystanek w Parzniewie. Szcze-
góły każdego z tych przedsię-
wzięć będziemy sukcesywnie 
opisywać na łamach „Gazety 
WPR” i portalu WPR24.pl. 

Zaczynamy od Piastowa. Ja-
kie prace tam zaplanowano? 
– Skoncentrujemy się na prze-
budowie istniejących peronów. 
Po modernizacji będą one wyż-
sze, wyposażone w odnowione 
wiaty, funkcjonalne oświe-
tlenie, system megafonowy, 
ławki i tablice informacyjne. 
Powierzchnia peronów będzie 
antypoślizgowa z wyczuwal-
nymi pod stopami wypustka-
mi i ścieżkami, które ułatwią 

poruszanie się po nich oso-
bom niedowidzącym. Dojście 
do peronów umożliwi zmoder-
nizowane przejście podziemne, 
które będzie wyposażone w win-
dy. Ściany w obiekcie zostaną 
pokryte warstwą antygrafi tti, 
w środku będzie zainstalowa-
ne oświetlenie oraz oznakowa-
nie – wyjaśnia Karol Jakubowski 
z biura prasowego PKP PLK. Jak 
dodaje, dojście na wyspowy pe-
ron w kierunku Grodziska Ma-
zowieckiego będzie zachowane 
w istniejącym tunelu. 

Odświeżenie czeka też wia-
ty przystankowe. – Wiaty wi-
zualnie nie będą zmieniane. 
Wykonana zostanie renowacja 
tynków przy zastosowaniu ma-
teriałów o tej samej strukturze 
i kolorze, na sufi tach odtworzo-
ne zostaną żłobienia dzielące 
powierzchnie na pola zbliżo-
ne do kwadratu, a w szczytach 
dachu tafle szkła zbrojonego
– tłumaczy Jakubowski. [JW]
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B R W I N Ó W
Inwestycja ma zostać 
zrealizowana do końca 
lipca 2018 r. – Pamiętam, 
że jeszcze 2-3 lata temu 
część mieszkańców 
Domaniewa i Domaniewka 
z niedowierzaniem kręciła 
głową na moje informacje 
o zamiarze budowy 
świetlicy – wspomina 
Arkadiusz Kosiński, 
burmistrz gminy Brwinów.

T ymczasem marzenia 
są na wyciągnięcie 
ręki. Gmina Brwi-
nów ogłosiła prze-

targ na wykonawcę świetlicy 
w Domaniewie. Oferty można 
składać do 24 marca. Całkowita 
powierzchnia budynku ma wy-
nieść ponad 347 mkw. Zgodnie 
z projektem, parter ma pełnić 
funkcję użytkową i znajdą się 
tam: sala główna, pracownia, 
biuro, kuchnia, łazienki. Z kolei 
poddasze zostanie wykorzysta-
ne na cele techniczne. W ramach 
inwestycji powstaną też miejsca 
parkingowe, plac zabaw, a teren 
zostanie oświetlony i ogrodzony.

– Budowa tej świetlicy wy-
nika zarówno z potrzeb miesz-
kańców, jak i mojej oceny tego 
typu potrzeb w całej gminie. 
Mieszkańcy dużego sołectwa 
Domaniew nie mają swojego 
miejsca a wobec bardzo dużej 
frekwencji na wrześniowych 
spotkaniach, niemożliwe jest 
organizowanie spotkań w do-
mu sołtysa – tłumaczy bur-
mistrz Kosiński.

Pomysłów na wykorzystanie 
budynku nie brakuje. – Świetlica 
będzie pełnić funkcję wiejskie-
go ośrodka kultury, integracji 
i spotkań mieszkańców, lokal-
nych inicjatyw kulturalno-spo-
łecznych oraz miejsca spotkań 
z mieszkańcami. W zakresie 
podstawowym w świetlicy od-
bywać się będą zajęcia pozasz-
kolne dla dzieci, młodzieży oraz 
dorosłych, koła zainteresowań 
rozmaitych dziedzin sztuki, 
koncerty, przedstawienia i wy-
stawy. Zajęcia odbywać się będą 
w sali głównej, którą można bę-
dzie podzielić ruchomą ścian-
ką na dwa pomieszczenia oraz 
w pracowni – przedstawia bur-
mistrz Brwinowa. [JM]

Świetlica jest niezbędna

C Y T A T02

– Rzeczywiście trzeba coś z tym zrobić, 
bo Wojska Polskiego jest najbardziej 
niebezpieczną ulicą w Pruszkowie – mówi 
Andrzej Kurzela, wiceprezydent miasta 
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G R O D Z I S K  M A Z .
Grodziski włodarz otrzymał 
niewielką podwyżkę. 
Dokładnie chodzi o kwotę 
111,33 zł netto. – Taka 
podwyżka to mówiąc 
szczerze nic nie znaczy. 
Ona była dobra 10 lat temu 
i to jeszcze dla sprzątaczek 
w szkole – powiedziała 
jedna z radnych. 

Na niedawnym posie-
dzeniu radni z Gro-
dziska Mazowiec-
kiego podejmowa-

li uchwałę o wysokości pensji 
burmistrza Grzegorza Bene-
dykcińskiego. Skąd pomysł 
na podniesienie uposażenia? 
– W budżecie państwa na 2017 r. 
podniesiono kwotę bazową do 
1789,42 zł. Z przepisów zgodnie 
z uzasadnieniem do tej uchwały 
wynika, że burmistrz może zaro-
bić siedmiokrotność takiej kwoty 
stąd proponujemy podwyższyć 
kwotę (wynagrodzenia – przyp. 
red.) właśnie do tej wysokości 

– poinformował na radzie Piotr 
Leśniewski, skarbnik gminy Gro-
dzisk Mazowiecki.

Pensja burmistrza wzrośnie 
do 12 525,94 zł. Ale sama podwyż-
ka wyniesie „zaledwie” 111,33 zł 
netto. Radna Alicja Pytlińska 
zwróciła uwagę, że podwyż-
ka jest raczej regulacją. – Po-
pieram projekt uchwały, chcę 
tylko zwrócić uwagę, że gdyby 
to rzeczywiście była podwyż-
ka to kompromitująca dla rad-
nych. Taka podwyżka to mówiąc 
szczerze nic nie znaczy, ona była 
dobra 10 lat temu i to jeszcze dla 
sprzątaczek w szkole. Natomiast 
111 zł to w zasadzie nic i trudno 
to nazwać podwyżką. To jest po 
prostu regulacja, bo zwiększy-
ła się kwota bazowa – mówiła. 
– Chciałam powiedzieć, że przy 
okazji kwoty bazowej jest opra-
cowany regulamin diet radnych 
i dlatego mam apel do pani prze-
wodniczącej niech zajrzy i zoba-
czy – dodała. Jest więc szansa, 
że i diety grodziskich radnych 
„pójdą w górę”. [AS]

Burmistrz dostał 
skromną podwyżkę

03030303

836 – tyle schodów mieli do pokonania uczestnicy 7. edycji biegu na szczyt warszawskiego 
budynku Rondo 1. W zawodach wzięło udział także dwóch strażaków, Ewelina Mal-

kowska i Maciej Kalisz, którzy reprezentowali barwy Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodzisku 
Mazowieckim. Ich start zakończył się sukcesem, bowiem zajęli wysokie 4. miejsce. 836P i ą t e k ,  2  W R Z E Ś N I A  2 0 1 6
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NADARZYN
W 2018 r. w Nadarzynie 
do użytku zostanie 
oddanych ponad 
20 km ścieżek 
rowerowych oraz
siedem stacji 
Bike&Ride. 

N adarzyn w ramach
Zintegrowanych
Inwestycji Teryto-
rialnych Warszaw-

skiego Obszaru Funkcjona-
lego otrzyma unijne środki
na budowę dróg rowerowych 
i ciągów pieszo-rowerowych 
przy drogach publicznych 
na terenie gminy. Mowa tu 
o przeszło 4,5 mln zł.

– Opracowaliśmy doku-
mentację na 38 kilometrów 
ścieżek i jest to chyba naj-
większa ilość ścieżek na te-
renie całego ZIT-u. W związku 
z tym, że mamy dwa nabory 
i pieniądze zostały podzie-
lone to w pierwszym nabo-
rze będziemy wykonywali 
28 km ścieżek i w przyszłym 
roku będą już gotowe – za-
pewnia Janusz Grzyb, wójt 
gminy Nadarzyn. – Niemniej 
jednak będziemy się starali 
o nabór pieniędzy w drugim 
etapie i wtedy planujemy 
18 km ścieżek – dodaje.

Jednak ścieżki rowerowe 
to nie wszystko. Na terenie Na-
darzyna ma być siedem punk-
tów Bike&Ride oraz punk-
ty serwisowe. [AS]

Będą nowe 
ścieżki 

Spotkanie wojewody z mieszkańcami Pruszkowa
 Joanna Wielgus 

P R U S Z K Ó W
Ponad 3-godzinna 
żywiołowa dyskusja 
wywiązała się na środowym 
(15 marca) spotkaniu 
mieszkańców z wojewodą 
mazowieckim Zdzisławem 
Sipierą i starostą 
pruszkowskim Maksymem 
Gołosiem. 

Salę gimnastyczną w li-
ceum im. Tadeusza Ko-
ściuszki licznie wypełnili 
mieszkańcy, przedstawi-

ciele rady powiatu i miasta, nie 
zabrakło też włodarzy Pruszko-
wa. Dyskusję podzielono na cztery 
bloki tematyczne: oświatę, utwo-
rzenie metropolii warszawskiej, 
zdrowie i komunikację. Najwięcej 
emocji, zgodnie z oczekiwaniami, 
wywołała sprawa ustawy metro-
politalnej i włączenia Pruszkowa 
do Warszawy. Wojewoda Sipiera 
przekonywał, że metropolia war-
szawska to konieczność i de fac-
to już w niej żyjemy. – Ta ustawa 
to nie jest żaden zamach na pra-
worządność. Nieprawdą jest, że 
samorządom odbiera się możli-
wość decydowania – zaznaczył 
wojewoda. – Straszenie i zbija-
nie na tym politycznego kapita-
łu to przesada – dodał. 

Tego typu stwierdzenia spo-
tkały się z ostrą reakcją obecnych 
na spotkaniu radnych i wicepre-
zydentów Pruszkowa. – Mam tu 
przed sobą projekt tej ustawy 
i w nim jest napisane, że uchwały 
rady Pruszkowa będą wymagały 
opinii rady Warszawy – kontr-
argumentował Andrzej Kurze-
la, zastępca prezydenta miasta. 
– Państwo wprowadzacie w błąd 
opinię publiczną – dodał. 

samorządów. Marszałek podkre-
ślił, że jest zaniepokojony tym, że 
samorządom bez ich wiedzy i zgo-
dy odbierane są krok po kroku ko-
lejne uprawnienia, co prowadzić 
może do ponownej centralizacji 
państwa i zaprzepaszczenia owo-
ców reformy samorządowej wpro-
wadzonej w Polsce po 1989 roku. 
Podczas spotkania Marszałek od-
czytał także deklarację przyjętą na 
konferencji samorządowej w Ma-
teczniku Mazowsze w Karolinie 
– informuje Agnieszka Kuźmińska, 
radna powiatu pruszkowskiego, 
która stanęła na czele pruszkow-
skiego oddziału ROPS.

– W toku dyskusji przedstawi-
ciele różnych szczebli samorzą-
dów, w tym obecni na spotkaniu 
włodarze Pruszkowa, Brwinowa, 
Michałowic i Nadarzyna oraz sa-
morządowcy z Piastowa i Raszy-
na, uznali za konieczne podjęcie 
wspólnych i zdecydowanych dzia-
łań, aby głos samorządów lokal-
nych był lepiej słyszalny i brany 
pod uwagę przez władze central-
ne w procesie stanowienia pra-
wa, zgodnie z Europejską Kartą 
Samorządu Terytorialnego – do-
dała Anna Kuźmińska.

(Na str. 8 czytaj też „Stanowiska 
pozostały bez zmian”)
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Burzliwie 
o „wielkiej Warszawie”

Wymianie argumentów między 
przedstawicielami pruszkowskie-
go samorządu i wojewodą towa-
rzyszyły oklaski raz dla jednej, raz 
dla drugiej strony i okrzyki z sali.

Dyskusja w pozostałych trzech 
blokach tematycznych, czyli 
o komunikacji, oświacie i zdrowiu 
przebiegała już o wiele spokojniej. 
Poza ogólnymi wytycznymi refor-
my służby zdrowia i edukacji, nie 
padło jednak zbyt wiele konkretów 
dotyczących Pruszkowa czy po-
wiatu. Mimo to, zarówno starosta 
pruszkowski jak i wojewoda wy-
razili zadowolenie i podziękowali 
mieszkańcom za liczne przybycie. 

Kilka godzin przed spotka-
niem wojewody z mieszkańcami, 
w Pruszkowie powstał terenowy 
oddział Ruchu Obrony Polskiej 
Samorządności. W spotkaniu za-
łożycielskim brał udział marsza-
łek województwa Adam Struzik. 
To również inicjatywa będąca od-
powiedzią na pomysł tzw. „wiel-
kiej Warszawy”, czyli połączenia 
podwarszawskich gmin ze stolicą. 

Dyskutowano na temat zagro-
żeń, jakie niesie ze sobą planowa-
na zmiana granic i ustroju stolicy. 
Omówiono także aspekty prawne 
związane z ograniczaniem przez 
władze centralne kompetencji 
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– Tutaj są rodziny wielopokoleniowe, 
ludzie znający smak ciężkiej pracy  
i potrafiący docenić to, co otrzymują 
w postaci kolejnych realizowanych 
inwestycji – mówi wójt

je zmieniać, żeby sztucznie utwo-
rzyć oddziały młodsze w szkole 
pogimnazjalnej. Nie widzę żad-
nych podstaw, co do zagrożenia 
bezpieczeństwa w przypadku jed-
nej szkoły. Jedyną rzeczą, z któ-
rą się zgadzam są ambicje ludzi. 
Czasami brak dystansu i zrozu-
mienia sprawy rodzi spory. Nie 

będę ukrywał, że polityka, która 
wkroczyła do tej dyskusji podsyca 
emocje, co prowadzi do powsta- 
nia walki politycznej.

Zarzucano panu wywieranie 
presji na radnych w sprawie 
projektu uchwały o dostosowa-
niu sieci szkół do nowego ustro-
ju szkolnego.
– Podczas urlopu dostałem za-
pytanie od kilku radnych, którzy 
stwierdzili, że warto zastanowić 
się nad jedną szkołą. Odpisałem 
im, aprobując ten pomysł. Stara-
łem się przedstawić plusy i minu-
sy. Wydaje mi się, że druga strona 
przekroczyła granice przyzwoito-
ści. Wykonywanie telefonów do 
domów radnych, długie rozmowy 

i przekonywanie do swoich racji 
– nie spotkałem się z takim za-
chowaniem. Mówienie o tym, że 
przekroczyłem granice przyzwo-
itości jest nie na miejscu. Starałem 
się być powściągliwy, przedsta-
wiałem swoje stanowisko i wiedzę 
na bazie danych z referatu oświaty 
i kuratorium. Grupa osób opowia-
dających się za dwiema szkołami 
jest nieliczna. Gdyby nie wspar-
cie ze strony pewnych czynników 
politycznych, nie mieliby takiego 
wpływu na opinie.

Do urzędu wpłynął wniosek 
o odwołanie wójta. Jak pan pod-
chodzi do tej sprawy?
– Narodziły się emocje i ambi-
cje, a te nie zawsze idą w parze 
z dobrem naszych dzieci. Głęboko 
wierzę, że mądrość ludzka prze-
waży i ta próba referendalna, która 
została zainicjowana nie dojdzie 
do skutku czy też nie spotka się 
z aprobatą mieszkańców. Jeśli bę-
dzie inaczej, przyjmę taką decyzję 
z pokorą. Wniosek referendalny 
jest tak zagmatwany i zmanipulo-
wany, że trudno powiedzieć, cze-
go właściwie dotyczy. Odbieram 
go jako akt zjednoczonej opozycji 
przeciw wójtowi. Działania podej-
mowane przez niektóre osoby nie 
muszą być skierowane na interes 
społeczny, lecz być wyrazem wła-
snych ambicji.

Radni Raszyna powiedzieli „nie” 
projektowi tzw. „Warszawy 33+”. 
Pan jednak poparł tę ideę.
– W jednym z wywiadów przed-
stawiłem swoją opinię. Wójt jako 
organ wykonawczy nie podejmu-
je żadnych decyzji w tym zakre-
sie. Uważam, że przedstawiona 
przeze mnie opinia jest słuszna. 
Współdziałanie z miastem War-
szawą dawałoby gminie Raszyn 
dodatkowe możliwości rozwoju 
i szybsze tempo zmian. W tej sa-
mej wypowiedzi stwierdziłem, że 
jestem za całkowitą samodziel-
nością samorządu gminnego i je-
go autonomią.

W obiegu pojawiły się ulotki wy-
dane przez gminę. Wysunięto za-
rzuty, że wójt chce przekonać 
wszystkich do swojego zdania.
– Ulotki przedstawiają jedynie sy-
tuację gmin w świetle projektu 
nowelizacji ustawy. Oczywiście, 

W Y W I A D
Kolejny rok na stanowisku wój-
ta gminy Raszyn za panem. Jak 
minął ten czas?
– Bardzo pozytywnie. Ten rok 
otworzył nam nowe perspektywy 
działania. Oczywiście ta kaden-
cja jest kontynuacją poprzedniej. 
W ciągu dwóch lat pozyskaliśmy 
dotacje na ważne inwestycje. Li-
czę, że wszystkie uda nam się 
skończyć w tej kadencji. 18 mln zł 
otrzymaliśmy na budowę kanali-
zacji, wodociągów i sieci odwad-
niającej na terenie gminy Raszyn. 
Stopniowo realizujemy te projek-
ty. Kolejnym przedsięwzięciem, 
ze środków budżetu, jest budowa 
ośmiooddziałowego przedszkola 
przy ulicy Poniatowskiego w Ra-
szynie. Znajdzie się w nim miej-
sce dla 200 dzieci. Rozpoczęliśmy, 
częściowo z dofinansowaniem 
z Ministerstwa Sportu, budowę 
dużego kompleksu oświatowe-
go w Ładach. Stworzone zosta-
ną warunki do funkcjonowania 
szkoły podstawowej i jednocze-
śnie powstanie przedszkole czte-
rooddziałowe z salą widowiskową. 
Głęboko wierzyliśmy, że ruszymy 
z budową hali sportowej i udało 
się! Otrzymaliśmy 7 mln zł dofi-
nansowania na ten cel.

W międzyczasie pozyskaliśmy 
środki na budowę ścieżek rowe-
rowych w ramach ZIT, a także na 
I etap rewitalizacji Austerii. To są 
najbardziej widoczne inwestycje, 
ale nie przestajemy remontować 
dróg. W kwietniu ruszy budowa 
ul. Szkolnej, na którą dostali-
śmy dofinansowanie w kwocie 
ponad 930 tys. zł. Oprócz tzw. 
twardych inwestycji, przystąpi-
liśmy do realizacji innych przed-
sięwzięć m.in. przygotowaliśmy 
program rewitalizacji.

Jak wyglądają postępy na placu 
budowy przedszkola przy ul. Po-
niatowskiego?
– Praktycznie rzecz biorąc, mamy 
gotową większość instalacji we-
wnątrz budynku. W chwili obecnej 
robione są wylewki. Mamy dobrane 
kolory ścian, wykładzin, wszystkie 
elementy wystroju wewnętrznego. 
Firma realizująca inwestycję nie 
ma przestojów, co często się zda-
rza. Wykonawca jest bardzo dobrze 
zorganizowany. Życzyłbym sobie, 
żeby zawtsze tak było.

Wierzę w mądrość mieszkańców
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Rozmowa z ANDRZEJEM ZARĘBĄ, wójtem gminy Raszyn
ma ona szereg niedomówień. 
Ulotka została sformułowana 
po spotkaniu przedstawicie-
li 33 gmin z wojewodą i posłem 
wnioskodawcą. Obecnie z te-
go co mi wiadomo trwają prace 
nad nowym projektem. Włoda-
rze wszystkich zainteresowanych 
gmin spotkali się w tym tygodniu 
z wojewodą i posłem Sasinem 
w celu podjęcia konsultacji.

Czy uporządkowanie al. Kra-
kowskiej pozwoli zapanować 
na chaosem reklamowym?
– Ostatnie 20 lat to chaos rekla-
mowy na tym terenie. Jeśli cho-
dzi o uporządkowanie tych spraw, 
rada gminy i samorząd ma oręż, 
który nie jest dokładnie wpisa-
ny w układ rewitalizacyjny, lecz 
przestrzenny. Chodzi o podjęcie 
właściwych uchwał, które ujed-
nolicą te tereny. Pozwoliłoby to 
wprowadzić jednolitą kolorystykę Dlaczego jedna, a nie dwie pod-

stawówki w Raszynie?
– Dlatego jedna, bo dwie szkoły są 
obok siebie. Mało tego, korzysta-
ją nawet z tej samej bazy sporto-
wej. Właściwie już od wielu lat te 
szkoły funkcjonują razem. Mło-
dzież gimnazjalna praktycznie ma 
zajęcia na terenie szkoły podsta-

wowej. Budynek gimnazjum jest 
przystosowany do potrzeb star-
szych uczniów. Jeżeli zaadapto-
wać go dla klas 0-8, to byłaby to 
stosunkowo mała szkoła, która 
znajdowałaby się przy znacznie 
większej placówce. Dzieci i mło-
dzież mieszałyby się na zajęciach 
sportowych. W związku z tym wy-
stępowałaby taka niesymetrycz-
ność, jeśli chodzi o ilość dzieci. 
Myślę, że po pewnym czasie po-
wstałby podział na lepszą i gorszą 
szkołę. Jeśli chodzi o racjonal-
ne wykorzystanie tych dwóch 
obiektów, jeden jest przysto-
sowany dla młodzieży starszej, 
zaś drugi dla młodszej wraz z od-
działami przedszkolnymi. Te wa-
runki są aż tak dobre, że szkoda 
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i gabaryty tych reklam. Kolejnym 
orężem jest wprowadzenie opłat 
za powierzchnie reklamowe. 
Trzeba jednak pewnego wywa-
żenia, bo rozumiem, że reklamy 
stanowią pewne źródło docho-
dów dla naszych mieszkańców. 
Trzeba tę sprawę rozstrzygnąć 
na poziomie mentalnym.

Czy Raszyn zmierza w dobrą 
stronę?
– Myślę, że w bardzo dobrą. Wie-
rzę w mądrość tego społeczeń-
stwa. Taki zdrowy rozsądek, 
który jest wśród mieszkańców 
stanowi ich ogromną siłę. Tutaj 
są rodziny wielopokoleniowe, lu-
dzie znający smak ciężkiej pracy 
i potrafiący docenić to, co otrzy-
mują w postaci kolejnych reali-
zowanych inwestycji.

ROZMAWIAŁ:
JAKUB MAŁKIŃSKI

B R W I N Ó W
W nocy 14 marca mieszkańcy Brwi-
nowa usłyszeli huk. Wysadzono 
bankomat przy ulicy Powstańców 
Warszawy. – Przed godz. 4 do-
szło do wybuchu bankomatu, któ-
ry został zniszczony w znacznym 
stopniu. Nie skradziono pieniędzy 
– wyjaśniała st. asp. Karolina Kańka, 

rzecznik prasowy Komendy Powia-
towej Policji w Pruszkowie. – Każdy, 
kto widział zdarzenie bądź coś wie 
w sprawie proszony jest o kontakt 
z policją. Prowadzimy dalsze czyn-
ności, których celem jest ustalanie 
sprawców – dodawała. Do podob-
nych zdarzeń dochodziło w ubiegłym 

Wysadzili bankomat,
pieniędzy nie skradli

roku. 29 stycznia złodzieje wysadzili 
bankomat przy centrum handlowym  
w Parzniewie, w marcu przy ulicy 
Pruszkowskiej w Raszynie, a w kwiet- 
niu wysadzono bankomat przy  
ul. Traugutta w Grodzisku. We wszyst-
kich tych przypadkach złodziejom  
nie udało się ukraść gotówki. [JM]  
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G R O D Z I S K  M A Z .
Grodziski magistrat szuka 
fi rmy, która zajmie się 
zagospodarowaniem 
Stawów Walczewskiego. 
Prace mają się zakończyć 
pod koniec roku. Jest jednak 
szansa, że część atrakcji 
będzie dostępna już pod 
koniec czerwca. 

S tawy Walczewskiego to 
jedno z najbardziej roz-
poznawalnych miejsc 
w Grodzisku. Zwłaszcza 

teraz, gdy trwają prace związane 
z ich uatrakcyjnieniem. Pierw-
szy etap robót zakończył się w li-
stopadzie ubiegłego roku. Prace 
obejmowały głównie uporząd-
kowanie terenu począwszy od 
oczyszczenia i pogłębienia zbior-
nika, przez wykopanie drugie-
go stawu po wykonanie nowych 
nasadzeń.

Następnie władze Grodziska 
zleciły przygotowanie koncep-
cji zagospodarowania stawów. Ta 
już jest gotowa, więc niebawem 
powinna zostać wdrożona w ży-
cie. W tym celu ogłoszono prze-
targ na wykonanie prac. Zatem 
co dokładnie znajdzie się na Sta-
wach Walczewskiego?

Głównym punktem będzie ba-
za wodniacka. W jej skład wej-
dzie budynek do przechowywania 
sprzętu, zaplecze dla wypożyczal-
ni kajaków, rowerów wodnych, 
małych żaglówek i łódek. Dla 
tych, którzy preferują pluskanie 
się w wodzie i opalanie też nie 

Kajaki i plaża na Stawach 

zabraknie miejsca. Zaplanowa-
no bowiem stworzenie kąpieliska 
z piaszczystą plażą. Obok pojawi 
się pomost z leżakami i hamaki.

Stawy mają być obiektem, któ-
ry mieszkańcy będą odwiedzać 
przez cały rok. Dlatego obok ty-
powo letnich atrakcji nie za-

braknie takich, z których można 
korzystać praktycznie przez ca-
ły rok. Pojawią się również plac 
zabaw w formie leśnego parku 
przygód, wieża widokowa nieco 
przypominającą latarnię mor-
ską, boiska sportowe oraz fon-
tanna – gejzer.

– Przy boiskach Orlik za-
planowany jest street workout 
park, czyli drabinki do ćwiczeń 

gimnastycznych. Planujemy 
stworzyć jeden z największych 
w okolicy. Obecnie istniejące 
ścieżki służą do obsługi stawów. 
Docelowo zostanie zaprojekto-
wane dużo więcej ścieżek. Będą 
to różne nawierzchnie: drewnia-
ne, mineralne, rowerowe. Pojawią 

się nowe pomosty, takie tarasy 
nad wodą z leżakami – mówi 
nam Monika Kwiczak z grodzi-
skiego magistratu.

Wybrany w przetargu wyko-
nawca na realizację zleconych prac 
razem z odbiorami będzie miał 
czas do końca roku. Wiele jednak 
wskazuje, że z niektórych atrakcji 
mieszkańcy Grodziska będą mo-
gli korzystać już w wakacje. [AS]

Zaplanowano m.in. stworzenie 
kąpieliska z piaszczystą plażą. Obok 
pojawi się pomost z leżakami i hamaki
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24 marca w „Gazecie WPR” i na por-
talu WPR24.pl ukaże się Dodatek 
Zdrowie. Wkrótce wiosna. Budzimy 
się do życia! Trzeba zadbać o swoje 
zdrowie, ale jak? Skorzystać z usług 
publicznych czy niepublicznych przy-
chodni? Na co zwrócić uwagę przy 
wyborze specjalistów? Na te i inne 

pytania znajdziecie odpowiedź w na-
szym dodatku. Wiosna to też dobry 
moment, by osiągnąć zadowalającą, 
czyli atrakcyjną sylwetkę. Rusz się, za-
cznij ćwiczyć! W Dodatku Zdrowie 
znajdą się: interesujące artykuły, wy-
wiady ze specjalistami, ciekawostki, 
cenne wskazówki i porady. Jednym 

Już 24 marca ukaże się 
Dodatek Zdrowie!

słowem – to wspaniała recepta, dzięki 
której każdy zyska wiedzę na temat 
zdrowia. Zapraszamy do współpracy 
i zamieszczenia reklam! Grupa Wpr 
Media Sp. z o.o.;ul. Niecała 10/2, 
05-800 Pruszków; tel./fax +48 22 
758 77 88; E-mail do biura reklamy: 
reklama@wprmedia.pl. [SD]  

Reklama

P ŁY W A N I E
Świetny występ Julii 
Koluch na zimowych 
mistrzostwach Polski 
17 i 18-latków 
w pływaniu, które 
odbyły się w Gorzowie 
Wielkopolskim. 
Zawodniczka UKS 
Kapry-Armexim Pruszków 
zdobyła trzy złote medale. 
Na podium stawała 
też Aleksandra Polańska 
(GOS Raszyn). 

K oluch nie zwalnia 
tempa i nadal pozo-
stawia rywalki w tyle. 
W większości przy-

padków muszą oglądać jej plecy, 
choć na początku rywalizacji na 
200 metrów stylem grzbietowym 
Koluch musiała gonić Weronikę 
Górecką. Jednak sytuacja szybko 
uległa zmianie i pływaczka prusz-
kowskiego klubu wygrała z cza-
sem 2:10.47. Koluch triumfowała 
również na 50 i 100 m grzbietem.

Utalentowana pływaczka nie 
ukrywa, że mocno trenowała 
i jechała do Gorzowa z jasnym 
celem. – Przyznam szczerze, że 
ostatni okres przygotowujący do 
mistrzostw Polski był napraw-
dę bardzo ciężki, a odpuszcze-
nie stosunkowo krótkie. Jechałam 
z nastawieniem na poprawienie 
swoich czasów i walkę o medal. 
Wiedziałam, że jest to główna im-
preza, do której ciężko przygo-
towywałam się z trenerem. Nie 
sądziłam, że uda mi się zdobyć 
trzy medale z najcenniejszego 
kruszcu. Najbardziej zależało 
mi na 200 metrach grzbietem, 
więc życiówka poprawiona po-
nad sekundę i okraszona złotym 
medalem, w dużym stopniu przy-
czyniła się do tak dobrej dyspo-
zycji w kolejnych dniach i jeszcze 
większej mobilizacji – wyjaśnia 
Julia Koluch, trzykrotna złota 
medalistka mistrzostw kraju 17 
i 18-latków.

Ambicja to cecha, która wyróż-
nia Koluch. Zawodniczka stawia 

przed sobą kolejne cele. – Nie 
ukrywam, że poprzeczkę zawie-
siłam naprawdę wysoko, m. in. jest 
to minimum na mistrzostwa Eu-
ropy juniorów w Izraelu. Na pew-
no dam z siebie 100 proc. i zrobię 
wszystko, co w mojej mocy, aby 
uzyskać kwalifi kację. Dobre re-
zultaty w stylu grzbietowym na 
mistrzostwach Polski 17 i 18- lat-
ków zapewniły mi wyjazd z kadrą 
narodową juniorów na wielomecz 
w Pradze – zdradza Koluch.

W Gorzowie Wielkopolskim za-
prezentowali się też pływacy GOS 

Trzy razy sięgnęła po złoto
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stwach Polski będzie wspomi-
nała Aleksandra Polańska, która 
wywalczyła trzy medale w stylu 
dowolnym. Zawodniczka zajęła 
2. miejsce na 100 metrów oraz 
dwukrotnie była trzecia – na 200 
i 400 metrów. Z dobrej strony po-
kazała się również Inez Pogorzel-
ska. Jej najlepszy wynik to 6. lokata 
na 200 metrów stylem dowolnym.

                                                                
* * *

Julia Koluch zawitała do do prusz-
kowskiego urzędu. Prezydent 
Jan Starzyński oraz wiceprezy-
dent Michał Landowski wręczy-
li jej drobny upominek w postaci 
stroju pływackiego oraz książki 
o historii miasta. Również Ko-
luch miała podarki dla władz mia-
sta. Prezydent i wiceprezydent 
otrzymali zachętę do odwiedze-
nia basenu, czyli czepki pływac-
kie. Jan Starzyński podkreślił, że 
trzykrotna złota medalistka mi-
strzostw Polski może być wzo-
rem dla innych. [JM]

P R U S Z K Ó W
W końcu coś drgnęło 
w sprawie odnowienia 
budynku dworca PKP 
w Pruszkowie. Projekt 
rewitalizacji obiektu jest 
już gotowy. Prace mają 
rozpocząć się jeszcze 
w tym roku. 

O przygotowaniach 
PKP do remontu 
budynku dwor-
ca poinformował 

pruszkowski urząd miasta. 
– Ten piękny, zabytkowy bu-
dynek zostanie w najbliższym 
czasie odremontowany. Jego 
wygląd i detale architektonicz-
ne zyskają oryginalny blask 
międzywojennego polskiego 
neorenesansu. Zyska też nowe 
funkcje. Planuje się, że niedo-
stępne dotąd pomieszczenia 
stacji zostaną wykorzystane 
do celów publicznych. Jednym 
z nich ma być czytelnia. Trwają 
rozmowy na ten temat – czy-
tamy w komunikacie. I dalej: 
– Wyremontowany pod okiem 

wojewódzkiego konserwato-
ra zabytków dworzec stanie 
się wizytówką miasta. Miesz-
kańcy Pruszkowa i goście przy-
bywający do naszego miasta 
koleją będą mogli korzystać 
z obiektu w drugiej połowie
przyszłego roku.

Więcej szczegółów zdradza 
nam Andrzej Kurzela, wice-
prezydent Pruszkowa. – Pro-
jekt rewitalizacji został nam 
przesłany do konsultacji. Ma-
my informację, że w tym roku 
ogłoszone zostanie postępowa-
nie przetargowe i będzie rozpo-
częta przebudowa dworca. Ma 
się ona zakończyć równo z fi -
niszem remontu linii kolejowej 
nr 447 – mówi.

Jak zostanie zagospodaro-
wany odnowiony budynek? 
– Pierwsze piętro zajmie czytel-
nia i przestrzeń dla organizacji 
pozarządowych, coś w rodza-
ju pruszkowskiego hyde parku. 
Na parterze PKP wyznaczy po-
mieszczenia dworcowe i usłu-
gowo-handlowe – wyjaśnia 
wiceprezydent Kurzela. [JW]

Tak będzie wyglądał 
budynek dworca

W Y W I A D
Przygodę z bieganiem rozpoczę-
łaś trzy lata temu, jak sama wspo-
minasz od spaceru. Teraz biegasz 
maratony. Jak zmieniło się twoje 
życie w tym czasie?
– Zmieniłam swoje życie całko-
wicie. Zaczęłam od spaceru, po-
nieważ będąc osobą bardzo otyłą, 
niewiele więcej mogłam zrobić. 
Później była siłownia, a bieganie 
zaczęło się dopiero po ok. pół ro-
ku. Najważniejsze co dał mi sport, 
to paradoksalnie nie fakt, że schu-
dłam dzięki niemu 40 kg, tylko to, 
jak zmieniłam się wewnętrznie. 
Sport to doskonały nauczyciel – 
uczy wytrwałości, wyciąga z nas 
charakter, zmusza do wysiłku, 
o który byśmy się nie podejrze-
wali i to w nim kocham najbar-
dziej. O ile nie zamierzałam już 
więcej piętnować się za to, jak wy-
glądam i ze sobą walczyć, o tyle 
w sporcie postawiłam przed sobą 
cele i pracowałam na ich osiągnię-
cie. To dało mi dużo pewności sie-
bie i wiary we własne możliwości, 
których wcześniej bardzo mi bra-
kowało. Otoczyłam się też cudow-
nymi ludźmi, od których dostaję 
ogromne wsparcie, a to również 
jest w moim życiu nowość.

Jak wspominasz swój pierwszy 
maraton?
– Wspominam go doskonale, a je-
dyną trudnością, którą napotkałam 
było to, że na tydzień przed star-
tem się rozchorowałam, biegłam 
więc osłabiona. Nigdy nie zapomnę 
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Od spaceru do ultramaratonu 
w Himalajach

Rozmowa z ANNĄ KAMIŃSKĄ, biegaczką maratonów i ultramaratonów

podskakiwania z radości na widok 
chorągiewki z napisem „41 km” i tej 
myśli, że został już tylko nieco po-
nad kilometr i już nic i nikt mi te-
go nie odbierze…. Płakałam jeszcze 
przed przekroczeniem linii mety.

Kiedy na twojej drodze pojawił się 
Darek Strychalski?
– O Darku usłyszałam w 2014 ro-
ku, kiedy zbierał fundusze na drugi 
wyjazd na ultramaraton Badwater 
w USA. Na Facebooku mignął mi 
fi lm o nim, a kiedy go obejrzałam, 
długo nie mogłam się pozbierać. 
Darek w wieku 8 lat został potrąco-
ny przez ciężarówkę – spędził kil-
ka miesięcy w śpiączce, przeszedł 
trzy trepanacje czaszki, nie dawa-
no mu szans na to, że będzie cho-
dził. Po wielu latach rehabilitacji 
udało mu się odzyskać częściową 
sprawność, a któregoś dnia mimo  
niedowładu w ręce i nodze zaczął 
biegać. Od tego czasu przebiegł już 
wiele maratonów, a jego największe 

sukcesy to m.in. przebiegnięcie Ba-
dwater w Dolinie Śmierci (217km) 
oraz Spartathlonu (246km). Da-
rek inspiruje ludzi na całym świe-
cie, a ja jestem jedną z tych osób 
– to m.in. dzięki niemu biegam.

Pierwsza wasza wspólna wyprawa 
to od razu Himalaje i jedna z naj-
trudniejszych biegowych tras na 
świecie. Opowiedz o tej wyprawie, 
o swojej roli w teamie Darka.
– To niewiarygodna historia. Za-
wsze marzyłam, aby polecieć w Hi-
malaje, a rok temu Darek, z którym 
zaprzyjaźniliśmy się w międzycza-
sie, zapytał, czy mogłabym mu 
towarzyszyć jako członek załogi. 
La Ultra - The High to jeden z naj-
cięższych biegów na świecie, na 
trasie 111 km biegacze wspina-
ją się na wysokość 5400m npm, 
temperatura waha się między 
-10, a +15 stopni i – co najważniej-
sze – mamy do dyspozycji tylko 
50 proc. tlenu dostępnego na po-

ziomie morza. To warunki, w któ-
rych wiele osób miałoby problem 
ze zwykłym spacerowaniem. 
Przed biegiem odbyliśmy kilku-
tygodniową aklimatyzację, która 
jest niezbędna do funkcjonowa-
nia na takiej wysokości. Wszystko 
szło zgodnie z planem, niestety na
65. kilometrze Darkowi bardzo dra-
stycznie spadł poziom tlenu we 
krwi i wspólnie z lekarzami mu-
sieliśmy podjąć decyzję o zdjęciu 
go z trasy. Darek jest waleczny, nie 
odpuszcza, aż nie dopnie swego, 
więc chcemy tam wrócić, by za-
kończyć to, co zaczęliśmy.

Jak można wesprzeć zbiórkę fun-
duszy na drugi ultramaraton w Hi-
malajach?
– Wystarczy wejść na stronę www.
laultra.pl i wybrać dowolną kwotę, 
którą chce się wesprzeć wypra-
wę, a jednocześnie swoją nagrodę. 
Liczy się każda złotówka!

Przez wiele lat mieszkałaś w Prusz-
kowie, teraz często odwiedzasz 
rodzinę w Kaniach. Czy w naszej 
okolicy są trasy, które mogłabyś 
polecić biegaczom?
– Nie będę pewnie oryginalna jeśli 
powiem, że w Kaniach jest pięk-
ny las, stworzony do biegania. Nie 
jest może bardzo duży, więc chcąc 
pobiegać dłużej trzeba kręcić kół-
ka, ale za to spokój, widoki, za-
pach lasu to rekompensują.

Rozmawiała:
JOANNA WIELGUS
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W Mateczniku Mazowsze będzie 
można obejrzeć spektakl „Lekko 
nie będzie”. Sztuka autorstwa Jean-
-Claude Islert'a to francuska kome-
dia o szukaniu szczęścia. Eduardo 
(Jan Jankowski) to statyczny wykła-
dowca, który romansuje ze studentką 
Sarah (Zofia Zaborowska/Katarzyna 

Grabowska). Co ciekawe, jego była 
żona Marion (Dominika Ostałowska) 
też zakochana jest w młodszym męż-
czyźnie. Do tego dochodzi ich córka 
Julie (Julia Rosnowska), która zadu-
rzyła się w lekkoduchu Marco (Kacper 
Kuszewski). Gorąco polecamy sztu-
kę „Lekko nie będzie”. Będzie można 

„Lekko nie będzie” 
w Mateczniku Mazowsze

ją zobaczyć 7 kwietnia w Mateczni-
ku Mazowsze o godz. 19. Zachęcamy 
do śledzenia naszego portalu. 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]  

reklama

Mały Kopernik „ustępuje” Mediatece

 Anna Sołtysiak 

G R O D Z I S K  M A Z .
Budowa nowej hali 
widowiskowo-sportowej 
w Grodzisku Mazowieckim 
musi poczekać.  
Władze i radni miasta 
zdecydowali, że  
pierwsza zostanie 
wybudowana Mediateka. 
Skąd ta zmiana? 

B urmistrz Grodziska 
Mazowieckiego Grze-
gorz Benedykciński 
wielokrotnie podkre-

ślał, że jedną z najważniejszych 
inwestycji będzie budowa no-
wej hali widowiskowo-sporto-
wej nazywanej „Mały Kopernik”. 
Pierwotnie zakładano, że prace 
budowlane ruszą jeszcze w 2016 
roku, a samo centrum otworzy 
swoje podwoje w lipcu 2018 r.  

Z powodu zmian w projekcie, 
m.in. dotyczących zastosowa-
nia pomp ciepła i ogniw foto-
woltaicznych, termin wykonania 
przesunięto. Udało się nawet 
ogłosić przetarg na wykonawcę 
prac. Ostatecznie postępowanie 
unieważniono, ponieważ złożone 
oferty okazały się zbyt wysokie.

To sprawiło, że włodarze Gro-
dziska postanowili przyspie-
szyć realizację innej inwestycji, 
a dokładniej budowę Mediateki. 
– Z uwagi na to, że nie rozstrzy-
gnęliśmy pierwszego przetargu, 
bo były za wysokie ceny doko-
nano weryfikacji tego projektu 
pod względem zapotrzebowania 
na niektóre nowinki technicz-
ne i zminimalizowania tego tak, 
aby funkcjonalność tego obiek-
tu nie została zmniejszona. Pro-
ponujemy również wydłużyć 
okres realizacji tego zadania do 
finansowania na 2020 r. i ogółem 

Nowoczesny obiekt kulturalny ma powstać przy ul. Bartniaka.  
Znajdą się w nim m.in. biblioteka i ośrodek pobytu dla osób starszych 

ustalić harmonogram rzeczowo-
-finansowy na realizacje tego za-
dania w kwocie 53 mln zł wraz 
z projektem budowlanym 54,4 mln 
– mówił na ostatniej sesji rady 
miasta Piotr Leśniewski, skarb-
nik gminy. – W związku z tym, 
że zmniejszymy wydatki na ten 
rok na halę sportową i wydłuży-
my ją w czasie proponujemy na 

ten rok budowę Mediateki, a nie 
tak jak wstępnie było planowane 
2018 r. – dodał.

Mediateka ma być miejscem 
kulturalnej aktywizacji miesz- 
kańców Grodziska. Obiekt za-
pewni rozrywkę dla przedsta-
wicieli każdej grupy wiekowej, 
jednak nacisk położony będzie 
na seniorów. Obiekt ma powstać 

przy ulicy Bartniaka. Znajdą się 
w nim m.in. biblioteka, ośro-
dek dziennego pobytu dla osób 
starszych. Budowa Mediateki ma 
pochłonąć około 18 mln zł. Osta-
teczne koszty poznamy po roz-
strzygnięciu przetargu.

– Projektując te dwa obiekty, 
myślę o hali i Mediatece, wyszli-
śmy z założenia, że nie ma sen-

su budowanie czegoś, co nie jest 
nowoczesną nową bryłą, słabo 
wyposażoną czy nie spełniają-
cą takich kryteriów, które spo-
wodują że za 50 lat ten obiekt 
też będzie użyteczny – mówił na 
sesji Grzegorz Benedykciński, 
burmistrz Grodziska. – Media-
teka to obiekt, gdzie dół prze-
znaczony jest dla seniorów, a na 

górze będzie biblioteka, która 
będzie skomputeryzowana, 
tam będą niezwykle nowocze-
sne urządzenia i to daje nam tę 
cenę – dodał.

Wiele wskazuje więc na to, że 
niebawem urzędnicy rozpoczną 
poszukiwania firmy, która zajmie 
się budową Mediateki. Obiekt ma 
być gotowy w 2018 roku. 
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Mediateka ma być miejscem kulturalnej 
aktywizacji mieszkańców Grodziska
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Od minionego poniedziałku w Ko- 
morowie trwa Tydzień Dawcy 
Szpiku, współorganizowany przez 
fundację DKMS. Aby mieć szan-
sę uratować życie innej osobie, na 
początek wystarczy się po prostu 
zarejestrować. – W kawiarence Sta-
cyjka Cafe (stacja Komorów WKD, 

kierunek Warszawa) organizowa-
ny jest Tydzień Dawcy Szpiku we 
współpracy z DKMS. Na terenie ka-
wiarenki można zarejestrować się 
jako potencjalny dawca komórek  
macierzystych. Zespół Stacyjki i wo-
lontariusze pomogą w wypełnieniu 
strony formalnej rejestracji jak też 

Nie wahaj się, 
zostań dawcą szpiku

przy pobraniu próbki do badania  
– wyjaśnia Jarosław Łuczkiewicz, 
jeden z organizatorów. Dawcą mo-
że zostać każdy zdrowy człowiek  
w wieku 18-55 lat, ważący minimum 
50 kg (bez dużej nadwagi). Tydzień 
Dawcy Szpiku zakończy się w so-
botę, 18 marca o godzinie 14. [JW]  

Reklama

PODKOWA LEŚNA
Wojewoda mazowiecki 
Zdzisław Sipiera 
zdecydował  
o unieważnieniu uchwały  
o referendum w Podkowie 
Leśnej. – To stricte 
polityczna decyzja – mówi 
Artur Tusiński, burmistrz 
miasta-ogrodu.

Referendum doty- 
czące projektu „War- 
szawa 33+” mia-
ło odbyć się w Pod- 

kowie 2 kwietnia. 23 lutego  
wojewoda mazowiecki wszczął  
postępowanie w sprawie 
stwierdzenia nieważności 
uchwały rady miasta. Po kil-
ku tygodniach zapadła decyzja  
o jej unieważnieniu. – Spo-
dziewaliśmy się tego. To stric-
te polityczna decyzja, co muszę 
z przykrością stwierdzić. Do 
uchwały dołączyliśmy uzasad-
nienie, w którym zawarliśmy 
taką samą podstawę prawną 
jak przedstawiciele Legiono-
wa. Wojewoda zinterpretował 
pytanie, co jest niedopusz-
czalne – przedstawia bur- 
mistrz Tusiński.

Podkowiański włodarz pod-
kreśla, że miasto nie składa 
broni. Tusiński:– Prawdopo-
dobnie decyzja wojewody zo-
stanie zaskarżona. Wszystko 
wskazuje na to, że mieszkańcy 
będą składać wnioski o refe-
rendum. Chcą się wypowie-
dzieć w tej sprawie.

Warto dodać, że wojewo-
da mazowiecki stwierdził nie-
ważność uchwały o referendum 
podjętej przez radnych stolicy. 
Tak jak w przypadku Podkowy, 
powołał się na pominięcie za-
pisów Ustawy o samorządzie 
gminnym. W ocenie Zdzisła-
wa Sipiery zgodna z prawem 
jest uchwała Rady Miasta Le-
gionowa. Tam referendum  
odbędzie się 26 marca. [JM] 

Uchwała
unieważniona

Stanowiska pozostały
bez zmian

 Joanna Wielgus 

R E G I O N 
Samorządowcy naszego 
regionu w czwartkowy  
(16 marca) poranek 
spotkali się z wojewodą 
mazowieckim Zdzisławem 
Sipierą w ramach konsultacji 
projektu ustawy o ustroju 
m.st. Warszawy. Jakie są 
ich wrażenia po rozmowie 
z wojewodą? Niezbyt 
optymistyczne... 

P rzypomnijmy, że cho-
dzi o kontrowersyj-
ny pomysł włączenia 
do stolicy 33 podwar-

szawskich gmin, w tym m.in. 
Pruszkowa, Piastowa, Raszyna, 
Brwinowa, Podkowy Leśnej, Mi-
lanówka i Grodziska Mazowiec-
kiego. Przeciw temu projektowi 
od samego początku ostro prote-
stują mieszkańcy i samorządowcy, 
co spowolniło jego procedowanie 
w sejmie i powrót na pominięty 
wcześniej etap konsultacji. 

Właśnie w tym celu przedsta-
wiciele podwarszawskich gmin 
spotkali się w czwartkowy pora-
nek z wojewodą mazowieckim 
Zdzisławem Sipierą. – Czułam 
się jak dziecko, które pobiło się 
w piaskownicy i oto przyszedł 
ojciec, który nas łaja że jesteśmy 
niegrzeczni i nie chcemy się słu-
chać, a on sam wie wszystko naj-
lepiej. Jestem zrozpaczona stanem 
państwa – mówi Wiesława Kwiat-
kowska, burmistrz Milanówka. 
– Chłop swoje i baba swoje. Wo-
jewoda mówi do nas jakbyśmy by-
li członkami PiS-u i mieli mózgi 
przećwiczone przez partię, a tak 
nie jest. Aż trudno mi uwierzyć, że 
on sam jeszcze półtora roku temu 

był samorządowcem. Kompletnie 
odleciał w przestrzeń, interesuje 
go wyłącznie centralne zarządza-
nie, dyktatura i nic więcej. Znów 
wracam do gminy i nie wiem, co 
mam powiedzieć ludziom, bo 
nie pojawiły się żadne konkre-
ty – dodaje. 

Część wójtów i burmistrzów 
obecnych na czwartkowym spo-
tkaniu opuściła je przed czasem, 
ze względu na zaplanowany wcze-
śniej udział w Forum Samorządo-
wym, które tego dnia rozpoczęło 
się w Warszawie. Na miejscu po-
został wiceprezydent Pruszkowa 
Andrzej Kurzela. Jak według nie-
go wypadły konsultacje z wojewo-
dą? – Z  tego spotkania wyłania 
się obraz, że obie strony pozo-
stają przy swoich stanowiskach. 
Samorządowcy sprzeciwiają się, 
a pan wojewoda broni tego pro-
jektu. Zaznaczam, jedynego pro-
jektu. Nie są prawdziwe pogłoski 
o innych rozwiązaniach, biorą-
cych pod uwagę tylko kilkanaście 

Projekt ustawy metropolitalnej: Spotkanie  
u wojewody mazowieckiego

podwarszawskich gmin. W dal-
szym ciągu procedowany jest 
projekt obejmujący 33 gminy, 
w którym Pruszków staje się czę-
ścią m. st. Warszawy. Jesteśmy 
zdecydowanie przeciwko takiemu 
rozwiązaniu – mówi wiceprezy-
dent Kurzela. – Jestem za ustawą 
metropolitalną, ale przeciw temu 
konkretnemu projektowi o ustro-
ju m. st Warszawy i przyłączeniu 
Pruszkowa do stolicy – zaznacza. 

Na czwartkowym spotkaniu nie 
doszło zatem do żadnego przeło-
mu, a obie strony pozostały przy 
swoich stanowiskach. Na pojedyn-
czych konsultacjach ma się jednak 
nie skończyć i planowane są kolej-
ne. Czy jest jakakolwiek szansa na 
porozumienie? – Widzę taką szan-
sę, bo wszyscy wiemy, że ustawa 
o metropolii warszawskiej jest po-
trzebna, ale taka, która ogranicza 
się tylko do niektórych zagad-
nień, pozostawiająca nasze małe 
ojczyzny w stanie nienaruszonym  
– mówi wiceprezydent Pruszkowa.
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R E G I O N
11 marca odbyła się  
7. edycja biegu na szczyt 
warszawskiego budynku 
Rondo 1. Udział w nim 
wzięło dwóch strażaków 
z naszego regionu: 
Maciej Kalisz i Ewelina 
Malkowska, którzy 
startowali w barwach 
Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Grodzisku 
Mazowieckim. Zajęli 
wysokie 4. miejsce. 

D o pokonania było 
192 metry, 37 pięter  
i 836 schodów jed-
nego z najwyższych  

budynków w stolicy. Impreza 
odbywa się co roku i gości naj-
lepszych zawodników z całego  
świata, a także i gwiazdy. Wśród  
uczestników znaleźli się stra-
żacy z naszego regionu. Maciej 

(OSP Grodzisk) i Ewelina (OSP 
Biskupice) zajęli 4. miejsce  
w kategorii MIX, czyli par mie-
szanych – kobieta i mężczyzna. 

Udało się nam porozmawiać 
z Maciejem Kaliszem. Czy za-
wodnicy z naszego regionu są 
zadowoleni ze swojego wyni-
ku? – Spodziewaliśmy się „pu-
dła”, więc pozostał niedosyt. Ale 
był to nasz pierwszy taki bieg 
w życiu. Ponadto trenowaliśmy 

Pokonali 37 pięter 

Do pokonania było 192 metry,  
37 pięter i 836 schodów jednego  
z najwyższych budynków w stolicy

w innym miejscu, bo wewnątrz 
Pałacu Kultury, a tam jest nieco 
inna specyfika klatki schodowej. 
Co prawda, jak na pierwszy raz 
jesteśmy zadowoleni, lecz... mo-
gło być lepiej! – mówi nam stra-
żak. – Poprzeczka była wysoko 
postawiona. Mieliśmy w konku-
rencji mistrzynię Polski wśród 
strażaków w tego typu spor- 
tach – dodaje.

Bieg miał też swój szczyt-
ny cel, czyli pomoc dzieciom 
ze Stowarzyszenia SOS Wioski 
Dziecięce w Polsce. – Składka, 
którą płaciliśmy na bieg była 
przeznaczona na wioski dzie-
cięce. Dla nas to duża satys-
fakcja, że mogliśmy wspomóc 
dzieci – zaznacza Maciej Kalisz.

Spytaliśmy też: Jakie macie 
plany na przyszłość? – Oczy-
wiście planujemy kolejne starty. 
Nasz team wystartuje 22 kwietnia 
w mistrzostwach polski straża-

ków, które odbędą się w Pałacu 
Kultury, później będą inne za-
wody w Nadarzynie, Niemczech, 
Szczecinie i mistrzostwa europy 
w Łodzi. W Pałacu Kultury bę-
dzie walka o pudło! W kolejnych 
zawodach trudno teraz ocenić 
swoje możliwości, ale postaramy 
się dać z siebie wszystko – pod-
kreśla Kalisz. Maciej i Eweli-
na razem tworzą FCC Team  
Grodzisk Mazowiecki. [SD]
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Przypomnijmy, że kilka dni temu samorządowcy skierowali też apel 
do premier Beaty Szydło, marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego 
oraz posła Jacka Sasina o wycofanie spod obrad sejmu projektu 
„wielkiej Warszawy”. Podkreślali, że podstawowym grzechem jest 
brak jakichkolwiek konsultacji w tej sprawie.   
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Grupa 
mieszkańców 
chce odwołania 
wójta Raszyna 
oraz rady gminy

Biuletyn przyGotowywany i reDaGowany przez GminĘ Brwinów. ReDakcja WPR nie ponosi oDpowieDzialności za jeGo treść. 

Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Brwinów ul. Grodziska 12, Tel. 22 738 26 15
www.brwinow.pl

Brwinów ratuje cenne zabytki

K aplica Marylskich znajdująca 
się na brwinowskim cmen-
tarzu parafi alnym jest naj-
starszym i najcenniejszym 

obiektem w Brwinowie. Została zbudo-
wana najprawdopodobniej na przeło-
mie XVIII i XIX wieku w Książenicach. 
W II połowie XIX wieku została prze-
niesiona na teren cmentarza parafi al-
nego w Brwinowie jako kaplica grobowa 
rodziny Marylskich. Budynek w nie-
zmienionej formie przetrwał do cza-
sów współczesnych i nadal pełni rolę 
mauzoleum rodziny Marylskich. 

Gmina Brwinów przyznała parafii 
św. Floriana ponad 133 tys. dotacji i tak 
od 2015 r. wykonano szereg interwen-
cyjnych prac konserwatorskich, dzięki 
którym została zahamowana postę-
pująca degradacja obiektu. Udało się 
m.in. wykonać wentylację budynku 
i opaskę żwirowo-kamienną wokół kapli-
cy, a także zabezpieczyć budynek przed 
grzybami, pleśnią i owadami. W następ-
nym etapie wykonano konserwację ścian, 
rekonstrukcję podłogi, suszenie i izo-
lację frontu kaplicy po jego odkopaniu. 
W akcję ratowania obiektu zaangażo-
wało się także brwinowskie Towarzy-
stwo Opieki nad Zabytkami, które od 

Dzięki działaniom gminy Brwinów XVIII-wieczna Kaplica Marylskich została 
uratowana przed zniszczeniem, a dofi nansowanie pozyskane na renowację pałacu 
w Parku Miejskim pozwoli na jego remont i przeznaczenie na cele kulturalne.

Gmina Brwinów ogłosiła 
kolejny przetarg na 
przebudowę ul. Armii Krajowej 
w Brwinowie. W ostatnim 
postępowaniu przetargowym 
cena najkorzystniejszej oferty 
przewyższyła kwotę, jaką 
gmina przeznaczyła na to 
zadanie.

Przebudowa obejmie odcinek o dłu-
gości ok. 210 m od skrzyżowania ul. 
Zgoda z ul. Armii Krajowej do ul. Po-
wstańców Warszawy. Do zadań wy-
konawcy wyłonionego w przetargu 
będzie należeć wykonanie m.in. peł-
nej konstrukcji jezdni, wyniesione-
go skrzyżowania ul. Armii Krajowej 
z ul. Zgoda, przebudowa chodnika, 
budowa parkingu oraz miejsc po-
stojowych, również dla niepełno-
sprawnych. Prace obejmą również 
wybudowanie kanalizacji, remont 
zjazdów, a także likwidację istnie-
jącego rowu przydrożnego. Na za-
kończenie prac budowlanych zostaną 
wykonane nasadzenia zieleni. Teren 
zyska nowy estetyczny wygląd i bę-
dzie bardziej funkcjonalny. Dzięki 
budowie parkingu kierowcom bę-
dzie łatwiej zaparkować w okolicach 
targowiska. Przebudowa chodników 
i budowa skrzyżowania wyniesionego 
poprawi bezpieczeństwo pieszych. 

Na czas przebudowy zostanie ogra-
niczone funkcjonowanie targowiska, 
które na czas remontu będzie mo-
gło działać poza pasem drogowym. 
Czasowa organizacja ruchu oraz 
harmonogram prac będą ustalone 
po podpisaniu umowy z wykonawcą.

Przebudowa ul. Armii Krajowej 
w Brwinowie została podzielona na 
etapy: już w 2015 r. na odcinku wzdłuż 
domów wielorodzinnych osiedla Księ-
żopole do wjazdu na teren ujęcia wo-
dy oligoceńskiej została wybudowana 
jezdnia i miejsca postojowe. Teraz 
gmina Brwinów chce zrealizować 
ostatni etap przebudowy ul. Armii 
Krajowej. Niewielki pozostawiony 
fragment u zbiegu ul. Armii Krajo-
wej, ul. Biskupickiej i ul. Piłsudskiego 
będzie częścią nowego ronda - inwe-
stycji planowanej przez Mazowiecki 
Zarząd Dróg Wojewódzkich. 

Wykonawcy mogą składać swoje 
oferty do wtorku 28 marca 2017 r. do 
godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Brwi-
nów, ul. Grodziska 12, pok. nr 007. (PR)

Przetarg na przebudowę 
ul. Armii Krajowej

początku współpracowało z gminą i kon-
serwatorem zabytków. 

Pałac w parku w Brwinowie znalazł 
się wśród projektów, które uzyskają do-
fi nansowanie w ramach Działania 5.3 
Dziedzictwo kulturowe „Wzrost regio-
nalnego potencjału turystycznego po-
przez ochronę obiektów zabytkowych” 
z Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Mazowieckiego 2014–
2020. Niemal rok trwało oczekiwanie na 
wyniki naboru. O dotację na renowa-
cję zabytków starało się kilkudziesięciu 
wnioskodawców z całego Mazowsza. 

Wniosek gminy Brwinów został wy-
soko oceniony, zdobywając ponad 78% 
możliwych punktów i dzięki temu gmina 

Brwinów otrzyma dofi nansowanie w wy-
sokości 3.499.562,05 zł. Zabytkowy pałac 
w parku miejskim w Brwinowie zostanie 
przeznaczony na cele kulturalne. Swoją 
nową, przestronną siedzibę i przestrzeń 
do rozwijania działalności znajdzie tutaj 
Gminny Ośrodek Kultury. 

Prace remontowe obejmą zarówno 
wnętrze, jak i budynek z zewnątrz. Ponad 
100-letni pałac zostanie jednak nieco zmie-
niony, tak aby obiekt był dostępny dla nie-
pełnosprawnych. Konserwator zabytków 
zgodził się na wykonanie szybu windowego 
i montaż dźwigu. Renowacja pałacu ma zo-
stać zrealizowana w latach 2017–2018. Pierw-
szym krokiem będzie podpisanie umowy 
dotacyjnej z Urzędem Marszałkowskim. (PR)

      
  

P O D K O W A  L E Ś N A
Podkowa Leśna 
przygotowała projekty 
przebudowy ulic: 
Mickiewicza, Sasanek, 
Grabowej, Storczyków, 
Sosnowej, Głogów, Cichej, 
Warszawskiej, Wróblej, 
Kukułek, Błońskiej, 
Helenowskiej i Sarniej. 
Dokumentacja została 
jednak negatywnie 
zaopiniowania przez 
grodziskie starostwo. 
Dlaczego? 

W śród powodów, 
które wpłynęły 
na decyzję sta-
rostwa wymie-

niono m.in. brak wymaganej 
szerokości dróg, niezastoso-
wanie na wszystkich skrzyżo-
waniach ścięć narożnych linii 
rozgraniczających o wymiarach 
nie mniejszych niż 5mx5m oraz 
niezachowanie jednolitej sze-
rokości jezdni w projekcie bu-
dowlanym. Zdaniem burmistrza 
Podkowy, poszerzenie ulic to za-
mach na układ architektoniczny 
miasta. – Zgodnie z interpre-
tacją przepisów przez starostę 
Marka Wieżbickiego, odpowie-
dzialnego za wydawanie decyzji 
i jego fachowców, musicie Pań-
stwo część swojej nieruchomo-
ści przeznaczyć na poszerzenie 
drogi, jeżeli chcecie, aby wydał 
zgodę na jej przebudowę. Dziś 
każda z tych dróg jest węższa niż 
wymagane w opinii 10 m na całej 

jej długości – napisał na swoim 
blogu Artur Tusiński.

Ale to niejedyny problem. 
– Drugą sprawą są środki spo-
wolnienia i ochrona drzew, 
o których tak długo dyskutuje-
my na wspólnych spotkaniach 
z mieszkańcami. Według naszych 
speców w starostwie – szykaną 

nie może być drzewo, drzewo 
należy wyciąć, a w jego miejsce 
zgodnie ze sztuką zaprojekto-
wać szykanę, np. w postaci be-
tonowego „puca”, bo szerokość 
jezdni musi być jednolita – wy-
jaśnia Tusiński.

Włodarz Podkowy chciałby 
zmodernizować drogi, ale ma 
związane ręce. Nie składa jednak 
broni. – To nie jest moja walka, 

to walka nas wszystkich – miesz-
kańców o prawa do godnego ży-
cia w cywilizowanych warunkach, 
o prawo dojazdu i dojścia do wła-
snego domu, zachowując jed-
nocześnie unikalny charakter 
miasta ogrodu, chroniony pra-
wem i wpisany do rejestru zabyt-
ków. Starostwo z premedytacją 

działa na szkodę mieszkańców 
Podkowy Leśnej, ale starostwo 
to nie instytucja, budynek – to 
ludzie, którzy są odpowiedzial-
ni za podejmowanie takich, a nie 
innych decyzji. Decyzji bezpraw-
nych, bezmyślnych, szkodliwych 
dla ludzi i środowiska. Czy nie 
należy powiedzieć takim prak-
tykom – dość! – tłumaczy bur-
mistrz Podkowy. [JM]

Negatywna opinia starostwa
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Ostatnie tygodnie 
w Raszynie są gorące. 
Sprzeciw wobec arogancji 
władzy – tak swoje 
działania określają 
przedstawiciele 
Społecznego Komitetu 
Referendalnego, którzy 
chcą odwołania wójta 
Andrzeja Zaręby.

Z aczęło się od gorą-
cej sesji (27 lutego), 
na której odrzuco-
no projekt uchwały 

o utworzeniu dwóch szkół pod-
stawowych w Raszynie. Z ust 
jednego z mieszkańców pa-
dło wówczas, że zbierane bę-
dą podpisy o odwołanie wójta. 
2 marca do urzędu g miny Raszyn 
i Krajowego Biura Wyborczego 
w Warszawie złożono powiado-
mienie o zamiarze podjęcia ini-
cjatywy w sprawie referendum.

Inicjatywa realizowana jest 
pod nazwą ,,NIE dla przyłą-
czenia Raszyna do Warsza-
wy, TAK dla dobrych szkół’’. 
– Działanie, które podjęliśmy 
jest konsekwencją zdecydo-
wanego BRAKU AKCEPTA-
CJI dla poczynań raszyńskich 
władz, które to obserwujemy 
od dłuższego już czasu, a któ-
re w obliczu zarówno wdraża-
nia założeń Reformy Edukacji 
jak i proponowanego projektu 
Ustawy o ustroju m.st. Warsza-
wy, obnażyło PATOLOGIĘ lo-
kalnych władz samorządowych.

Inicjatywa, którą rozpoczę-
liśmy jest wyrazem SPRZECI-
WU wobec AROGANCJI naszej 
samorządowej władzy, która 
nie liczy się z mieszkańca-
mi i decyduje o naszych lo-

sach fundując nam przyszłość, 
zmierzającą do pogorsze-
nia warunków naszego ży-
cia i rzutującą na przyszłość 
naszych dzieci – napisała 
w oświadczeniu Aneta Wrot-
na, pełnomocnik Społeczne-
go Komitetu Referendalnego 
(pisownia oryginalna).

Grupa mieszkańców chce 
odwołania wójta Raszyna oraz 
rady gminy. Wnioskodawcy za-
znaczają, że są przeciw utwo-
rzeniu jednej podstawówki, 
którą określają mianem „mo-
locha”. – Nie zgadzamy się na 
to, żeby władza samorządowa 
oszczędzała na naszych dzie-
ciach, ich edukacji i pozba-
wiała ich lepszej przyszłości, 
ignorując jednocześnie zdanie 
rodziców wyrażone w konsul-
tacjach społecznych – napisano 
w oświadczeniu. Przedstawi-
ciele komitetu sprzeciwiają się 
także „gminnym układom, bez-
wolnym radnym, którym braku-
je własnego zdania w sprawach 
dotyczących ich mieszkańców, 
niekompetentnym i nieodpo-
wiedzialnym urzędnikom”. [SD]

(Na str. 4 czytaj też wywiad 
z wójtem Andrzejem Zarębą)

Nie akceptują poczynań władz
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Wśród powodów, które wpłynęły 
na decyzję starostwa wymieniono 
m.in. brak wymaganej szerokości dróg
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5 marca pisaliśmy na portalu 
WPRR24.pl, że w Koczargach Sta-
rych (gm. Stare Babice) w jednym 
z domów znaleziono ciało kobiety. 
Teraz wiemy, że o zamordowanie 
kobiety podejrzany jest jej syn... Do 
makabrycznego odkrycia doszło 
w budynku przy ulicy Klonowej. 

– Syn mieszkał z matką. Dnia, któ-
rego wszystko się wydarzyło za-
dzwonił na policję i poinformował, 
że znalazł swoją mamę martwą, 
siedzącą w fotelu – powiedział 
nam prok. Piotr Romaniuk z Pro-
kuratury Rejonowej w Pruszkowie. 
To nie był koniec historii. – Syn ko-

Syn oskarżony
o zabicie matki

biety znalazł się w szpitalu z te-
go powodu, że połknął leki i zapił 
wódką, co mu zaszkodziło. Po kilku 
dniach został przesłuchany, posta-
wiono mu zarzut z art. 148, czyli 
zabójstwo. Został aresztowany, nie 
przyznaje się do winy – zaznacza 
prok. Romaniuk. [SD]  

Syndyk masy upadłości Zofii Majchrzak, 
w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt X GUp 555/15 obwieszcza o przetargu na sprzedaż 
udziału w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położo-
nej w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Słonecznej 8, dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku  
Mazowieckim prowadzi księgę wieczystą nr WA1G/00068007/1.
Minimalna cena sprzedaży wynosi 160.000,00 zł (sto sześćdziesiąt tysięcy złotych) brutto.
Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07 kwietnia 2017 
roku. Oferty należy składać osobiście w gmachu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w War-
szawie (00-454) przy ul. Czerniakowskiej 100A lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami pole-
conymi (decyduje data wpływu do Sądu). We wskazanym wyżej terminie należy także dokonać 
wpłaty wadium w wysokości 16.000,00 zł (przy czym decyduje data zaksięgowania wpłaty na 
rachunku bankowym masy upadłości).
Otwarcie ofert nastąpi 11 kwietnia 2017 roku o godz. 12:00 w gmachu Sądu w sali nr 14. 
Warunki przetargu można uzyskać w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w War-
szawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i  restrukturyzacyjnych, ul. Czernia-
kowska 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.

Reklama

OGłoszenie

B R W I N Ó W
Był Hey, było Raz, Dwa, 
Trzy, było Lao Che, teraz 
pora na T.Love. Muniek 
Staszczyk z ekipą będą 
gwiazdą tegorocznych 
Dni Brwinowa. 

Z espół T.Love powstał 
w 1982 r., wtedy jesz-
cze pod nazwą Teena-
ge Love Alternative. 

Stworzyło go czterech kolegów 
z IV Liceum Ogólnokształcące-
go w Częstochowie: Zygmunt 
Staszczyk, Janusz Knorowski, 
Dariusz Zając i Jacek Wudecki. 
Grupa pierwszy występ na du-
żej scenie zaliczyła na festiwalu 
„Malrock”. Dwa lata później ze-
spół zagrał na Festiwalu w Jaro-
cinie już w charakterze gwiazdy. 

Wtedy zarejestrowano materiał 
na pierwszą kasetę „Nasz Bube-
lon” znany również jako „Nasz 
Babylon”. Tak wyglądały począt-
ki zespołu T.Love (pod tą nazwą 
od 1987 r.). W początkach karie-
ry Muniek wraz z kolegami in-
spirowali się muzyką punk rock, 
z czasem w ich muzyce pojawiły 
się elementy reggae, rock and rol-
la, glam rocka i pop rocka. Więk-
szość płyt wydanych przez T.Love 
uzyskało status złotych, a skła-
danka „Love, love, love – the Very 
BesT.Love” pokryła się platyną.

„Warszawa”, „King”, „IV Lice-
um Ogólnokształcące”, „Ajrisz”, 
„Chłopaki nie płaczą” – te utwory 
zna chyba każdy. Zespół T.Love
będzie gwiazdą tegorocznych 
Dni Brwinowa, które odbędą się 
9-10 września. [SD]

T.Love na Dniach Brwinowa
Fa

ce
Bo

ok
 Jakub Małkiński 
 

R A S Z Y N
Mieszkańcy Raszyna 
zastanawiają się, co 
z planowaną budową 
betoniarni przy 
ul. Słowikowskiego. 
Inwestor został wezwany 
przez Regionalnego 
Dyrektora Ochrony 
Środowiska do uzupełnienia 
raportu o oddziaływaniu 
na środowisko. 

O d samego początku 
sprawa budzi wąt-
pliwości mieszkań-
ców Raszyna. Przede 

wszystkim obawiają się wzrostu 
zabudowy przemysłowej i spad-
ku cen nieruchomości. O spra-
wie pisaliśmy już w lipcu ubieg-
łego roku. 

W całej sprawie istotny jest głos 
Regionalnego Dyrektora Ochro-
ny Środowiska w Warszawie oraz 
Państwowego Inspektora Sani-
tarnego w Pruszkowie. W grudniu 
inwestor złożył raport o oddzia-
ływaniu przedsięwzięcia na śro-
dowiska. Regionalny Dyrektor 
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Co z budową betoniarni?
Inwestor został wezwany do uzupełnienia raportu 

o oddziaływaniu na środowisko

Ochrony Środowiska wezwał do 
uzupełnienia dokumentu w za-
kresie ochrony powietrza, ochrony 
przed hałasem, ochrony wód i go-
spodarki wodno-ściekowej, gospo-

darki odpadami oraz szczegółową 
analizę oraz propozycję metod za-
łagodzenia konfliktów społecz-
nych. Z kolei inspektor sanitarny 
stwierdził, że raport nie wskazuje 

rozwiązań zmniejszających nie-
korzystny wpływ uciążliwości na 
zdrowie ludzi. – W obecnej chwi-
li organ oczekuje odpowiedzi od 
inwestora na pisma wzywające do 

udzielenia odpowiedzi na pismo 
RDOŚ w Warszawie oraz odnie-
sienie się do uwag i zastrzeżeń 
wniesionych przez strony po-
stępowania. Po otrzymaniu w/w 

uzupełnienia dokumentacja zo-
stanie przekazana ponownie do 
Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Warszawie oraz Pań-
stwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Pruszkowie w celu 
uzgodnienia warunków realizacji 
przedmiotowego przedsięwzięcia 
– tłumaczy Michał Kucharski, za-
stępca wójta gminy Raszyn.

Temat budowy wytwórni be-
tonu towarowego przy ul. Słowi-
kowskiego został podjęty podczas 
jednego ze spotkań wójta Andrzeja 
Zaręby z mieszkańcami. Poruszo-
no kwestię procedur związanych 
z inwestycją oraz możliwość skła-
dania uwag i wniosków. – Podczas 
spotkania wójt wyraził sprzeciw 
dla budowy wytwórni betonu to-
warowego przy ul. Słowikowskie-
go. Decyzja administracyjna, którą 
urząd wyda, musi być jak najle-
piej przygotowaną. Tak należy 
przeprowadzić postępowanie, 
aby kolejne instancje nie uchyli-
ły decyzji wydanej przez urząd. Jak 
będą opinie z Sanepidu i RDOŚ, 
to gmina będzie przygotowywać 
decyzję tak, aby nie była podwa-
żona przez inne instytucje – wy-
jaśnia Michał Kucharski.

Przedsiębiorcy poznali KAS
P R U S Z K Ó W

16 marca w starostwie 
powiatowym 
w Pruszkowie 
odbyła się konferencja 
„Nowe rozwiązana 
legislacyjne”. 
Przedsiębiorcy mieli 
okazję poznać się 
zasady funkcjonowania 
Krajowej Administracji 
Skarbowej.

P rowadzenie fi rmy to 
duże wyzwanie i ko-
nieczność znajomości 
przepisów. Przedsię-

biorcy często podkreślają, że są 
one skomplikowane, a prawo-
dawcy rzucają im kłody pod no-
gi. Tym razem ma być inaczej.

Od 1 marca funkcjonuje Kra-
jowa Administracja Skarbowa, 
która powstała w wyniku re-
formy struktury administracji 

podatkowej, Służby Celnej 
i kontroli skarbowej. Minister-
stwo Finansów podkreślało, że to 
krok w dobrą stronę, który uła-
twi funkcjonowanie przedsię-
biorcom. Dla wielu z nich KAS 
pozostaje zagadką. Podczas kon-
ferencji „Nowe rozwiązana le-
gislacyjne”, którą przygotowało 
Forum Gospodarcze Pruszkowa 
przedsiębiorcy  mieli okazję po-
znać bliżej zakres zmian. 

Przede wszystkim KAS ma za-
pobiegać przestępczości oraz dać 
przedsiębiorcom komfort w po-
staci interpretacji przepisów. 
Uczestnicy konferencji w sta-
rostwie dowiedzieli się rów-
nież m.in. o zmianach VAT czy 
elektronicznych formach składa-
nia zeznań podatkowych. Jeden 
z bloków tematycznych poświę-
cono polityce inwestycyjnej po-
wiatu pruszkowskiego. [JM]

Przede wszystkim mieszkańcy obawiają 
się wzrostu zabudowy przemysłowej 
i spadku cen nieruchomości
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P R U S Z K Ó W
Urząd Miasta w Pruszkowie 
ogłosił przetarg na 
poprawę jakości 
środowiska poprzez rozwój 
terenów zielonych. Mowa  
o zagospodarowaniu Parku 
Anielin od strony torów PKP, 
a także zieleni przyulicznej 
w rejonie ul. Pogodnej  
i Plantowej oraz  
al. Wojska Polskiego. 

Dziś teren Anielina Za-
chodniego nie zach- 
wyca, ale ma się to 
zmienić. Mowa o skwe- 

rze znajdującym się vis a vis Miej-
skiego Ośrodka Kultury przy  
ul. Miry Zimińskiej-Sygietyń-
skiej. Obecnie rozciąga się tam 
zielony teren z boiskiem do ko-
szykówki i siatkówki, asfaltowym 
placem (a raczej jego resztka-
mi), górką oraz niewielkim to-
rem, po którym dzieci jeżdżą na  
rolkach czy rowerach.

Co się zmieni? W planach jest 
budowa nawierzchni pieszo-
-jezdnych z kostki betonowej, 
żwiru czy tzw. kratki trwaniko-
wej. Oprócz tego mają pojawić 

się tam takie elementy jak: ławki, 
kosze na śmieci, urządzenia do 
ćwiczeń parkour i street worko-
ut, urządzenia siłowni plenero-
wej, stojaki rowerowe, barierki, 
maszty flagowe, tablice z regula-
minem. Nie zabraknie oświetle-
nia i zielonych nasadzeń.

Włodarze planują też zagospo-
darowanie zieleni przyulicznej  
al. Wojska Polskiego na odcinku 
od Powstańców do rzeki Utra-
ty oraz ul. Pogodnej i ul. Plan-
towej na odcinku od al. Wojska 
Polskiego do Skweru Kardyna-
ła Wyszyńskiego. Wykonane zo-
staną nasadzenia traw, krzewów 

i drzew. Co ciekawe, przy samej 
al. Wojska Polskiego pojawi się 
niemal 12 tys. sztuk krzewów. Po-
nadto wzdłuż tej alei na fragmen-
cie od Działkowej do Powstańców 
planuje się wykonanie zatok na 
ławki, poideł i karmników dla 
ptaków, barierek, ławek, koszy 
na śmieci, stojaków rowerowych, 
słupa reklamowego.

Zmiany w Anielinie Zachodnim 
mają zostać przeprowadzone do 
30 listopada 2018 r., podobnie jak 
montaż wyposażenia przy Wojska 
Polskiego, natomiast zieleń zo-
stanie zagopodarowana do końca 
listopada tego roku. [SD]

Szykują się zmiany w Parku Anielin 
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R E G I O N
Jeśli interesują was książki Jaro-
sława Sokołowskiego ps. Masa  
z cyklu „Masa o...” to niebawem bę-
dziecie mogli spotkać się z ich auto-
rem. Padną niewygodne pytania...   
„Masa” to były gangster, członek gan-
gu pruszkowskiego i świadek koron-
ny. W trakcie spotkania nie zabraknie 

wywiadu na żywo. „Masa” odpowie 
na trudne pytania dotyczące m.in. 
jego przeszłości i grupy pruszkow-
skiej. W spotkaniu udział weźmie 
również Artur Górski, współau-
tor książek „Masa o...”. Bilety w ce-
nie 65 i 100 złotych do nabycia na 
stronie kupbilecik.pl. W cenie biletu 

„Masa” spotka się 
z czytelnikami

„z książką” – najnowsza książka „Ma-
sy” o życiu świadka koronnego, z au-
tografami Jarosława Sokołowskiego  
i Artura Górskiego. Start: 21 kwietnia 
godz. 19 (wejście od 17.30). Miejs- 
ce: Centrum Konferencyjno-Szko-
leniowe Fundacji Nowe Horyzonty,  
ul. Bobrowiecka 9, Warszawa. [AS]  

M I L A N Ó W E K
Krzykliwe bannery, 
tablice i billboardy 
skutecznie potrafią zepsuć 
krajobraz, szczególnie 
w takim miejscu jak 
będący pod ochroną 
konserwatora zabytków 
Milanówek. Władze 
miasta zapowiadają 
uporządkowanie 
przestrzeni publicznej. 

P odobną walkę ze szpe-
cącymi reklamami 
kilkanaście miesię-
cy temu stoczyła są-

siednia Podkowa Leśna. W jej  
ślady idzie Milanówek. – W ostat- 
nich latach często słyszymy  
o problemie jakim jest zaśmie-
canie krajobrazu miast przez 
zalewające je kolorowe rekla-
my. Problem zaczął dotyczyć 
już nie tylko dużych miast, ale  
i tych mniejszych. Chaos prze-
strzenny i wizualny dominuje 
nie tylko w miastach polskich, 
ale i zagranicznych. Problem 
ten widoczny jest także w Mila- 

nówku. Charakter miasta-ogro- 
du na każdym rogu przytłacza-
ją banery i różnego rodzaju in-
stalacje reklamowe. Pisaliśmy 
już o tym wielokrotnie, teraz 
czas podjąć konkretne działa-
nia, których hasło przewodnie 
brzmi „Porządkujemy Prze-
strzeń Publiczną” – tłuma- 
czy Daria Gągała z urzędu mia-
sta w Milanówku.

W ubiegłym roku w milanow-
skim magistracie powołano Ze-

spół ds. opracowania i realizacji 
polityki estetyki miasta Mila-
nówka. Czym zajmie się to 
gremium? – Już na wiosnę bę-
dziemy weryfikować istniejące 
reklamy pod kątem obowiązują-
cych przepisów. Wydelegowany 
patrol Straży Miejskiej spraw-
dzi, czy reklamy umieszczone 

zostały w sposób legalny – za-
znacza Daria Gągała. – W kolej-
nych krokach planujemy m.in. 
egzekwowanie obowiązują-
cych przepisów, inwentaryza- 
cje reklam, opracowanie alter- 
natywnej komunikacji dla przed- 
siębiorców oraz przygotowanie 
uchwały w sprawie uchwalenia 
zasad i warunków sytuowania 
obiektów małej architektury, 
tablic reklamowych i urzą-
dzeń reklamowych oraz ogro-

dzeń. Planowane działania są 
elementem Programu Mila-
nówek Miasto Mieszkańców, 
a część z nich także będzie-
my konsultować z mieszkań-
cami za pośrednictwem ankiet 
i powołanej wkrótce do życia 
Społecznej Rady ds. Estetyki  
Milanówka – dodaje. [JW]

Ruszają do walki z reklamami

Żarty się skończyły

 Jakub Małkiński 

K O S Z Y K Ó W K A
Nie ma już miejsca 
na błędy. Koszykarki 
Pannattoni Europe Lider 
Pruszków przystępują  
do rywalizacji w fazie  
play-off I ligi. W I rundzie  
zespół Jacka Rybczyńskiego 
zmierzy się z Grot  
Mobilis Pabianice.

B łędy mogły się przy-
darzyć w fazie zasad- 
niczej. Liderki potra-
fiły zaprezentować 

się efektownie i roznieść rywali  
w pył: 61:32 z KKS Olsztyn czy 82:47  
z Sokołowem. Wpadek również 
nie brakowało. Porażki 47:75  
z ekipą z Płocka i 54:73 z Bydgosz-
czą chluby nie przynoszą. Jednak 
Liderki rundę zasadniczą zakoń-
czyły na 5. miejscu i awansowały 
do play-off. Wygrały 11 z 20 li- 
gowych spotkań. Tragedii nie 
ma, ale do entuzjazmu daleko.  
– Nie jestem do końca zadowolo-
ny z postawy zespołu. Chciałem, 
żebyśmy po rundzie zasadniczej 
byli w czołowej trójce. Rozdawa-
liśmy rywalom prezenty niczym 
św. Mikołaj na gwiazdkę. Tak 
było w czterech spotkaniach. 
Niefrasobliwość i błędy koszto- 
wały nas stratę punktów. Nie będę 
szukał wytłumaczeń typu słońce 
świeciło w oczy, sędziowie byli źli 

albo publiczność głośno dopingo-
wała – wyjaśnia Jacek Rybczyński, 
trener pruszkowskiego zespołu.

Świadomość błędów jest nie-
zwykle istotna, teraz należy je 
wyeliminować. W rywalizacji 
z Grot Mobilis Pabianice chwi-
la słabości może być niezwy-
kle kosztowna. Historia lubi się 
powtarzać, bo zespoły spotkały 
się w I rundzie play-off rok te-
mu. Triumfowała ekipa Rybczyń-
skiego –  64:51, 58:48, ale rywal 
był drugi po fazie zasadniczej, 
a pruszkowianki siódme. W tym 
sezonie Pabianice (4. miejsce) są 
ponownie wyżej od Lidera, choć 
w rundzie zasadniczej zespo-
ły podzieliły się zwycięstwami.  
– Chciałem przystępować do 
play-off z przewagą parkietu, ale 

Koszykarki Pannattoni Europe Lider Pruszków 
przystępują do rywalizacji w fazie play-off I ligi

się nie udało. W I rundzie spotka-
my się z drużyną Grot Mobilis Pa-
bianice, którą wyeliminowaliśmy 
rok temu. Nasz cel to powtórzyć 
ten wyczyn i w drugiej rundzie 
walczyć o awans do półfinału  
– podaje Rybczyński.

Lider długo borykał się z kło-
potami, ale w końcu znalazł 
sponsora tytularnego. Sytuacja 
klubu wygląda inaczej niż kilka 
miesięcy temu. – Ze spokojem 
możemy myśleć o przyszłym se-
zonie. Jesteśmy stabilnym i po-
układanym klubem. Liczę, że 
wszystko będzie dobrze funkcjo-
nowało i stale będziemy się po-
prawiać – mówi trener Liderek.

Pierwszy mecz Lider zagra  
22 marca o godz. 17.30 w Pabianicach. 
Rewanż 25 marca w Pruszkowie.
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Droga przez mękę
B R W I N Ó W

Przejazd ul. Ołtarzewską 
w Domaniewie graniczy 
niemal z cudem.  
Wszystko przez 
wszechobecne... błoto. 

O problemie wystę-
pującym na ulicy 
Ołtarzewskiej po-
informował nas 

czytelnik Paweł. – Droga jest 
w stanie fatalnym, rozwalana 
przez samochody powyżej 3,5 t.  
W chwili obecnej jeździ ich 
mniej, bo już wiedzą jaki jest 
stan drogi należącej do gminy 
Brwinów. Nic z tym nie robią  
– napisał na kontakt@wpr24.pl.

Gmina ma niejako związa-
ne ręce w tej sprawie, bo... nie 
jest właścicielem drogi. – W ze-
szłym roku wybudowano dwa 
domy mieszkalne przy polnej 
i nieutwardzonej drodze łą-
czącej Domaniew i Duchnice 
– w odległości ok. 600 mb od 
utwardzonej drogi w Domanie-
wie oraz ok. 660 mb od drogi 
wojewódzkiej nr 718 – razem 
1,260 km. Droga ta nie stano-
wi własności gminy Brwinów: 
działka drogowa ma nieure-
gulowany stan prawny a gmi-
na jest jedynie jej władającym 
i dlatego ogranicza się do pro-
wadzenia prac o charakterze 
utrzymaniowym: równanie 
dwa razy w roku – wyjaśnia 
nam Arkadiusz Kosiński, bur-
mistrz gminy Brwinów.

Mieszkańcy Ołtarzewskiej 
mogą liczyć na pomoc ze strony 
urzędu, ale zapewne ich oczeki-
wania są większe. – Osoby de-
cydujące się na tę lokalizację 

swoich nowo wybudowanych 
domów „w polu” wiedziały do-
skonale, że budują się przy 
nieutwardzonej drodze, która 
była dotychczas wykorzystywana 
głównie na dojazd maszyn rol-
niczych do pól. Nie wątpię, że 
miały świadomość możliwych 
niedogodności, np. błota w czasie 

roztopów i po opadach deszczu, 
braku odśnieżania itp. Dzisiaj, 
jak doświadczyli tych proble-
mów, oczekują od gminy pomo-
cy a tymczasem prowizoryczne 
utwardzenie tej drogi to wyda-
tek kilkudziesięciu tysięcy zło-
tych. Pomożemy im, jak tylko 
trochę grunt obeschnie, ale na 
pewno nie w takim jednak za-
kresie, jak tego oczekiwaliby, bo-
wiem ograniczymy się jedynie 
do utwardzenia nawierzchni tej 
drogi na najgorszych odcinkach  
– przedstawia Kosiński.

Warto dodać, że gmina przy-
gotowuje się do kolejnej drogo-
wej inwestycji. – W tegorocznym 
planie inwestycyjnym mamy 
zadanie dotyczące budowy  
ok. 150 mb początkowego od-
cinka ul. Ołtarzewskiej (dro-
ga 19KDL) oraz odcinka drogi 
23KDD wraz ze skrzyżowaniem 

z drogą wojewódzką nr 701. Ma-
my na ten cel przeznaczone 340 
tys. zł. Drogę tę zaprojektowali-
śmy w zeszłym roku, uzyskując 
decyzję zezwolenia na realiza-
cję inwestycji drogowej, którą 
musieliśmy wywłaszczyć kilku 
prywatnych właścicieli działek 
sąsiednich w związku z potrzebą 
poszerzenia wąskiego pasa dro-
gowego, bowiem ul. Ołtarzew-
ska ma jedynie 6 m szerokości, 
zaś ul. 23KDD w najwęższym 
miejscu tylko 2,2 m – podaje 
brwinowski włodarz. [Jm]
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– Prowizoryczne utwardzenie tej drogi  
to wydatek kilkudziesięciu tysięcy 
złotych – mówi burmistrz Kosiński

– Już na wiosnę będziemy weryfikować 
istniejące reklamy pod kątem 
obowiązujących przepisów – mówi 
Daria Gągała



Ogłoszenia Zamów: 22 758 77 88
reklama@wprmedia.pl                
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Niepubliczne  
Przedszkole Montessori

ul. Bolesława Prusa 16, 
05-800 Pruszków

Tel. 22 728 50 50, 608 783 589

ZaPrasZaMy do PrZedsZkola 
Montessori w PrusZkowie

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

www.przedszkole-montessori.com

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Michałowice  

informuje, 
że zgodnie z art. 103 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2016 poz. 2147 ze 
zm.) w siedzibie Urzędu Gminy Michałowice, przy ul. Aleja  
Powstańców Warszawy 1 w Regułach, na okres 21 dni tj.  
w dniach od 20 marca 2017 r. do 18 kwietnia 2017 r.  
(z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w pokoju nr 207 na II 
piętrze, w godzinach 900-1500, wyłożony zostanie projekt 
uchwały o scaleniu i podziale nieruchomości, oznaczonych 
jako działki nr ewid 604, 605, 606, 607, 608, 609, położonych 
w obrębie ewid. Nowa Wieś, gmina Michałowice.

W ww. terminie, uczestnicy postępowania mogą wnosić na 
piśmie wnioski, uwagi i zastrzeżenia do tego projektu uchwały. 
We wnioskach uczestnicy postępowania mogą wskazywać 
działki gruntu, które chcieliby otrzymać w zamian za dotychczas 
posiadane nieruchomości objęte scaleniem i podziałem.

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
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RODZEŃSTWA

 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 AKCJA WIOSNA
NAJWIĘKSZY  

I NAJLEPSZY OGRODNICZY  
W MIEŚCIE

PRUSZKÓW, ul. Pogodna 7
www.hurtownia-ogrodnicza.com

Agencja Pracy Tymczasowej nr 364 
Adecco Poland Sp. z o.o. 

poszukuje kandydatów na stanowiska: 
magazynowe, produkcyjne, biurowe, 

osób znających języki obce 
i na stanowiska specjalistyczne  

 

 

Zapraszamy do Adecco 
ul. Ołówkowa 1D lok 95 (vis a vis dworca PKP).

Nr. Telefonu: 22 738 88 20
e-mail: magdalena.szudrowicz@adecco.pl

www.adecco.pl

Praca od zaraz! Sala bankietowo-weselna  
w bliskiej okolicy Grodziska Maz.  

poszukuje 
Kucharza lub Kucharki  

do stałej współpracy przy 
przygotowaniu imprez.  

Wymagane doświadczenie.  
Mile widziane osoby  
z własnym zespołem  

(pomoce kuchenne, kelnerzy). 

Tel. 609 40 10 46

 ► PRACA W OCHRONIE DLA RENCISTY 
W Pruszkowie 600-009-700 

 ► 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 

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

 ► Zatrudnię dekarza, 668-460-190 

 ► Zatrudnię fryzjera/fryzjerkę 
tel. 502-036-239 

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

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

Zatrudnię kadrową/ księgową do 
biura rachunkowego w Milanówku 
vero-mona@wp.pl 

 ► Zatrudnię pomocnika lakiernika 
samochodowego, lakiernika, 
wymagane duże doświadczenie, 
zaangażowanie, sumienność, 
Grodzisk Maz. 501-779-099 

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. 694-127-292 

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

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

 ► SKUP CZĘŚĆ FIAT 126 
TEL. 608-374-489 

Kupię

 ► Skup książek, każda ilość, wszystkie 
dziedziny – dojazd, 666-900-333

Usługi

 ► Brukarstwo meritumbruk@o2.pl, 
696-437-501 

 ► Czyszczenie skórzanej tapicerki 
samochodowej, 505-076-331 

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

 ► Docieplanie Budynków 795-969-696 

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

 ► Hydraulik, 535-872-455 

 ► Osuszanie pomieszczeń 
– wypożyczalnia osuszaczy 
tel. 691-516-478.

 ► Pranie dywanów/wykładzin, 
tapicerek meblowych (kanapy, 
fotele, krzesła) oraz 
samochodowych 516-631-728 

Dam pracę
 ► Agencja Ochrony zatrudni

do pracy na obiektach 
przemysłowych na terenie 
Pruszkowa, Radonic, Sokołowa 
i Błonia. Telefon 728-430-774 

 ► Elektryk – Automatyk – Montażysta
– Maszyny Pakujące –Pęcice Małe 
k/Janek –tel. 502-204-864 
tadeusz@coffee-service.eu 

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

 ► Elektryk – Automatyk 
– Montażysta – Maszyny 
Pakujące –Pęcice Małe k/Janek 
– tel. 502-204-864 
tadeusz@coffee-service.eu 

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

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

 ► 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 

 ► 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 

 ► 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 

 ► Zwalczamy insekty i gryzonie 
insekt24.pl, 533-780-170 

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

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 16.03.2017 r. 
został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Brwinów przeznaczonych do wydzierżawienia.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodar-
ki Nieruchomościami, pok. 204 lub pod nr tel. (22) 738 26 53, 
(22) 738 26 13.


