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Reklama

 Joanna Wielgus 

R E G I O N
W czerwcu w gminach 
naszego regionu miały 
odbyć się referenda 
w sprawie kontrowersyjnego 
projektu ustawy o ustroju 
m. st. Warszawy. Większość 
samorządów wycofuje się 
z tych planów, a sam 
projekt wylądował w koszu. 
Czy to koniec wojny 
o „wielką Warszawę”?

T akich emocji na styku 
szczebla samorządo-
wego i rządowego nie 
było od dawna, choć 

gminy przyzwyczajone są już do 
tego, że bywają ofi arą pomysłów, 
które rodzą się „na górze”. Tak 
bywa od lat w przypadku reform 
różnych dziedzin, np. edukacji. 
Koncepcja nowego ładu powsta-
je w ministerstwach, po czym 
z jej wdrożeniem ból głowy ma-
ją właśnie samorządy. Jednak 
przy okazji „wielkiej Warszawy” 

gminy nie ograniczyły się do 
przypominania o konsekwen-
cjach i kosztach. Tym razem, 
wspólnie z mieszkańcami, wy-
brzmiało głośne „nie”. 

Na czym polegały kontrower-
sje wokół projektu? Przypomnij-
my, że znalazł się on w Sejmie 
bez wcześniejszych konsultacji, 
zapisy nowej ustawy były nie-
precyzyjne, a samorządowcy do-
wiedzieli się o pomyśle, kiedy 
ten był już procedowany. Za-
kładał on połączenie podwar-
szawskich gmin ze stolicą na 
podobnej zasadzie, na jakiej 
obecnie funkcjonują stołeczne 
dzielnice. Z niedowierzaniem 
przecierali też oczy mieszkań-
cy, bo okazało się, że w grani-
cach administracyjnych Warsza-
wy miały znaleźć się miejsco-
wości od niej sporo oddalone, 
np. Grodzisk Mazowiecki, czy... 
Góra Kalwaria. 

Zawrzało również w naszym 
regionie, a wspólny sprzeciw 
połączył przedstawicieli lokal-
nych władz, którzy do tej pory CZYTAJ WIĘCEJ NA STR. 2

nie mieli jeszcze okazji razem 
występować w żadnej sprawie. 
Ostatnim akcentem protestu 
miały być referenda. Decyzje 
o ich przeprowadzeniu zapa-
dły w Pruszkowie, Piastowie, 
Milanówku, Brwinowie, Mi-
chałowicach, Grodzisku Ma-
zowieckim i Podkowie Leśnej. 
Teraz kolejne gminy wycofują 
się z tych planów. 

Wiadomo już, że głosowia-
nia nie będzie w Pruszkowie, 
Grodzisku, Milanówku, Micha-
łowicach i Brwinowie, a niewy-
kluczone, że na podobny krok 
zdecydują się pozostałe gmi-
ny. Dlaczego? Zwrot nastąpił 
w ostatnich dniach kwietnia, 
kiedy na wniosek posła PiS Jac-
ka Sasina projekt ustawy został 
ofi cjalnie wycofany z dalszych 
sejmowych prac. Czy to koniec 
wojny o podstołeczne samorządy 
i „wielką Warszawę”? O odczu-
cia i opinie zapytaliśmy włoda-
rzy gmin naszego regionu.
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Koniec batalii o „wielką Warszawę”?
Gminy naszego regionu wstrzymują referenda, ale jednocześnie ostrzegają...
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 Decyzję o odwołaniu referendum w sprawie projektu „Warszawa 33+” podjęli 
m.in. pruszkowscy radni miejscy

– Wiem jak wielka jest obawa, że mogą przecież powtórnie wprowadzić 
ustawę pod obrady Sejmu. Taka obawa istnieje, z tym że my dzisiaj
znamy już swoją siłę, „policzyliśmy się” i nie pozostaniemy bierni. 
Andrzej Kurzela, wiceprezydent Pruszkowa, o wycofanym z Sejmu pomyśle „wielkiej Warszawy”

tel.: 500-222-979

ul. Kraszewskiego 17,  
05-800 Pruszków

Kancelaria
Adwokacka
Agata Jaczyńska
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P R U S Z K Ó W
Wakacje zbliżają się 
wielkimi krokami, 
a wraz z nimi Pruszkowskie 
Kino Letnie. W tym roku 
nie zabraknie fi lmów 
hitów, ale zaplanowaliśmy 
też kilka zmian. 

P ruszkowskie Kino Let-
nie od lat cieszy się 
ogromnym powodze-
niem wśród miesz-

kańców Pruszkowa i okolic. Re-
pertuar dobrany jest tak, że każdy 
znajdzie coś dla siebie. Nie bra-
kuje komedii, science-fi ction czy 
fi lmów akcji. 

W tym roku zaplanowaliśmy 
dwie nowości. Najważniejszą jest 
zmiana terminów projekcji. Do tej 
pory fi lmy w kinie pod chmurką 
prezentowane były w letnie, nie-
dzielne wieczory. W tym roku se-
anse będą odbywać się w soboty.

Znamy repertuar 
Kina Letniego! 

Kolejną zmianą jest prze-
niesienie Kina Letniego w inne 
miejsce. Tegoroczne seanse będą 
odbywać się w Parku Potulickich 
przy studni oligoceńskiej w re-
jonie ul. Lipowej. Na specjalnym 
ekranie pneumatycznym o wy-
miarach 7 na 4 m będzie można 
zobaczyć osiem kultowych fi l-
mów. Organizatorzy zadbali, by 
każdy fi lm w komfortowych wa-
runkach mogło obejrzeć kilku-
set widzów.

Znamy już repertuar Prusz-
kowskiego Kina Letniego. Inau-
guracyjny seans odbędzie się 
1 lipca. Zobaczymy „Interstel-
lar”. W kolejne lipcowe i sierp-
niowe soboty obejrzymy: „Klucz 
do wieczności”, „Joy”, „Osobli-
wy dom Pani Peregrine”, „Furia”, 
„X-Men:Apocalypse”, „Co ty wiesz 
o swoim dziadku” oraz „ Sica-
rio”. Wyjątkiem jest 22 lipca kie-
dy projekcji nie będzie. [AS]
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Przez cały 
czerwiec z ruchu 
pociągów 
wyłączony 
będzie tor nr 2,
w lipcu – tor nr 1

R E G I O N
Cztery linie autobusowe 
mają wozić pasażerów 
WKD w trakcie letniego 
remontu na szlaku 
Komorów-Podkowa Leśna 
Główna. Prace, jak 
już informowaliśmy, 
rozpoczną się 1 czerwca.

P asażerowie Warszaw-
skiej Kolei Dojazdo-
wej przyzwyczaili się 
do utrudnień i remon-

tów, które od kilu lat przewoźnik 
przeprowadza w okresie wakacyj-
nym. Tym razem zmodernizo-
wany zostanie mostek kolejowy 
na rzeczce Zimna Woda między 
stacjami w Kaniach i Nowej Wsi. 
Choć to niewielki obiekt, to znaj-
duje się w newralgicznym punk-
cie szlaku, a prace wymagają 

zamknięcia najpierw jednego, 
potem drugiego toru na odcin-
ku od Komorowa aż do Podko-
wy Leśnej.

Zgodnie z harmonogramem 
przedsięwzięcie rozpocznie się 
1 czerwca. Przez cały miesiąc 
z ruchu pociągów wyłączony bę-

dzie tor nr 2, w lipcu – tor nr 1. 
W tym czasie pasażerów na za-
mkniętym odcinku wozić bę-
dzie zastępcza komunikacja 

autobusowa. WKD poszukuje 
właśnie fi rmy, która ją zapewni. 
Do dyspozycji podróżnych ma-
ją być cztery linie: nr 1: Milanó-
wek Grudów – Podkowa Leśna 
Główna (ma kursować do 31 lip-
ca), nr 2: Podkowa Leśna Głów-
na – Pruszków WKD (do 31 lipca) 
oraz linie nr 3: Podkowa Leśna 
Główna – Komorów (kursy do 
30 czerwca) i nr 4: Grodzisk 

Autobusy zawiozą pasażerów WKD
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rów (do 30 czerwca). W przypad-
ku tych dwóch ostatnich WKD 
zastrzega możliwość rezygnacji 
z części połączeń lub całkowite 
zdjęcie ich ze szlaku. Wszystko 
zależeć będzie od tego jak wiele 
osób z dojazdu będzie korzystało.

Jakie warunki mają spełniać 
pojazdy? – Wszystkie autobusy 
wykonawcy muszą być w bardzo 
dobrym stanie technicznym, ze 
sprawną klimatyzacją i ogrze-
waniem, wyprodukowane nie 
wcześniej niż w 2007 roku i mu-
szą posiadać podczas realizacji 
niniejszego zamówienia aktu-
alne badania techniczne oraz 
ubezpieczenie OC i NW – czy-
tamy w ogłoszeniu o przetargu 
na świadczenie usług.

Wstępny rozkład jazdy dostęp-
ny jest na stronie wkd.com.pl. [JW]

Choć stało się to, czego domagały 
się samorządy, czyli projekt został 
wycofany, to nie słychać wśród 
ich przedstawicieli ani wielkiego 
optymizmu, ani ogłaszania zwy-
cięstwa. Wielu samorządowców 
podkreśla, że może być to tylko 
jedna z odsłon walki o podwar-
szawskie gminy, próba przyga-
szenia zaognionego konfliktu, 
a oni sami z dużym niepokojem 
i nieufnością podchodzą do tego, 
co jeszcze w sprawie metropolii 
może się wydarzyć. Niemniej pó-
ki co, referenda nie są konieczne. 

Do tego stanowiska przychylili 
się m.in. pruszkowscy radni, którzy 
w minioną środę (10 maja), prze-
głosowali uchwałę o uchyleniu re-
ferendum. – Po przeprowadzeniu 
konsultacji z Inicjatywą Obywatel-
ską ds. referendum zadecydowali-
śmy o wstrzymaniu referendum. Ta 
decyzja podjęta jest w duchu odpo-
wiedzialności i wiary, że doświad-
czenie jakie wspólnie przeżyliśmy, 
daje nam poczucie wielkiej siły – 
czytamy w uzasadnieniu uchwa-
ły. Radni zastrzegli w nim także, 
że: „W razie ponownych prób od-
górnego tworzenia „mega War-
szawy” będziemy zobowiązani 
do natychmiastowego podjęcia 
zdecydowanych form protestu. 
W przypadku, gdy podobny pro-
jekt znów trafi  do Sejmu, będziemy 
za tym, aby w tak ważnej dla lokal-
nej społeczności sprawie, miesz-
kańcy Pruszkowa wypowiedzieli się
w drodze referendum.”. 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Koniec batalii 
o „wielką Warszawę”?

Co teraz stanie się z kilkoma 
tysiącami podpisów za prusz-
kowskim referendum? – Pod-
pisy znajdują się w sejfi e urzędu 
miasta. Gdyby temat wrócił w cią-
gu dwóch miesięcy, to będą mo-

gły one jeszcze zostać użyte do 
przeprowadzenia referendum. 
Jeśli się ono nie odbędzie, podpi-
sy zostaną zniszczone. Na pewno 
nikt nie wykorzysta ich do innego 
celu – wyjaśnia Marcel Piątkowski 
z grupy inicjatorów referendum. 

Decyzja o wycofaniu się z gło-
sowania mieszkańców zapadła 
też w Brwinowie. – Chcąc dać 
szansę rządzącym na rehabili-
tację za wcześniejsze błędy, nie-
spełnione obietnice a czasami 

niegodne słowa w sprawie pro-
pozycji włączenia naszej gminy 
do m. st. Warszawy kilka dni temu 
przygotowałem i przekazałem 
brwinowskim radnym projekt 
uchwały w sprawie uchylenia 
poprzedniej uchwały w spra-
wie przeprowadzania referen-
dum. Uchwała została podjęta, co 
oznacza, że 4 czerwca referen-
dum jednak nie będzie – wyjaśnia 
Arkadiusz Kosiński, burmistrz 
Brwinowa. – Osobiście, jestem 
wielkim zwolennikiem współ-
pracy podwarszawskich gmin 
z Warszawą w formie dobrowol-
nego związku metropolitalnego 
a nie „odgórnego” administra-
cyjnego włączenia nas do miasta 
stołecznego Warszawy! Dlatego 
też zapewniam, iż w przypadku, 

gdyby powróciła ta zła koncep-
cja, to szybko będę ponownie 
wnioskował do radnych o za-
pytanie mieszkańców o opi-
nię – zaznacza. 

Uchwały w podobnym duchu 
przyjęto też w Grodzisku, Mi-
lanówku i Michałowicach. Co 
z pozostałymi gminami? – W Pod-
kowie Leśnej referendum bę-
dzie. Po pierwsze jest z inicja-
tywy mieszkańców, po drugie 
zadamy w nim pytanie wybie-
gające w przyszłość, aktualne. 
Sprawę traktujemy już bardziej 
na luzie, ale samo referendum 
będzie świętem demokracji i naj-
lepszym, najbardziej wiarygod-
nym sondażem – mówi Artur 
Tusiński, burmistrz miasta-ogro-
du. Decyzji o wycofaniu się z gło-
sowania mieszkańców nie ma 
też w Piastowie.

Jak więc podsumować nastroje 
w samorządach? Dobrze oddają 
to słowa Andrzeja Kurzeli, wice-
prezydenta Pruszkowa. – Wiem 
jak wielka jest obawa, że mogą 
przecież powtórnie wprowadzić 
ustawę pod obrady Sejmu. Taka 
obawa istnieje, z tym że my dzi-
siaj znamy już swoją siłę, „poli-
czyliśmy się” i nie pozostaniemy 
bierni – powiedział.
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Wielu samorządowców podkreśla, 
że może być to tylko jedna z odsłon 
walki o podwarszawskie gminy

C Y T A T02

Gminy naszego regionu wstrzymują referenda, 
ale jednocześnie ostrzegają...

Wszystkie firmy zachęcamy do współpracy przy Pruszkowskim 
Kinie Letnim. Reklama w trakcie projekcji pozwoli na zdobycie 
nowych odbiorców. O szczegóły można pytać w biurze reklamy
reklama@wprmedia.pl oraz pod nr telefonu (22) 758 77 88.
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6,2 mln zł – na tyle wyceniła swoje usługi firma z Radomia, która podejmie się budowy nowego przed-
szkola w Otrębusach. Pozostałe oferty złożone w przetargu były droższe. Przypomnijmy, że chodzi 

o jedną z ważniejszych inwestycji gminy Brwinów w najbliższych dwóch latach. Nowy obiekt ma powstać 
przy Zespole Szkół w Otrębusach i pomieścić setkę przedszkolaków w czterech oddziałach. Przedszkole 
ma być gotowe we wrześniu 2018 r. 6,2W I A D O M O Ś C I
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R E G I O N
Można powiedzieć, że 
długi majowy weekend 
był dośc bezpieczny. 
Na terenie powiatu 
grodziskiego nie 
doszło do żadnego 
wypadku drogowego, 
zaś w pruszkowskim 
odnotowano trzy  
takie zdarzenia.  

W tym roku ma-
jowy weekend 
był napraw-
dę długi. Roz-

począł się 28 kwietnia i dla 
jednych skończył się 3 maja,  
a dla innych dopiero 8 ma-
ja. Był to bardzo pracowity 
czas dla policjantów, którzy 
prowadzili wzmożone dzia-
łania – przede wszystkim te  
o charakterze drogowym. 

Jak majówka minęła w po-
wiecie grodziskim? – Na 
drogach powiatu w tym cza-
sie nie doszło do żadnego 
wypadku, a policjanci byli 
wzywani do 23 kolizji. W wy-
niku licznie przeprowadza-
nych kontroli trzeźwości 
kierujących, funkcjonariu-
sze zatrzymali 3 kierowców 
aut i 5 rowerzystów, którzy  
byli pod wpływem alkoholu 
– poinformowała asp. sztab. 
Katarzyna Zych, rzecznik 
prasowy Komendy Powiato-
wej Policji w Grodzisku Ma-
zowieckim.

Na terenie powiatu prusz-
kowskiego również było 
dość bezpiecznie. – Odno- 
towaliśmy 3 wypadki oraz 
25 kolizji. Na szczęście nikt 
nie zginął, natomiast były  
4 osoby ranne. Policjanci  
zatrzymali tylko jednego 
nietrzeźwego kierowcę  
– mówi st. asp. Karolina Kań- 
ka, zecznik prasowy  Ko- 
mendy Powiatowej Policji  
w Pruszkowie. [SD]

Długi majowy 
weekend 
był spokojny

 Seweryn Dębiński 

P R U S Z K Ó W
Na terenie dawnej fabryki 
Mechaników w Pruszkowie 
odkryto nietypowe 
znalezisko – kamień 
węgielny z 1881 r. Ale nie 
był on wmurowany pod 
budowę wspomnianych 
Mechaników, lecz fabrykę 
konstrukcji żelaznych 
Mieczysława Rudnickiego  
i Aleksandra Kuczyńskiego. 

O sprawie poinformo- 
wał nas czytelnik 
Sebastian, który na- 
trafił na znalezisko 

podczas prac budowlanych.  
– Witam. Może Wy pomożecie  
znaleźć rodzinę inżynieria, któ-
ry wmurował kamień węgielny 
pod budowę fabryki Mechani-
ków w Pruszkowie. Kamień wę-
gielny jest z listem i wizytówką  
inżyniera, która pochodzi z War- 
szawy ul. Marszałkowska 75 
– napisał do nas Sebastian.

Ale jak już wspominaliśmy na 
początku, kamień węgielny nie 
został wmurowany jednak pod 
budowę fabryki Mechaników, 
tylko zakładu prowadzonego 
przez Mieczysława Rudnickie-
go i Aleksandra Kuczyńskiego. 
Mowa o fabryce Konstrukcji Że-
laznych i Kotlarni, która zaczę-
ła powstawać 26 kwietnia 1881 r. 
(tego dnia wmurowano kamień 
węgielny według znalezionego 
listu) przy ul. Stalowej w Prusz-
kowie. Celowo wybrano miej-
sce po południowo-zachodniej 
stronie stacji kolejowej, bowiem 

pracownicy przyjeżdżali z War-
szawy właśnie „dużą” koleją. 

Co ciekawe, treść umowy 
wspólników nie jest znana, ale 
jak wynika z innych dokumentów 
to Rudnicki posiadał decydujący 
głos. To on wniósł niezbędny ka-
pitał do powstania fabryki. Ponad-
to jego wizytówka została również 
wmurowana wraz z kamieniem 
węgielnym. Natomiast Kuczyń-
ski przede wszystkim posiadał 
ogromną wiedzę i doświadcze-
nie, potwierdza to m.in. jego au-
torska publikacja „Podręcznik 
techniczny” lub to, że wcześniej 
kierował produkcją kotłów pa-
rowych w fabryce przy ul. Czer- 
niakowskiej w Warszawie.

Budowa pruszkowskiej fabryki 
zakończyła się w 1882 r. kosztem 
50 tys. rubli. Rok później rozpo-
częła się produkcja elementów 
żelaznych. Na przestrzeni kilku-
nastu lat powstawały tam m.in. 
konstrukcje mostów, pociski arty-
leryjskie, bomby burzące do moź-
dzierzy polowych, maszyny i kotły 

parowe, narzędzia rolnicze, czy 
nawet hamulce automatyczne do 
wagonów kolejowych. Fabryka by-
ła wyposażona w kuźnię z trzema 
młotami pneumatycznymi, obra-
biarki oraz maszynę parową.

Ciekawostką jest to, że w 1885 
roku w halach fabrycznych po-
jawiło się oświetlenie. Jak na owe 
czasy był to skok technologicz-
ny, bowiem światło posiadało 
tylko pięć fabryk w Warszawie 
i jej okolicach. 

Przez wiele lat fabryka Kon-
strukcji Żelaznych i Kotlarni  
w Pruszkowie prosperowała świet-
nie. Była jedną z najnowocześ- 
niejszych. Jednak w 1y897 roku car-
ski resort wojenny nagle odsunął 
Rudnickiego od dostaw zbroje-
niowych. Decyzja ta była zwią-
zana z tym, że zakłady rosyjskie 
zabiegały o przejęcie zysków z te-
go interesu. W 1898 r. pruszkowska 
fabryka została zamknięta. Dwa la-
ta później kupili ją Kazimierz Ko-
siński i Witold Preyss, przejmując  
też ciążące na zakładzie długi. 

RZECZOZNAWCA  
MAJĄTKOWY

WYCENA WSZYSTKICH RODZAJÓW 
NIERUCHOMOŚCI

691 350 563

Reklama

P R U S Z K Ó W
Bar Przystań  
w pruszkowskim Parku 
Potulickich od kilku 
miesięcy stoi zamknięty.  
W czwartek (11 maja) 
odbyła się licytacja, dzięki 
której miasto wybrało 
nowego najemcę obiektu. 

B ar w sercu parku cie-
szył się sporym po-
wodzeniem wśród 
mieszkańców Prusz-

kowa. Najchętniej oblegany był 
w ciepłe, wakacyjne wieczory. 
Wiele osób chętnie wybiera-
ło się tam ze znajomymi. Bar 
miał również swoich przeciw-
ników, którzy uważali, że obiekt 
swoim wyglądem raczej odstra-
szał i że można by było w tym 
miejscu stworzyć coś lepszego. 

Od kilku miesięcy bar stał 
pusty. W marcu na miejskich 
tablicach pojawiły się infor-
macje o licytacji obiektu. Kon-
kretnie chodziło o znalezienie 
nowego dzierżawcy. W czwar-
tek odbył się ustny przetarg 

na dzierżawę nieruchomości.  
– Chętnych nie brakowało. Pięć 
podmiotów wpłaciło wymagane 
wadium w terminie. Trzy fir-
my zgłosiły się za późno. Na sa-
mej licytacji pojawiło się trzech 
zainteresowanych – poinfor-
mował nas Michał Landow-
ski, wiceprezydent Pruszkowa.  
– Udało nam się wynegocjować 
stawkę 21 zł za metr kwadra-
towy – dodał.

Dziś jeszcze nie wiadomo co 
dokładnie powstanie w budyn-
ku Baru Przystań. W ciągu mie-
siąca miasto podpisze z nowym 
dzierżawcą umowę. Jedno jest 
pewne: obiekt może być wyko-
rzystany na cele rekreacyjne lub 
gastronomię. – Dziś jeszcze nie 
możemy powiedzieć, kto złożył 
najkorzystniejszą ofertę. Czas na 
odwołania to 7 dni, a sam doku-
ment z licytacji musi podpisać 
prezydent – dodaje Landowski. 

Udało nam się ustalić, że 
dzierżawcą jest zupełnie nowa 
firma, a nie poprzedni najem-
ca. Będziemy informować o tym, 
co się znajdzie w obiekcie. [AS]

Co dalej z Barem 
Przystań? 
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Kawał historii  
na wizytówce

Nietypowe znalezisko na terenie dawnej  
fabryki Mechaników
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Monitoring często bywa bardzo po-
mocny, bowiem czujne oko kamery 
potrafi zarejestrować kradzieże, wła-
mania, wypadki. Wtedy łatwiej ująć 
sprawcę. Niebawem, bo do końca 
wakacji, ponownie rozbudowany zo-
stanie system monitorowania w Gro-
dzisku. Gmina ogłosiła przetarg w tej 

sprawie. Przedmiotem zamówienia 
jest dostawa, montaż i uruchomienie 
serwera oraz kamer szybkoobroto-
wych. Gdzie pojawią się urządzenia? 
Kamery zostaną zainstalowane na słu-
pach przy skrzyżowaniach: ul. War- 
szawskiej i Dąbrowskiego, Piłsud-
skiego i Bałtyckiej, Bairda i Teligi oraz 

Pojawią się 
nowe kamery

na terenie Stawów Walczewskiego  
i Stawach Goliana, przy ul. Kopernika 
od Orzeszkowej, a także w okolicach 
ronda przy zjeździe z autostrady A2. 
Kamery na Stawach Walczewskiego 
mają zostać zamontowane w 20 dni 
od dnia podpisania umowy, natomiast  
cała reszta w ciągu 40 dni. [SD]  

Piastowa. Trudno o bardziej nie-
poważne oskarżenie, więc też 
traktuję je niepoważnie.

Co z rozbudową liceum im. Mic-
kiewicza? Liczył Pan, że wystar-
tuje w ubiegłym roku...
– Mamy zamknięty projekt, uzy-
skaliśmy też pozwolenie na bu-
dowę, na które, to mały rekord, 

czekaliśmy w starostwie prawie 
pół roku. Przypomnę, że zadanie 
obejmuje budowę nowego obiek-
tu dydaktycznego, powstanie hali 
sportowej i modernizację istnie-
jącego budynku szkoły.

Ale chciałbym też powiedzieć 
o sprawie, która poważnie rzu-
tuje na opóźnienie startu prac. 
Z niezrozumiałych dla mnie po-
wodów została zakwestiono-
wana wycinka (na którą mamy 
pozwolenie) drzew kolidują-
cych z  rozbudową liceum. Za 

stronę postępowania zostało 
uznane stowarzyszenie ekolo-
giczne z siedzibą w Warszawie. 
Wpłynęło pismo z sądu zakazu-
jące nam przygotowania terenu 
pod inwestycję w postaci usunię-
cia tych zbędnych drzew. Oczy-
wiście odwołaliśmy się, czekamy 
na rezultat. Cała sprawa jednak 
powoduje, że inwestycja przesu-
wa się w czasie. Realnie patrząc, 
liczymy się z tym, że w tym ro-
ku rozbudowa liceum może nie 
ruszyć. A to naprawdę imponu-
jący projekt, jesteśmy do niego 
przygotowani. Chcemy tylko, że-
by nam nie przeszkadzano. Do-
dam też, na terenie całego miasta 
nasadzimy nowe drzewa.

Wróćmy do budowanych domów 
komunalnych. Ile w nich będzie 
mieszkań i kto dostanie klucze?
– Lokali będzie 37. A kto dosta-
nie do nich klucze? Na to pytanie 
w tej chwili nie odpowiem do-
kładnie. Pamiętajmy, że  cały czas 
przydzielamy mieszkania komu-
nalne będące w zasobach miasta. 
W każdym razie nowe budynki 
w znacznym stopniu zaspokoją 
potrzeby w tym zakresie.

Głośny temat: projekt „wiel-
kiej Warszawy”. Został wycofa-
ny z Sejmu, ale sprawa zapewne 
wróci. W Piastowie 11 czerwca 
ma się odbyć referendum.
– My utrzymujemy termin na-
szego referendum. Trwają przy-
gotowania. Z naszego punktu 

widzenia pytanie nadal pozo-
staje zasadne. To, że jeden pro-
jekt został wycofany, nie znaczy, 
że nie pojawi się inny, podobny 
w treści czy w formie.

Nasze pytanie referendalne 
brzmi: czy jest Pan/Pani za tym, 
żeby m. st. Warszawa, jako me-
tropolitalna jednostka samorzą-
du terytorialnego, objęła Gminę 
Miejską Piastów”?  Czyli jest to 
pytanie niezależne od losów tej 
ustawy. Sięga ono pewnej filozo-
fii patrzenia na ideę metropolii. 

W Y W I A D
Na początek tradycyjne pytanie. 
Co się udało w ubiegłym roku?
– Odpowiem, biorąc pod uwagę 
perspektywę początku kaden-
cji, gdyż ubiegły rok wpisuje się 
w ciągłość pewnych działań, 
które podjęliśmy. Chciałbym 
podkreślić rolę moich współ-
pracowników, osób kompetent-
nych, aktywnie szukających 
sposobów rozwoju Piastowa. 
Bardzo wysoko oceniam też  
współpracę z Radą Miejską, 
gdyż jesteśmy w stanie uzgodnić  
wspólne działania.

Jeśli zaś chodzi o ubiegłoroczne 
dokonania to przede wszystkim 
wskażę na zakończenie budowy 
odwodnienia północno-zachod-
niej części miasta – przedsię-
wzięcia, które rozpoczęliśmy 
jeszcze w 2015 r. Kolejne spra-
wy to uzyskanie dofinansowania 
na budowę ścieżek rowerowych 
i parkingu „Parkuj i Jedź” oraz 
położenie nowych nawierzchni 
na dziewięciu ulicach. Istotnym 
działaniem było również to, że 
następne ulice zostały przyłączo-
ne do sieci wodociągowej. Nie-
zwykle ważna dla miasta jest też 
budowa domów komunalnych.

Ale przecież ruszyła ona dopie-
ro w tym roku?
– Tak, ale sprawa uzgodnień pro-
jektu i uzyskania dofinansowania 
to efekt ubiegłorocznych wysił-
ków. Zresztą 2016 r. zaowocował 
znacznym wzrostem środków 
wydanych na inwestycje. W tym 
roku będzie tych pieniędzy jesz-
cze więcej – chcemy, żeby ta kwo-
ta przekroczyła 20 mln złotych.

Przejdźmy do tzw. „małej ob-
wodnicy Piastowa”, choć wiem, 
że woli Pan określenie ciąg ulic. 
Niedawnym stanowiskiem Rady 
Miejskiej w tej sprawie był Pan 
wyraźnie rozczarowany.
– Podchodzę do tego pragma-
tycznie. Uważam, że projekt te-
go ciągu ulic to dobre rozwiązanie 
dla miasta i zdania nie zmieniam 
niezależnie od tego, jakie stano-
wisko przyjęła rada, zresztą za-
ledwie 1 głosem.

My projektujemy ciąg ulic, który 
de facto w ponad 80 proc. istnieje. 
Uzupełniony zostaje tylko o nowy 
fragment ulicy S. Żółkiewskiego, 

Dbajmy o budowę wspólnoty
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Rozmowa z GRZEGORZEM SZUPLEWSKIM, burmistrzem Piastowa
Oczekiwaliśmy, że samorządy zo-
staną zaproszone do konsultacji, 
a praktycznie ich nie było. Dru-
ga sprawa: konstytucyjne prawo 
mieszkańców do zabierania głosu 
na tematy dla nich ważne. Ja oso-
biście również bardzo chciałbym 
wypowiedzieć się w referendum, 
a nikt by mi takiej możliwości nie 
stworzył, gdyby nie uchwała na-
szej rady. Ogłoszenie referendum 
było obowiązkiem, to kamień wę-
gielny demokracji.

Porażki?
– Oczywiście. Chociażby opóź-
nienie startu (kłopoty przetar-
gowe) budowy wspomnianych 
domów komunalnych czy proble-
my z rozbudową liceum im. Mic-
kiewicza. Dochodzi też, choć to 
temat sięgający szerzej, zła jakość 
powietrza. W tej ostatniej kwestii 
oczekiwałbym jednak większej 
interwencji władz centralnych, 
np. wycofania z rynku najgor-
szych paliw, większego wspar-
cia programu wymiany pieców. 
Osobiście martwi mnie też prze-
grana walka o obronę wyciętych 
przez kolejarzy drzew na stacji. 
Niedobrze mi z tym, że nie da-
liśmy rady tych drzew obronić.

Zdziwiony byłem stanowiskiem 
rady miejskiej w sprawie „Klą-
twy” w warszawskim Teatrze 
Powszechnym. Czy piastowski 
samorząd musi się zajmować 
spektaklem, przyznam, że kontro-
wersyjnym, ale granym w stolicy?
– Dobre pytanie. Podzielam Pa-
na opinię. Są sprawy przypisane 
samorządowi i na tym powinien 
się skupić. Choć sam mam nega-
tywne zdanie na temat przedsię-
wzięcia pod tytułem „Klątwa”, bo 
to nawet nie jest spektakl.

 To jest pewna prowokacja, 
która jak się okazuje osiągnęła 
swój cel. 

Marzenia?
– Chciałbym, żeby społeczeństwo 
Piastowa było mocniej zintegro-
wane, żeby było więcej życzliwości 
oraz wzajemnego zaufania. Żeby 
każdy miał poczucie, że miasto jest 
naszym wspólnym dobrem. Buduj-
my więc ciągle wspólnotę, a unikaj-
my niepotrzebnych sporów.

Rozmawiał:
ANDRZEJ GOLEC

którego nie ma w tej chwili fizycz-
nie, ale jest przewidziany w miej-
scowym planie zagospodarowania 
przestrzennego - przyjętym już 
w roku 2003. W związku z tym 
realizuję uchwałę Rady Miejskiej 
sprzed lat czternastu, oczywiście 
w sposób dostosowany do obec-
nych realiów. Tak więc nie do 
końca podzielam zdanie, że ktoś 
czegoś  nie wiedział, choć mogę 
zrozumieć punkt widzenia miesz-
kańców, którzy nagle dostaną no-
wą ulicę w sąsiedztwie. Nie każdy 
musi być z tego zadowolony.

Mieszkańcy M. Ogińskiego 
 i St. Barcewicza protestują.  
Boją się najazdu aut.
– Skąd wiadomo, że nagle wyge-
neruje się jakiś gigantyczny ruch 
samochodowy? Nikt mi dzisiaj na 
to pytanie nie potrafi odpowie-
dzieć. A bardzo chętnie zapo-
znałbym się z takimi analizami. 
Ludzie, z którymi współpracuje-
my, nie sygnalizują aby Piastów 
czekał jakiś komunikacyjny kata-
klizm. A już zupełnie absurdalny 
jest zarzut działania w interesie 
Pruszkowa, że chcemy ruch koło-
wy z tego miasta zabrać kosztem 

G R O D Z I S K  M A Z .
Choć w majówkę  
pogoda nas nie 
rozpieszczała, to  
w Grodzisku nikt  
o tym nie myślał.  
Stawy Walczewskiego 
przeżyły zatrzęsienie. 
Chętnych do 
wypożyczenia 
sprzętu wodnego  
nie brakowało. 

K ajak, łódka, rowe- 
rek wodny – do wy- 
boru, do koloru. Ma- 
jówka w Grodzisku 

Mazowieckim zapowiadała 
się niezwykle ciekawie. Każ-
dy mógł wypożyczyć sprzęt 
wodny i relaksować się na ło-
nie natury. Jedyną przeszko-
dą była pogoda, która nie 
zachęcała do przebywania 
na świeżym powietrzu. Ale...  
– Może i pogoda nie zachwy-
cała, ale byliśmy zaskoczeni 
ilością osób, które w majów-
kę pojawiły się na Stawach 
Walczewskiego. Sprzęt wod-
ny cieszył się sporym zain-
teresowaniem – mówi nam 
Mariusz Smysło, dyrektor 
Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Grodzisku Mazowieckim.

Atrakcje na Stawach Wal-
czewskiego sprawiają, że nie 
trzeba daleko wyjeżdżać, aby 
odpocząć. Za niewielką opła-
tą można się nieźle bawić.  
Wypożyczenie dwuosobo- 
wego kajaka to koszt 8 zł,  
z kolei za pięcioosobową łódź 
i rower wodny zapłacimy  
10 zł. – To jedyna taka atrakcja 
w okolicy. Dla wielu osób sta-
nowi nowość, z której każdy 
chce skorzystać i poznać. Cie-
szy nas, że ta oferta spodobała 
się mieszkańcom – podkre-
śla Smysło.

Zatem sprzęt wodny oka-
zał się strzałem w dziesiąt-
kę. Pozostaje tylko liczyć na 
ocieplenie, a wtedy Stawy 
Walczewskiego przyciągną 
rzesze spragnionych relak-
su grodziszczan. [JM] 

Sprzęt wodny 
miał wzięcie
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Chciałbym, żeby każdy miał poczucie,  
że miasto jest naszym wspólnym
dobrem. Budujmy więc ciągle wspólnotę, 
a unikajmy niepotrzebnych sporów
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Podczas sesji Rady Gminy Michało-
wice wójt Krzysztof Grabka otrzy-
mał absolutorium. 9 maja niemal 
wszyscy radni wyrazili aprobatę dla 
jego ubiegłorocznej pracy. Jak co 
roku gmina Michałowice wychodzi 
przed szereg, a to za sprawą sesji ab-
solutoryjnej, która odbywa się tutaj 

już w maju. Dlatego też w tym mie-
siącu radni przyjrzeli się pracy wójta 
Krzysztofa Grabki i głosowali w spra-
wie udzielenia absolutorium. A warto 
wspomnieć, że jego udzielenie ozna-
cza, że władza odpowiednio realizo-
wała swoje zadania, głównie w sferze 
finansowej – wydatki majątkowe, 

Wójt Krzysztof Grabka 
dostał absolutorium

inwestycje i zobowiązania. Zatem 
jak przebiegło głosowanie? 12 rad-
nych opowiedziało się za udziele-
niem absolutorium, zaś trzech było 
przeciw. Oznacza to, że radni po-
zytywnie ocenili działalność wójta.  
Dodajmy, że absolutorium otrzy- 
mał on po raz ósmy. [SD]  

M I C H A Ł O W I C E
Budynki szkolne  
w Michałowicach, 
Komorowie i Nowej Wsi 
zostaną zmodernizowane. 
Remonty będą polegały 
m.in. na wymianie drzwi, 
odnowieniu łazienek, 
korytarzy i sal. 

D o prac remontowych 
zakwalifikowano trzy 
szkoły w Komorowie 
– gimnazjum, liceum 

i podstawówkę, dwie w Micha-
łowicach – gimnazjum i szkołę 
podstawową oraz przedszkole  
i podstawówkę w Nowej Wsi. 

Jaki będzie zakres prac? W ko-
morowskim liceum znajdującym 
się w Zespole Szkół Ogólnokształ-
cących im. Marii Dąbrowskiej 
wyremontowanych zostanie 
sześć łazienek uczniowskich, ła-
zienki nauczycielskie, a także wy-
konane będą zabudowy rur pod 
sufitem w korytarzu i izolacja 

części fundamentów budynku. 
Natomiast w szkole podstawo-
wej (wchodzi w skład tego same-
go zespołu szkół – przyp. red.) 
do remontu zakwalifikowano 
schody zewnętrze i wewnętrz-
ne w kuchni, malowane zostaną 
ściany, wymieniona nawierzch-
nia placu zabaw i boisk oraz izo-
lacja fundamentów. Wiele robót 
zaplanowano też w gimnazjum. 
Tam na zmiany czeka siedem sal 
lekcyjnych na drugim piętrze, ko-
rytarz, łazienka nauczycielska. 

Wymienione zostaną drzwi do 
kabin w łazienkach dla uczniów 
oraz pomalowana lamperia przy 
wejściu do budynku. 

Szkoła Podstawowa im. Jana 
Pawła II w Michałowicach też nie-
co zmieni swoje oblicze, szcze-
gólnie wewnątrz. W zakres prac 
wchodzą m.in.: remont sal lek-
cyjnych, likwidacja zacieków na 
ścianach, remont gabinetu stoma-
tologicznego, jadalni, czy napra-
wa kominów. Zaś w Gimnazjum 
im. Księcia Józefa Poniatowskiego 

Gmina wyremontuje budynki szkół

pi
xa

ba
y.c

om ekipa remontowa zajmie się sa-
lami lekcyjnymi, korytarzami, 
łazienkami, halą sportową, scho-
dami i ociepleniem elewacji bu-
dynku od strony boiska. 

Zmodernizowane zostaną też  
szkoły w Nowej Wsi. Gminne przed- 
szkole zyska rolety zewnętrzne 
w sali „Smerfy”, odnowione zo-
staną podłogi drewniane w dwóch 
salach dla dzieci, pomalowane 
ściany i wymienione pokrywy 
zabezpieczające piaskownice. 
W Szkole Podstawowej im. Miko-
łaja Kopernika będą zamontowa-
ne markizy w oknach dachowych, 
klimatyzacja w pracowni infor-
matycznej i gabinecie dyrekto-
ra. Ponadto wymienione zostaną 
okna w klasach i bibliotece oraz 
przeprowadzona będzie renowa-
cja podłogi drewnianej w klasach 
i na korytarzu szkolnym. 

Według dokumentacji prze-
targowej wszystkie prace muszą 
zostać wykonane do 25 sierpnia  
tego roku. [SD]

 Joanna Wielgus 

O T R Ę B U S Y
Do dużej inwestycji, która 
przysłuży się mieszkańcom, 
szykuje się znana nie 
tylko w naszym regionie 
piekarnia AK Otrębusy.  
Na terenie jej siedziby przy 
ul. Wiejskiej ma powstać 
przyjazna infrastruktura 
sportowa i rekreacyjna. 
Warunkiem jest pomyślna 
walka o przyznanie dotacji. 

25 lat temu firma 
zaczynała swo-
ją działalność 
od niewielkie-

go punktu sprzedaży pieczywa 
na tyłach skromnej lokalnej pie-
karni. Dziś to już prężne przed-
siębiorstwo, którego markę  
i wyroby znają nie tylko miesz-
kańcy Otrębus i okolic, ale także 
Warszawy i innych miejscowo-
ści w Polsce. Sklepy firmowe  
z pieczywem i ciastami AK Otrę-
busy znajdziemy m.in. w Bło-
niu, Sochaczewie, Markach czy 
Zielonce. Ale główna siedziba 
firmy i motto jej działania od 
ponad dwóch dekad pozosta-
ją takie same. – Przez lata dzia-
łalności staliśmy się dużym 
przedsiębiorstwem, mogącym  
w pełni wykorzystywać swój 
potencjał, by działać profesjo-
nalnie. Jednak wciąż przyświe-
cają nam zasady, które cechują 

małe przedsiębiorstwa: jesteśmy 
elastyczni, otwarci na wszelkie 
pomysły naszych partnerów  
i klientów. To co robimy, robimy 
z pasją i z przywiązaniem do tra-
dycji – czytamy na stronie firmy. 

Potwierdza to w rozmowie 
z nami Grażyna Zielińska, cór-

ka założycielki piekarni, która 
obecnie współkieruje rodzinnym 
przedsięwzięciem. – Jesteśmy fir-
mą stąd i we wszystkich działa-
niach staramy się pamiętać także 
o mieszkańcach Otrębus. Dla nas 

taka społeczna odpowiedzial-
ność ma duże znaczenie. Stąd 
też pomysł, aby rozwijać poten-
cjał miejsca, w którym wszystko 
się zaczęło, aby tętniło ono ży-
ciem, służyło ludziom – wyjaśnia. 

Na czym dokładnie ten pomysł 
polega? Na terenie siedziby pie-

karni przy ul. Wiejskiej powstać 
ma przestrzeń do rozwoju przed-
siębiorczości i edukacji ekologicz-
nej, insfrastruktura rekreacyjna 
z placami zabaw, w przyszło-
ści także boiskami do gry. Do 

tego część z małą gastronomią, 
gdzie posilić się i wypocząć po 
wysiłku będą mogły całe rodzi-
ny. W planach firmy jest także 
stworzenie nowoczesnych po-
mieszczeń, z których mógłby 
korzystać pobliski ośrodek zdro-
wia. W przychodni mieszczącej 
się w Pałacyku Toeplitza nie ma 
obecnie zbyt komfortowych wa-
runków. – Myślimy o tym, aby do 
Otrębus ściągnąć lekarzy specja-
listów, czego bardzo tu braku-
je. Brakuje też miejsc, w których 
rodziny z dziećmi mogłyby ak-
tywnie wypoczywać – tłumaczy 
Grażyna Zielińska. 

Plany są więc ambitne, ale też 
kosztowne. Całość ma pochło-
nąć nawet kilka milionów złotych. 
Firma stara się więc o pozyska-
nie dotacji na ten cel. Warun-
kiem koniecznym jest jednak 
wpisanie wniosku do lokalne-
go programu rewitalizacji gmi-
ny Brwinów. – Bardzo liczymy tu 
na wsparcie władz gminy, bo bez 
tego nie uda nam się zrealizować 
naszych pomysłów. Uwzględnie-
nie ich w programie rewitalizacji 
jest jednym z wymogów przyzna-
nia dotacji – zaznacza Zielińska.

W minionych latach firma AK 
Otrębusy wielokrotnie wyróżnia-
na była prestiżowymi nagrodami 
za swoją działalność. Wyróżnienia 
przyznawane były także na wnio-
sek władz gminy. Pozostaje więc 
nadzieja, że tym razem pomoc na-
dejdzie także w walce o sukces.

Plany są więc ambitne, ale też 
kosztowne. Całość ma pochłonąć nawet 
kilka milionów złotych. Firma stara się 
więc o pozyskanie dotacji na ten cel 

Ambitne plany 
piekarni AK Otrębusy

Na terenie siedziby piekarni przy ul. Wiejskiej powstać ma  
m.in. przestrzeń do rozwoju przedsiębiorczości i edukacji ekologicznej

M I L A N Ó W E K
Dobra zabawa, adrenalina 
i wiele atrakcji – tak 
przedstawia się program 
imprezy Dzień sportu 
w Milanówku, która 
odbędzie się 20 maja 
na terenie kąpieliska 
miejskiego. 

M ówi się, że sport 
to zdrowie, ale 
też wysiłek i po-
święcenie. Podzi-

wiamy tych, którzy pokonują 
kolejne bariery i zmierzają na 
szczyt. Stają się idolami, symbo-
lem zwycięstwa i ciężkiej pracy. 
Sukces często rodzi się w bólach, 
ale jest pięknym zwieńczeniem 
ogromnego wysiłku. Dlatego też 
tak bardzo przeżywamy spor-
towe emocje. Pamiętajmy jed-
nak, że frajdę może sprawiać też 
sport na poziomie amatorskim.

Już 20 maja każdy będzie 
mógł poczuć smak sportu w Mi-
lanówku. Miłośnicy aktywności 

powinni być w pełni usatysfak-
cjonowani. O godz. 10 rozpocz-
nie się rajd rowerowy ulicami 
Milanówka, każdy uczestnik 
może liczyć na odblaskową ko-
szulkę. Start głównej imprezy 
przewidziano w samo południe 
na terenie kąpieliska miejskie-
go. Podczas Dnia sportu w Mila-
nówku nie zabraknie adrenaliny 
i efektownych ewolucji. Zapla-
nowano pokazy ekstremalnych 
skoków rowerowych i moto-
crossowych. O podwyższone 
ciśnienie u obserwatorów za-
dba utytułowany mieszkaniec  
Milanówka Rafał Biały wraz 
z teamem Freestyle Family.

Podczas imprezy nie zabrak-
nie elementu muzycznego. 
O godz. 17.30 odbędzie się kon-
cert zespołu Red Room. Ponad-
to w programie imprezy można 
znaleźć: miasteczko dyscyplin 
sportowych, strefę zdrowe-
go jedzenia, turniej piłki noż-
nej, zabawy dla dzieci czy też  
kręgielnię plenerową. [JM]

Dzień sportu  
dla aktywnych
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Syndyk masy upadłości Zofii Majchrzak, w postępowaniu upa-
dłościowym, sygn. akt X GUp 555/15 obwieszcza o przetar-
gu na sprzedaż udziału w wysokości 1/2 w prawie własności 
nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w Gro-
dzisku Mazowieckim przy ul. Słonecznej 8, dla której Sąd Rejo- 
nowy w Grodzisku Mazowieckim prowadzi księgę wieczystą  
nr WA1G/00068007/1.

Minimalna cena sprzedaży wynosi 100.000,00 zł (sto tysięcy zło-
tych) brutto.

Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 1 czerwca 2017 roku. Oferty należy składać 
osobiście w gmachu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy 
w Warszawie (00-454) przy ul. Czerniakowskiej 100A lub prze-
słać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data 
wpływu do Sądu). We wskazanym wyżej terminie należy także 
dokonać wpłaty wadium w wysokości 10.000,00 zł (przy czym 
decyduje data zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym 
masy upadłości).

Otwarcie ofert nastąpi 13 czerwca 2017 roku o godz. 12:30  
w gmachu Sądu w sali nr 119. 

Warunki przetargu można uzyskać w gmachu Sądu Rejonowe-
go dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla 
spraw upadłościowych i  restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakow-
ska 100A oraz w Biurze Syndyka, po wcześniejszym wystosowa-
niu zapytania na adres email: oferty@wydrzynski.com.pl 

Wgląd do operatu szacunkowego dot. przedmiotu konkursu 
ofert można uzyskać w gmachu w/w Sądu.

Ogłoszenie
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Poruszający się ul. Nadarzyńską w Gro- 
dzisku i ul. Chmielną w Makówce mu-
szą przygotować się na utrudnienia. 
Niebawem rozpoczną się remon-
ty tych dróg. Nadarzyńska to jedna  
z kluczowych ulic w Grodzisku, łączy 
drogę 719 z trasą katowicką oraz oko-
licznymi miejscowościami. 22 maja 

wystartuje remont 600-metrowego 
odcinka od torów WKD do ul. War-
szawskiej. – Ul. Nadarzyńska będzie 
przebudowywana od 22 maja do koń-
ca lipca. Dla kierowców zostaną przy-
gotowane objazdy – poinformował 
grodziski urząd. W najbliższych dniach 
ruszy też modernizacja ul. Chmielnej 

Będą utrudnienia
komunikacyjne

w Makówce. – Remont ulicy Chmiel-
nej zacznie się 15 maja i potrwa do 
końca czerwca. W związku z powyż-
szym linie miejskie 2,8,11 będą jeź-
dziły objazdem przez Kuklówkę. Nie 
będzie też obsługiwany przystanek 
Makówka Wieś – przedstawiają gro-
dziscy urzędnicy. [JM]  

 Anna Sołtysiak 

P R U S Z K Ó W
Miejski Zarząd Obiektów 
Sportowych przestanie 
istnieć. Władze miasta  
chcą go przekształcić  
w spółkę prawa 
handlowego, która  
ma być jednocześnie 
operatorem Centrum 
Dziedzictwa Kulturowego. 

B udowa CDK idzie peł-
ną parą. Pruszkow-
scy włodarze zgodnie  
z wcześniejszymi za-

pewnieniami chcą być gotowi 
na moment oddania obiektu  
do użytku. Chodzi o to, by Cen-
trum Dziedzictwa Kulturowego 
od pierwszego dnia działalności 
miało szeroką ofertę dla miesz-
kańców. Jednak aby tak się stało, 
CDK musi mieć swojego opera-
tora. W tym celu miasto tworzy 
spółkę, która będzie zarzą- 
dzać obiektem.

Konieczne jest jednak zli-
kwidowanie zakładu budżeto-
wego, czyli miejskiej jednostki 

zarządzającej kompleksem Zni-
cza. Mowa tu o Miejskim Za-
rządzie Obiektów Sportowych. 

MZOS został powołany do ży-
cia w 1994 roku. Od tamtej po-
ry odpowiadał za zarządzanie 

kompleksem Znicz, w którego 
skład wchodzą takie obiekty jak 
hala sportowa czy stadion Znicz.

Zgodę na przekształcenie 
Miejskiego Zarządu Obiektów 
Sportowych w spółkę musieli 

wyrazić miejscy radni. – Nie-
uchronnie zbliżamy się do mo-
mentu, w którym będzie oddane 
do użytku Centrum Dziedzic-
twa Kulturowego. To wspólnie 
z obiektami w sąsiedztwie, czy-
li obiektami sportowymi: sta-
dionem Znicz i dużą halą było 
zarządzane dotychczas w sys-
temie zakładu budżetowego. 
Ten system nie może być kon-
tynuowany, w związku z tym za-
mierzamy przekształcić MZOS 
w spółkę zarządzająca – tłu-
maczył na kwietniowej sesji 
Andrzej Kurzela, wiceprezy-
dent Pruszkowa.

Dlaczego miastu zależy by 
MZOS stał się częścią spółki Cen-
trum Kultury i Sportu sp. z o.o.?  
Ten zabieg pozwoli m.in. na bez-
przetargowe podpisanie umowy 
operatorskiej pomiędzy mias- 
tem a spółką.

Radni nie do końca byli prze-
konani do tej formy. – Proszę 
państwa my nie mamy alterna-
tywy – zwrócił się do nich An-
drzej Kurzela.

Ostatecznie radni wyrazili 
zgodę na przekształcenie MZOS.
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MZOS przekształcą w spółkę
P R U S Z K Ó W

Do wakacji i lata pozostały 
już tylko niecałe  
dwa miesiące. W tym  
czasie, jak co roku, 
dla mieszkańców 
przygotowane zostanie 
kąpielisko w pruszkowskim 
Parku Mazowsze. 

M aj póki co nie roz- 
pieszcza nas po-
godą, na pocie-
szenie pozostaje 

myśl, z jakich atrakcji skorzy-
stamy jak już na dobre zrobi się 
ciepło. A do letniego „żelaznego 
repertuaru” w Pruszkowie nale-
ży strzeżone kąpielisko w Par-
ku Mazowsze. Co roku dyżurują 
tam wykwalifikowani ratowni-
cy z odpowiednim sprzętem, do 
dyspozycji jest może niewielka 
ale zadbana plaża. Nie inaczej 
będzie w tym sezonie.

Przygotowania rozpoczną 
się wkróce. – Niedługo prze-
prowadzimy pierwsze wstęp-
ne badania wody. Szykujemy się 
do modernizacji plaży i pogłę-
bienia brzegu, bo zsunęło się 
trochę piasku i zrobiło się zbyt 

płytko. Wyrównamy to wszyst-
ko i pod koniec maja zacznie-
my przygotowywać samo 
kąpielisko. W tym roku rusza-
my wcześniej – zaznacza Jacek  
Elżanowski, dyrektor prusz-
kowskiej pływalni Kapry, która 
od lat odpowiada za bezpie-
czeństwo i infrastrukturę ką-
pieliska w Parku Mazowsze.

Podobnie jak w poprzednich 
latach ratownicy dostępni bę-
dą zarówno w dni powszednie, 
jak i w weekendy. Kiedy wielkie 
otwarcie strzeżonego akwenu? 
Dokładna data na razie pozo-
staje tajemnicą dla samych or-
ganizatorów, bo i tu ważną rolę 
odgrywać będzie pogoda.

Szybciej z wodnych atrakcji 
skorzystamy w Parku Potulic-
kich, gdzie być może już pod 
koniec tego miesiąca pojawi 
się wypożyczalnia kajaków. [JW]

Przygotują kąpielisko
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Plejada gwiazd w Grodzisku  
G R O D Z I S K  M A Z .

Sezon imprez plenerowych 
zainaugurowały  
Dni Piastowa, które  
odbyły się w majówkę. 
Grodzisk też szykuje  
się do tego rodzaju 
wydarzeń. Chcecie wiedzieć 
kto na nich wystąpi?  

P ierwszą dużą impre-
zę zaplanowano na  
24 czerwca. To Grodzis- 
kie Wianki, czyli zupeł- 

nie nowe wydarzenie w kalen- 
darzu kulturalnym gminy. Impre-
za obędzie się w Parku Skarbków, 
który tego dnia wypełni się rytma-
mi swinga. O godz. 16.30 zagra or-
kiestra Gedeon Richter pod batutą 
Jerzego Wysockiego. Natomiast  
o godz. 18 na scenie pojawi się 
zespół Grzeczni Chłopcy. Usły-
szymy ciekawe swingowe aran-
żacje współczesnych przebojów,  
m.in. Lady Gagi, Britney Spears 
czy zespołu Weekend.

Na kolejną imprezę plenerową 
z rozmachem będziemy musieli 
poczekać do sierpnia. W dniach 
18-20 sierpnia odbędzie się Moto-
grodzisko, czyli zlot motocyklowy. 
Imprezę organizuje klub moto-
cyklowy White Arrows. Wśród 
licznych atrakcji nie zabraknie 
koncertu. 19 sierpnia zaplano-
wano występ legendarnej gru-
py Wilki z Robertem Gawlińskim 
na czele. Zapewne usłyszymy ta-
kie hity jak „Son of a blue sky”,  
„Nie stało się nic” czy „Baśka”.

Koniec wakacji nie oznacza  
finału imprez. Już 2 września od-
będzie się święto miasta. Gwoź- 

dziem programu będą koncerty. 
– Jeśli chodzi o klucz, jakim się 
posługiwaliśmy w tworzeniu tej 
oferty, to po pierwsze staramy 
się zapraszać artystów, których 
wcześniej u nas nie było. Z Da-
widem Kwiatkowskim jest do-
datkowo tak, że o występ tego 

piosenkarza w mailach prosiła 
żeńska część grodziskiej mło-
dzieży. A my jesteśmy od tego, 
żeby realizować marzenia i spra-
wiać przyjemność mieszkańcom 
– wyjaśnia Paweł Twardoch, dy-
rektor Centrum Kultury w Gro-
dzisku Mazowieckim.

Tak dobrze widzicie – gwiazda 
Dnia Grodziska to Dawid Kwiat-
kowski. Nie będzie to jednak je-
dyny artysta, który tego dnia 
pojawi się na scenie. Do Grodzi-
ska zawita też Andrzej Piaseczny.

Tydzień później (10 września) 
w Grodzisku odbędą się dożyn-

ki. W trakcie święta plonów nie 
może zabraknąć festynu dożyn-
kowego i koncertu. Kogo zoba-
czymy na scenie? Zdradzamy, że 
będzie to prawdziwa gratka na 
miłośników cygańskich rytmów: 
z koncertem wystąpi Don Vasyl  
wraz z zespołem. [AS]

Zgodę na przekształcenie MZOS w spółkę 
musieli wyrazić miejscy radni
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Gwiazdą Dnia Grodziska (2 września) 
będzie Dawid Kwiatkowski.
Na scenie pojawi się również  
Andrzej Piaseczny

G R O D Z I S K  M A Z .
Kolejny krok do budowy 
Akademii Piłkarskiej Legii 
Warszawa w Grodzisku 
Mazowieckim wykonany. 
Udało się już wybrać 
elewację obiektu. 

A kademia Piłkarska  
Legii Warszawa ma 
powstać w Urszulinie  
w gminie Grodzisk 

Mazowiecki. W lutym ubiegłe-
go roku władze klubu i włodarze 
gminy podpisali umowę w tej 
sprawie. Co dokładnie ma wejść 
w skład akademii? Będzie to 
kompleks badawczo-rozwojowy 
połączony z ośrodkiem trenin-
gowo-szkolnym. W planach jest 
też stworzenie ogólnodostęp- 
nej strefy rekreacyjno-sporto- 
wej z małymi boiskami piłkar-
skimi oraz wielofunkcyjnych 
placów. Pojawi się również peł-
nowymiarowe boisko piłkarskie  
o sztucznej nawierzchni, któ-
re na zimę będzie przykrywane 
halą pneumatyczną. 

W Urszulinie będzie moż-
na spotkać nie tylko młodych 
adeptów piłki nożnej. Z bazy 
treningowej mają także korzy-
stać piłkarze pierwszego zespołu 
Legii prowadzonego przez Jacka 
Magierę. Jednym z elementów 
kompleksu ma być mały stadion 
piłkarski spełniający wymogi li-
cencyjne II ligi piłkarskiej.

Władze stołecznego klubu 
wybrały już elewację nowego 

Ośrodek szkoleniowy 
Legii coraz bliżej

obiektu. – Poprosiliśmy o pomoc 
w podjęciu ostatecznej decyzji 
wszystkich pracowników oraz 
zawodników Akademii i ich ro-
dziców – informuje klub Legia  
Warszawa. – Do wyboru były 
cztery warianty. Najwięcej gło-
sujących wskazało opcję, która 

swoim wyglądem nawiązuje do 
historycznych barw: biel i czerń, 
wykorzystywanych przez Legię 
Warszawa także w ramach obec-
nych strojów – dodaje.

Koncepcja ośrodka powsta-
ła na bazie wizyt w 30 centrach 
treningowych w całej Europie. 
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Koncepcja ośrodka powstała  
na bazie wizyt w 30 centrach 
treningowych w całej Europie. 
Akademia piłkarska ma zostać oddana 
do użytku na przełomie 2018/2019 r.

W trakcie przygotowywania pro-
jektu przeanalizowano ponad  
80 projektów technicznych po-
dobnych ośrodków. – Koncepcja 
architektoniczna Ośrodka zo-
stała przygotowana przez polską 
pracownię LAP Studio we współ- 
pracy z Estudio Lamela, między- 

narodowym biurem architek-
tonicznym, które jest autorem 
m.in. projektu ośrodka treningo-
wego Realu Madryt w Hiszpanii  
– podkreśla Legia Warszawa.

Akademia Piłkarska Legii War-
szawa ma zostać oddana do użytku 
na przełomie 2018/2019 roku. [AS]
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4 maja wyłączona z ruchu została  
ul. 3 Maja w Pruszkowie. Natomiast  
w czerwcu planowane jest zamknię-
cie ul. Warsztatowej. W najbliższym 
czasie mieszkańców Pruszkowa cze-
kają niemałe utrudnienia drogowe, 
związane z planowana budową i prze-
budową kanalizacji deszczowej, na 

którą powiat pruszkowski otrzymał 
pożyczkę od WFOŚiGW. Jej wartość 
wynosi 2,7 mln zł. – W związku z pod-
pisaną umową realizowana inwesty-
cja będzie podzielona na trzy etapy, by 
zmniejszyć uciążliwość dla mieszkań-
ców z powodu zamknięcia poszcze-
gólnych odcinków dróg – informuje 

Niedługo prace 
na Warsztatowej

Starostwo Powiatowe. 4 maja wyłą-
czono z ruchu ul. 3 Maja na odcinku 
od ul. Łączniczek AK do Warsztato-
wej. Jednak największe uciążliwości 
kierowcy odczują przy zamknięciu  
ul. Warsztatowej, a nastąpi to 3 czerw-
ca. Jej ponowne otwarcie planowa-
ne jest dopiero na 30 września. [SD]  

Reklama

reklama

R E G I O N
Kilka lat temu z okazji  
100 rocznicy istnienia 
Nivea zbudowała  
100 placów zabaw w całej 
Polsce. W tym roku 
firma zaproponowała 
podobną akcję.

P rzypomnijmy, że ak-
cja „100 placów za-
baw na 100 lat Nivea”  
została zorganizo- 

wana w 2012 r. Zasady były  
proste. Wystarczyło zgłosić lo-
kalizację, w której miałby po-
wstać plac zabaw i... zachęcić 
mieszkańców do głosowania  
w internecie. Konkurs podzie-
lono na cztery etapy, gdzie wy-
bieranych było po 25 lokalizacji 
z największą ilością głosów. 
Dwa lata temu Nivea postano-
wiła zorganizować podobną 
akcję: „Podwórko Nivea”. Tym 
razem wybudowanych zostało 
40 miejsc do rodzinnych zabaw.

To nie koniec. W tym ro-
ku akcja odbywa się pod ha-
słem „Podwórko talentów”. Co 
ciekawe, z roku na rok zasa-
dy się zmieniają. Jak wygląda-
ją tym razem? Gminy i szkoły 
zgłaszają swoje lokalizacje do  

31 maja. Oprócz zgłoszenia po-
trzebny jest jeszcze 3-minu-
towy filmik ukazujący talenty 
dzieci. Jury wybiera najlep-
sze zgłoszenia, a następnie 
rozpoczyna się głosowanie 
internautów. Wyniki pozna-
my po 21 czerwca. Do końca 
roku firma Nivea wybuduje  
20 podwórek talentów.

Jak będzie wyglądać takie 
podwórko? Zostanie podzie-
lone na trzy strefy: największą 
aktywną i dwie mniejsze – na-
ukową i artystyczną. Na po-
dwórku sportowców znajdzie 
się siedem elementów: kubik 
wspinaczka, urządzenie do ba-
lansowania, huśtawka bocianie 
gniazdo, gra twister, gra skok 
w dal, gra kapsle oraz trampo-
lina. Na podwórku naukowców 
dzieci będą mogły korzystać 
z planetarium, naukowej pia-
skownicy oraz zegaru słonecz-
nego. Natomiast mali artyści 
w swojej strefie znajdą muzycz-
ne tablice, teatrzyk oraz tubę 
do rozmowy. [AS] 

Podwórko 
talentów 

Wyniki akcji 
poznamy po 
21 czerwca. Do 
końca roku firma 
Nivea wybuduje 
20 podwórek 
talentów
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e Wniosek gmin 
o wykreślenie 400 kV
 Joanna Wielgus 

R E G I O N
Trwa cicha walka 
o wykreślenie 
kontrowersyjnego 
przebiegu linii wysokiego 
napięcia Kozienice-
-Ołtarzew z Planu 
Zagospodarowania 
Przestrzennego Mazowsza. 
Oficjalny wniosek w tej 
sprawie złożyły gminy 
naszego regionu.

C hoć w ostatnim cza-
sie sprawa budowy li-
nii 400 kV z Kozienic 
do Ołtarzewa nieco 

przycichła, to nadal jest to jedna 
z najbardziej kontrowersyjnych 
inwestycji związanych z naszym 
regionem. Przypomnijmy, że  
w październiku ubiegłego roku, 
po wielomiesięcznych protestach 
społecznych, spółka Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne rozwiązała 
umowę z wykonawcami przed-

sięwzięcia i zapowiedziała powrót 
do konsultacji i dyskusji o loka-
lizacji potężnych słupów wyso-
kiego napięcia.

Natomiast procedura zmia-
ny dokumentu planistycznego 
województwa mazowieckie-
go rozpoczęła się na począt-
ku tego roku i potrwa do lipca. 
Wspólne stanowisko w sprawie 
wykreślenia z niego linii 400 kV  
pod koniec kwietnia złożyło Po-
rozumienie Gmin, czyli przed-
stawicieli lokalnych władz 
m.in. Brwinowa, Grodziska 

Mazowieckiego, Jaktorowa, Ża-
biej Woli, Grójca i Tarczyna.

– Porozumienie Gmin z woj. 
mazowieckiego zwraca się z wnio-
skiem o wykreślenie z Planu Za-
gospodarowania Przestrzennego 
Województwa Mazowieckiego wy-
rysu przebiegu napowietrznej linii 
elektroenergetycznej wysokiego 
napięcia 400kV Kozienice-Ołta-
rzew z dnia 3 sierpnia 2016 roku. 
Wyrys załączony do wskazanego 

Planu stał się nieaktualny – wo-
bec aktualnych działań i informacji 
przekazanych przez Polskie Sie-
ci Elektroenergetyczne PSE oraz 
PSE Inwestycje SA, zatem nie po-
winien być elementem oficjalnej 
dokumentacji zagospodarowa-
nia przestrzennego – czytamy 
w piśmie skierowanym do Ada-
ma Struzika, marszałka wojewódz-
twa. – Wnioskujemy jednocześnie, 
by w miejsce wyrysu przebiegu 
napowietrznej linii elektroener-
getycznej wysokiego napię-
cia 400kV Kozienice-Ołtarzew 

Sprawa kontrowersyjnego przebiegu linii wysokiego napięcia
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z dnia 3 sierpnia 2016 roku zna-
lazł się zapis ogólny, wskazujący 
jedynie możliwość rozpatrzenia 
w przyszłości potencjalnych prze-
biegów wskazanej linii w oparciu 
o przyszłe analizy Inwestora pro-
wadzone w ramach konsultacji spo- 
łecznych – dodają samorządowcy.

Ze swojej obietnicy wobec 
mieszkańców zaczęły wywiązy- 
wać się władze województwa, 
które już dawno temu zapowie- 
działy wprowadzenie zmian w Pla- 
nie Zagospodarowania Prze-
strzennego. W dokumencie ujęto 
bowiem najbardziej oprotesto-
wany wariant przebiegu 400 kV. 
Marszałek Adam Struzik wydał 
obwieszczenie o przystąpieniu 
do jego modyfikacji. – Wnioski 
do sporządzanego dokumentu 
w formie pisemnej albo za po-
mocą komunikacji elektronicznej 
bez konieczności opatrywania 
ich kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, w tym wnio-
ski w postaci graficznej, nale-
ży składać do Mazowieckiego 
Biura Planowania Regionalne-
go w Warszawie ul. Nowy Zjazd 
1 00-301 Warszawa lub na ad-
res e-mail: zmianaplanu@mbpr.
pl w terminie do 31 lipca 2017 r.  
– czytamy w komunikacie. 

Procedura zmiany dokumentu 
planistycznego województwa 
mazowieckiego rozpoczęła się na 
początku tego roku i potrwa do lipca

G R O D Z I S K  M A Z .
Kobieta zgłosiła 
kradzież samochodu, 
a po kilku godzinach... 
złodziej zwrócił jej 
pojazd. Mężczyzna 
został zatrzymany 
przez grodziskich 
funkcjonariuszy. 

A le po kolei. Grodziscy 
policjanci otrzymali 
zgłoszenie o kradzie-
ży peugeota z posesji. 

Funkcjonariusze rozpoczęli po-
szukiwania auta, a po rozmowach 
z właścicielką oraz mieszkańca-
mi posesji wytypowali mężczy-
znę, który mógł dopuścić się 

kradzieży. Stróże prawa natych-
miast podjęli kroki w celu ustalenia  
miejsca pobytu podejrzanego. 

Policyjne czynności przerwał 
telefon od właścicielki skradzio-
nego pojazdu. Kobieta odzyskała 
swój samochód od... poszukiwa-
nego 31-latka, który zwrócił auto 
oraz dokumenty. Policja szybko 
znalazła i zatrzymała Michała S.

Okazało się, że to nie pierw-
szy wybryk 31-latka. „Zapisał” na 
swoim koncie kilka kradzieży, za 
które był karany. Teraz usłyszał 
zarzut zaboru auta po wcześniej-
szej kradzieży w celu krótko- 
trwałego użycia pojazdu. Czyn 
ten zagrożony jest karą nawet 5 lat  
pozbawienia wolności. [JM]

Ukradł samochód
a potem go zwrócił
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Biuletyn Informacyjny Gminy Michałowice
Biuletyn przygotowywany i redagowany przez Gminę MicHałowice. RedakcJa WPR nie ponosi odpowiedzialności za Jego treść.

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

E lektroniczny chip jest wielkości 
ziarenka ryżu, nie przeszka-
dza zwierzęciu i nie powodu-
je reakcji alergicznych. Jest 
on wprowadzany podskór-

nie i może działać nawet kilkadziesiąt lat. 
Specjalnym czytnikiem można odczytać 
numer chipa i po sprawdzeniu w elektro-
nicznej bazie danych uzyskać informacje 
o właścicielu. Umożliwia to praktycznie na-
tychmiastowe powiadomienie go o odna-
lezieniu czworonoga.

Warunkiem skorzystania z akcji jest:
• posiadanie adresu zamieszkania na te-

renie gminy Michałowice,
• okazanie przez właściciela zwierzęcia 

dowodu tożsamości,

• okazanie książeczki zdrowia psa, rodo-
wodu lub innego dokumentu potwier-
dzającego prawo do zwierzęcia,

• okazanie aktualnego świadectwa szcze-
pienia psa przeciwko wściekliźnie,

• wypełnienie wniosku o wykonanie za-
biegu elektronicznego oznakowania psa.
 

Miejsce znakowania:
Gabinet Weterynaryjny Pupil, ul. Księdza 
Ignacego Skorupki 5a, 05-820 Piastów

 
Na zabieg można się umówić pod nume-
rem telefonu: 22 753 59 62.
 
Więcej informacji można uzyskać w Re-
feracie Gospodarki Komunalnej i Ochro-
ny Środowiska pokój 106, tel. 22 350 91 32. 

Gmina prowadzi akcję bezpłatnego znakowania 
(chipowania) psów.  Zachęcamy mieszkańców gminy 
do skorzystania z tej oferty. Dzięki chipowaniu można 
szybko ustalić właściciela zagubionego psa 
i zawiadomić go o odnalezieniu ulubieńca. 

Elektroniczne 
znakowanie psów

Zarówno dziewczęta jak 
i chłopcy z gminnych szkół, 
którzy trenują koszykówkę 
w uczniowskich klubach 
sortowych, odnoszą coraz 
więcej sukcesów. 

M łodzi  koszykarze 
z Akademii Koszy-
kówki z Komorowa 
uzyskują dobre wy-

niki nie tylko na boiskach w Pol-
sce, ale także za granicą. Nie mieli
sobie równych podczas XXIV Wiel-
kanocnego Turnieju, który został 
zorganizowany pod patrona-
tem Warszawskiego Okręgo-
wego Związku Koszykówki w War-
szawie. Chłopcy zwyciężając 
wszystkie mecze, m.in. pokonując 
w fi nale rywala 55:18, zajęli I miej-
sce i zdobyli złoty medal. Zawod-
nik drużyny, Adrian Kulpik, został 
tez najlepszym zawodnikiem 
całego turnieju. 

Koszykarze dotarli także do 1/8
fi nału jednego z większych tur-
niejów w Europie, który odbył się 
w Wiedniu. Do kategorii, w któ-
rej startowała  drużyna z Komoro-
wa, zostały zgłoszone 54 drużyny! 
Chłopcy w fazie grupowej pokonali 
drużyny z Belgii, Niemiec i Holan-
dii. W 1/16 fi nału pokonali zespół 
z Monachium, jednak w 1/8 - ule-
gli znakomitemu zespołowi z Rygi, 
który dotarł aż do fi nału. Występ 

podczas wiedeńskiego turnieju 
potwierdził, że chłopcy zmierzają 
w dobrym kierunku. Dzięki niemu 
koszykarze zebrali doświadczenie 
zarówno grając, jak i obserwując 
rywali z wielu innych drużyn.  

Zawodniczki z UKS Nowa Wieś 
z rocznika 2004/05 brały udział 
w rozgrywkach Warszawskiego 
Okręgowego Związku Koszyków-
ki w kategorii wiekowej U13. Przez 
cały sezon koszykarki zdobyły 825 
punktów, co daje średnio 51 punk-
tów na mecz. Zakończyły sezon 
zajmując III miejsce w wojewódz
twie mazowieckim. Z kolei ich star-
sze koleżanki z klubu dotarły do ¼ 
fi nału Mistrzostw Polski Juniorek 

Gmina koszykówką stoi!

U18 w Gdyni. Choć koszykarkom 
z Nowej Wsi nie udało się awan-
sować do kolejnych rozgrywek, 
jednak sam udział w turnieju na 
szczeblu ogólnopolskim jest du-
żym sukcesem drużyny i dobrze 
wróży na przyszły sezon 2017/18.

Wszystkim koszykarkom i ko-
szykarzom dziękując za udział 
i bardzo  dobrą postawę w roz-
grywkach, życzymy celnych "trójek", 
szczęścia podczas zbiórek, pozytyw-
nej energii w kolejnych zmaganiach 
i dużo radości z gry.     

Wyjazdy na turnieje zostały do-
fi nansowane z dotacji gminnej dla 
organizacji  pozarządowych z zakre-
su kultury fi zycznej i sportu. 

Moja szkoła

Szkołę znam od niespeł-
na dziesięciu lat. Począt-
kowo pracowałam tylko 
w gimnazjum, szybko 

jednak zaczęłam nauczać języka 
polskiego także w liceum. Mimo, 
że przy ulicy POW 10 mieszczą się 
dwie placówki: Gimnazjum Spo-
łeczne i Społeczne Liceum Ogól-
nokształcące Nr 23, dla mnie są one 
nierozerwalne. Nie chodzi tu o to, 
że jest w nich niewielu uczniów, 
ale o pewną spójność, integralność. 
Nasi uczniowie zawsze trzymają 
się razem. Obecnie jestem wycho-
wawcą klasy pierwszej gimnazjum 
oraz pierwszej liceum i nie mam 
żadnych problemów z organiza-
cją wspólnych zajęć, spotkań czy 
wycieczek. Ta młodzież napraw-
dę lubi i szanuje siebie nawzajem. 
Mam nieodparte wrażenie, że lubi 

także nas, pedagogów, nauczycie-
li. Słowo: dobra atmosfera jest tu 
zawsze na miejscu. Czasem za-
stanawiam się, z czego to wynika. 
Myślę, że z trafnego (nie chwaląc 
się) doboru kadry pedagogicznej 
(ogromna w tym zasługa dyrekto-
ra szkoły) oraz z naturalnej troski 
o ucznia, która nam towarzyszy. 

Pamiętam jak w pierwszym roku 
pracy lubiłam nasłuchiwać odgło-
sów płynących z klas. Gdy u mnie 
panowała cisza (prace klasowe na 
języku polskim bywają długie), 
słyszałam, z jakim zaangażowa-
niem i pasją prowadzą lekcje mo-
je starsze koleżanki. Przepraszam 
za słowo „starsze”, ale myślałam 
wtedy z żalem, że nie były to mo-
je nauczycielki – o takich zawsze 
marzyłam: skupione na temacie, 
otwarte na propozycje ucznia, 

indywidualne traktujące każdego 
z nich. Tak jest nadal. Kiedy szkołę 
poddano ewaluacji okazało się, że 
integracja, wzajemna współpra-
ca i indywidualne podejście do 
ucznia są tu na najwyższym po-
ziomie. Bardzo miłe i budujące 
jest to, iż „wracają” do nas bliscy 
naszych absolwentów. Niewielka 
ilość osób w klasie sprzyja nauce. 
Wśród byłych uczniów odnajdzie-
my między innymi: lekarzy, sto-
matologów, prawników, fi zyków, 
ekonomistów, nauczycieli. 

Szkoda, że wkrótce już nie 
będzie z nami gimnazjalistów. 
Wierzę jednak, że czteroletnie 
liceum będzie służyć integra-
cji, zawieraniu nowych przy-
jaźni a dobra atmosfera jeszcze 
lepszej i efektywniejszej nauce. 

Małgorzata Głowacka

Artykuł sponsorowany
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Trudna sytuacja Znicza Pruszków  
w Nice 1. lidze. Na pięć kolejek przed 
końcem sezonu zespół Andrzeja 
Prawdy nadal znajduje się w strefie 
spadkowej. Przez chwilę wydawa-
ło się, że zmiana szkoleniowca była 
lekiem na całe zło. Po odejściu Da-
riusza Kubickiego, którego zastąpił 

Andrzej Prawda żółto-czerwoni za-
inkasowali trzy punkty w starciu ze 
Stalą Mielec (1:0). W kolejnym me-
czu nie było już tak kolorowo. Znicz 
pojechał do Tych, gdzie czekał GKS. 
Pruszkowscy piłkarze przegrali 1:4. 
Katem gości okazał się Jakub Świer-
czok, który zapisał hat-tricka. Znicz 

Piłkarze Znicza muszą
odbić się od dna

zajmuje 17, przedostatnie, miejsce 
w tabeli z dorobkiem 26 punktów. 
Do 15. pozycji, która gwarantuje 
grę w barażach żółto-czerwoni tra-
cą cztery oczka. Z kolei do GKS Ty-
chy, który jest 14 już siedem punktów.  
W 30. kolejce do Pruszkowa przy- 
jedzie Pogoń Siedlce. [JM]  

Pełna atrakcji 
Noc Muzeów

 Joanna Wielgus 

R E G I O N
Tradycja nocnego zwiedzania 
muzeów kilka sezonów temu 
dotarła do naszego regionu  
i także w tym roku nie 
rozczaruje miłośników  
sztuki i historii. 

W nocy z 20 na 21 ma-
ja swoje podwoje 
otworzy wiele in-
stytucji, muzeów, 

galerii. Z proponowanych przez 
nie wystaw, warsztatów i prelek-
cji będzie można skorzystać cał-
kowicie za darmo. Jakie atrakcje 
przewidziano w naszym regionie?

PRUSZKÓW
Od godz. 17.00 do północy będzie 
można zwiedzać Muzeum Staro-
zytnego Hutnictwa Mazowieckie-
go. W programie noc z Wikingami 
i koncert folkowy. Od godz. 16.00 
do 1.00 na zwiedzających czeka 
muzeum Dulag 121. Na miejscu 
będą przewodnicy, zaplano-
wano również specjalne war- 
sztaty i projekcję filmu. Noc Mu-
zeów to także okazja aby zwie-
dzić Galerię Figur Stalowych przy  
ul. Przejazdowej. Ekspozycja 
będzie czynna w godz. 19.00-2.00. 

W Noc Muzeów nie może za-
braknąć bibliotek. Filia nr 4 przy  
ul. Chopina zachęca do wypoży-
czania książek i zwiedzania wysta-
wy wydawnictw własnych w godz. 
20.00-1.00. Tej nocy bezpłatnie 
odwiedzić będzie można także... 
pruszkowski basen. Pływalnia Kapry 
zaprasza w godz. 22.00-1.00. O pół-
nocy aqua aerobic dla pań i panów. 

Sportową noc zapewni także tor 
kolarski BGŻ BNP Paribas Arena. 
W godz. 21.00-23.00 zajęcia Fre-
estyle na rolkach, jazda na torze 
(po sprzęt zaprasza wypożyczal-
nia Ostre Koło), a od godz. 23.00 
cztery boiska do badmintona  
dostępne dla dorosłych i dzieci.

Ułatwieniem dla zwiedzających 
będą specjalne kursy komunika-
cji miejskiej. – Specjalnie na Noc 
Muzeów uruchamiamy autobusy. 
Ich trasy uwzględnią wszystkie in-
stytucje biorące udział w impre-
zie oraz stacje PKP i WKD. Będą 
kursowały z częstotliwością co 
pół godziny. Pierwszy autobus 
z pętli przy ul. Wojska Polskie-
go wyruszy o godz. 18.30; ostatni 
o godz. 0.30. W stronę przeciwną 
pierwszy autobus z Galerii Figur 
Stalowych na Gąsinie (ul. Prze-
jazdowa) odjedzie o godz. 18.06. 
Ostatni – o godz. 1.36 po północy. 
Godziny przejazdów autobusów 
są skorelowane z godzinami przy-
jazdu kolejek WKD oraz SKM – in- 
formuje pruszkowski magistrat.

W nocy z 20 na 21 maja swoje podwoje otworzy 
wiele placówek muzealnych

GRODZISK MAZ. 
Noc Muzeów zawita także do 
Grodziska. W godz. 16.00-19.00 
w Wilii Radogoszcz zaplano-
wano pokaz maszyn optycz-
nych, warsztaty tworzenia 
rzeczy pięknych, sesje fotogra-
ficzne w hollywoodzkim stylu,  
gry i zabawy. 

O godz. 17.00 zaprezentuje się 
objazdowe nieme kino. O  godz. 
20.00 spotkanie „filmowy Gro-
dzisk”. Natomiast o 22.00 w Ki-
nie Centrum Kultury projekcja 
filmu „Generał” z muzyką i lek-
torem na żywo.

PODKOWA LEŚNA 
Stawisko, czyli Muzeum im. An-
ny i Jarosława Iwaszkiewiczów 
w Podkowie Leśnej zwiedzanie 
zainauguruje o godzinie 18.00 
wsadzeniem rajskiej jabłoni ku 
pamięci swojej patronki. Pół go-
dziny później finisaż wystawy 
Włodzimierza Jana Zakrzewskie-
go, a o godz. 19.00 „Echa pary-
skiej wystawy Krzemieniec”.
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R U S Z K Ó W
Jest szansa, że tereny 
wzdłuż rzeki Utraty  
w Pruszkowie staną się 
miejscem do spacerów. 
Władze miasta  
chcą uporządkować 
okolice rzeki. 

N astał ten moment 
kiedy przecho-
dzimy do dużego 
projektu na tere-

nie miasta Pruszkowa, czy-
li do stworzenia korytarza, 
a tak naprawdę uporządko-
wania naturalnego korytarza 
wzdłuż rzeki Utraty. Chcie-
libyśmy jako miasto Prusz-
ków przystąpić do projektu 
w ramach którego będziemy 
ubiegać się o dofinansowanie 
na zagospodarowanie tere- 
nów położonych wzdłuż rzeki 
Utraty od granicy Pruszkowa  
z Michałowicami aż po ulicę 
Żbikowską – mówił na kwiet-
niowej sesji Michał Landow-
ski, wiceprezydent Pruszkowa.

Na czym dokładnie ma 
polegać „Renaturalizacja 
terenów rzeki Utraty w Prusz-
kowie poprzez ochronę i od-
budowę bioróżnorodności 
oraz ciągłości korytarzy eko-
logicznych”, bo tak fachowo 
nazywa się projekt? W ramach 
inwestycji zostaną naprawio-
ne i zabezpieczone skar-
py przy rzece. W jej rejonie 
mają pojawić się nowe na-
sadzenia, głównie krzewów. 
Nie zabraknie elementów, 
które pozwolą mieszkań-
com na podziwianie tere-
nów wokół rzeki – pojawią 
się tu ławki oraz stanowiska  
obserwacyjne zwierząt.

Władze miasta chcą ubie-
gać się o dofinansowanie na 
tę inwestycję. – Projekt jest 
bardzo duży, ale liczymy na 
to, że zdobędziemy dofinan-
sowanie. Pula pieniędzy na 
podobne projekty dla Mazow-
sza to 80 mln zł – mówi nam  
Michał Landowski. [AS] 

Miły spacer
wzdłuż Utraty

R A S Z Y N
Mieszkańcy gminy 
Raszyn pójdą do urn  
25 czerwca. Ale nie będą 
decydowali o „wielkiej 
Warszawie”, lecz  
o odwołaniu rady gminy  
i wójta Andrzeja Zaręby. 

Z wnioskiem o odwo-
łanie władz Raszy-
na wystąpiła grupa 
mieszkańców, która 

2 marca złożyła wniosek w tej 
sprawie. Przez kilka tygodni 
inicjatorzy zbierali podpisy.  
11 kwietnia komisarz wyborczy 
otrzymał wniosek wraz z 1740 
podpisami osób popierających 
wniosek w sprawie przepro-
wadzenie referendum. Po za-
poznaniu się z dokumentami 
właściwy organ podjął decy-
zję. 25 czerwca w Raszynie odbę-
dzie się referendum w sprawie 
odwołania rady gminy i wójta  
Andrzeja Zaręby.

Wniosek referendalny był 
pokłosiem niezadowolenia 
grupy mieszkańców z działań 
gminnych władz w sprawie 
„wielkiej Warszawy” i sposo-
bu przeprowadzania reformy 
oświaty. – Powstała inicjatywa 
referendalna mieszkańców 
gminy Raszyn, powołała Spo-
łeczny Komitet Referendalny 
pod nazwą ,,NIE dla przyłą-
czenia Raszyna do Warszawy, 
TAK dla dobrych szkół''. Bez-
pośrednim powodem powo-
łania inicjatywy była niechęć 
raszyńskich władz do podjęcia 
uchwały w sprawie przeprowa-
dzenia referendum gminnego 

Odwołają radę gminy i wójta?
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Nowy mural robi wrażenie
G R O D Z I S K  M A Z .

W Grodzisku Mazowieckim 
można podziwiać  
nowy mural. Malowidło 
powstało w długi  
weekend majowy. 

N ie od dziś gmina „za-
krywa” brzydkie 
budynki pod płach-
tą ciekawych, inte-

resujących – i co tu dużo pisać 
– pięknych murali. Do tej pory 
malowidła zdobiły m.in. garaże 
przy zbiegu ul. 3 Maja i Teli-
gi, budynek w pobliżu dwor-
ca PKP czy transformator przy 
ul. Bałtyckiej. Do tego grona 
dołącza kolejne dzieło. Nowy 
mural pojawił się na ścianie 

budynku przy ul. Granicznej 
i Ułańskiej. Autorem malowi-
dła przedstawiającego dzieje 

Słowian – dawnych miesz-
kańców Grodziska – jest Jaro- 
sław Gryguć. [SD]
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dotyczącego włączenia Gmi-
ny Raszyn do m.st. Warszawy, 
w związku z zamiarem utwo-
rzenia metropolitarnej jednost-
ki samorządu terytorialnego 
– tłumaczy Aneta Wrotna, peł-
nomocnik inicjatora referen-
dum. – Mimo podjętej uchwały 
o przekształceniu gimnazjum 
w szkołę podstawową (co było 
zgodne z przeprowadzonymi 
na terenie gminy konsultacja-
mi), Rada Gminy Raszyn, nie 
oczekując na opinię Kuratora 
oświaty uchyliła wydaną przez 
siebie uchwałę w dniu 27 lute-
go, podejmując nową uchwałę 
stanowiącą o włączeniu gimna-
zjum do istniejącej szkoły pod-
stawowej – tworząc tym samym 
,,molocha'', w którym naukę od 
września 2017 r. rozpocznie  
ok. 1400 dzieci – uzupełnia.

Wójt Andrzeja Zaręba pod-
kreślał, że cała akcja referendal-
na to wyraz ambicji grupy osób. 
– Głęboko wierzę, że mądrość 
ludzka przeważy i ta próba re-
ferendalna, która została zaini-
cjowana nie dojdzie do skutku 
czy też nie spotka się z apro-
batą mieszkańców. Jeśli będzie 
inaczej, przyjmę taką decyzję 
z pokorą. Wniosek referendalny 
jest tak zagmatwany i zmanipu-
lowany, że trudno powiedzieć, 
czego właściwie dotyczy. Od-
bieram go jako akt zjednoczo-
nej opozycji przeciw wójtowi. 
Działania podejmowane przez 
niektóre osoby nie muszą być 
skierowane na interes społecz-
ny, lecz być wyrazem własnych 
ambicji – mówił nam w marcu 
włodarz Raszyna. [JM]Zasypali rów, podtopiło domy

P R U S Z K Ó W
Deszczowe dni sprawiły, 
że kilka domów w rejonie 
przebudowywanego 
odcinka Al. Jerozolimskich 
w Pruszkowie zostało 
podtopionych. Wszystko 
przez robotników, 
którzy zasypali rów U1 
odwadniający drogę.

P ierwsze sygnały o wo-
dzie zbierającej się  
w kanale pojawiły się 
jeszcze w czwartek  

4 maja. Do kilku deszczowych 
dniach poziom wody w rowie 
odwadniającym znacząco się 
podniósł. W poniedziałek 8 ma-
ja woda wlała się do domów. 
– Wody opadowe wokół placu bu-
dowy zebrały się w jednym z ro-
wów. Zarówno budowlańcy jak 
i mieszkańcy bronili się przed  

podtopieniem. Woda wdarła się  
jednak do piwnic okolicznych 
budynków – powiedział nam  
kpt. Karol Kroć, rzecznik prasowy  
Komendy Powiatowej Państwo- 
wej Straży Pożarnej w Pruszkowie.

Na miejscu zjawili się również 
przedstawiciele sztabu zarządza-
nia kryzysowego. Sytuację udało 
się opanować. – Nasze działania 

polegały głównie na wypompo-
waniu wody z zalanych piwnic. 
Przepompowaliśmy również wo-
dę z rowu do kanału. Naszym 
strażakom pomagał też wyko-
nawca przebudowy drogi, który 
we własnym zakresie odpompo-
wywał wodę – dodawał kpt. Kroć. 
admiar wody z kanału został prze- 
pompowany do rzeki Utraty. [AS]
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Umowa na budowę świetlicy 
w Domaniewie podpisana 

Wykonawcą robót będzie fi rma OSKAR-
BUD Artur Stolarzak z Ząbek, która 
w przetargu przedstawiła najkorzyst-
niejszą ofertę na kwotę 1 399 418, 16 zł.

Świetlica będzie pełnić funkcję wiejskiego ośrod-
ka kultury, integracji i spotkań mieszkańców, lokal-
nych inicjatyw kulturalno-społecznych oraz miejsca 
spotkań rady sołeckiej z mieszkańcami. W świetli-
cy odbywać się będą zajęcia pozaszkolne dla dzieci 
i młodzieży oraz dorosłych. Powierzchnia całkowi-
ta budynku wynosi 347,38 m2, powierzchnia zabu-
dowy to 243,00 m2, kubatura: 1.588,00 m3, długość: 
23,44 m, szerokość: 12,54 m, wysokość: 9,92 m. Po-
wierzchnia parteru będzie liczyć 150,04 m2. Będzie 
on pełnił funkcję użytkową świetlicy, z salą główną, 
pracownią, biurem, kuchnią, zespołem wc, gardero-
bą, kotłownią. Salę główną można będzie podzielić 
ścianką parawanową na dwa oddzielne pomieszcze-
nia. Poddasze o powierzchni 153,35 m2 będzie peł-
niło funkcje techniczne.

Poza budynkiem świetlicy powstanie wiata wej-
ściowa o wymiarach 6,24 m x 2,0 m. Inwestycja prze-
widuje także budowę placu zabaw o wymiarach 43m 
x 19m, 4 miejsc parkingowych (w tym 1 dla niepełno-
sprawnych) na działce świetlicy - zaś w pasie drogi 
gminnej budowę kolejnych 12 miejsc postojowych 
(w tym 1 dla niepełnosprawnych), ogrodzenie terenu 
oraz budowę instalacji oświetlenia (8 latarni parko-
wych), monitoringu wizyjnego, kontroli dostępu. (PR)

W poniedziałek 8 maja 2017 r. burmistrz Arkadiusz Kosiński podpisał 
z wykonawcą umowę na budowę świetlicy wiejskiej wraz z placem za-
baw w Domaniewie. Prace będą trwać ponad rok, a świetlica ma zostać 
oddana do użytku we wrześniu 2018 r.

Z wizytą u strażaków w Brwinowie

Zostały zamknięte fragmenty ulic Armii 
Krajowej oraz Pszczelińskiej.

Przebudowa ul. Armii Krajowej obejmuje 
odcinek o długości ok. 210 m od skrzy-

żowania ul. Zgoda do ul. Powstańców War-
szawy. Zostanie wykonana pełna konstrukcja 
jezdni, wyniesione skrzyżowanie z ul. Zgoda, 
przebudowany chodnik, wybudowany par-
king oraz miejsca postojowe. Prace obejmą 
także wybudowanie kanalizacji, remont zjaz-
dów, likwidację istniejącego rowu przydroż-
nego, nasadzenia zieleni. Na czas przebudowy 

zostało ograniczone funkcjonowanie targo-
wiska, które na czas remontu będzie mogło 
działać poza pasem drogowym.

Prace przy przebudowie ul. Pszczelińskiej 
trwać będą do końca sierpnia. Przez najbliż-
sze tygodnie będzie wyłączony z ruchu odci-
nek od ul. Pedagogicznej do Osiedla Pszczelin. 
Wartość inwestycji prowadzonej przez MZDW 
wynosi ponad 5 mln zł. Gmina Brwinów opra-
cowała dokumentację projektową przebudowy 
tej ulicy i przekazała 544 tys. zł na wykona-
nie oświetlenia na odcinku od Pszczelina do 
skrzyżowania w Otrębusach. (PR)

Przebudowa ulic w Brwinowie

Reklama

W sobotę 5 maja 2017 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Brwinowie zorganizowała 
w swojej siedzibie dzień otwarty. Impreza przyciągnęła wielu mieszkańców i gości.

      
  

„Aktywizacja osób w wieku 30 lat  
i powyżej pozostających bez pracy  

w powiecie pruszkowskim”
Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1, realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób w wieku  
30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie pruszkowskim (II)” współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji projektu 01.01.2017 r. - 31.12.2018 r.  
Uczestnikami projektu są osoby w wieku 30 lat i powyżej zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, mające 
ustalony I lub II profilu pomocy, należące do grup defaworyzowanych, tzn. osoby w wieku 50 lat i więcej, 
osoby z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne oraz o niskich kwalifikacjach zawodowych.
Na realizację projektu Powiatowy Urząd Pracy otrzymał ze środków EFS kwotę 2 352 533,41 zł. 
W ramach powyższych środków zostanie zaktywizowanych 150 osób bezrobotnych, z czego:
• 71 osób otrzyma jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (33 w 2017 r. i 38 w 2018 r.)
• 24 osoby zostaną skierowane na szkolenia indywidualne (10 w 2017 r. i 14 w 2018 r.)
• 42 osoby zostaną skierowane do odbycia stażu (20 w 2017 r. i 22 w 2018 r.)
• 13 osób zostanie skierowanych do pracy w ramach doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy  

(6 w 2017 r. i 7 w 2018 r.).
Wsparcie jest poprzedzone pogłębioną analizą umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego 
uczestnika poprzez opracowanie lub aktualizację Indywidualnego Planu Działania oraz kompleksowe  
i indywidualne poradnictwo zawodowe lub pośrednictwo pracy.
W ramach realizacji projektu Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie na bieżąco przyjmuje wnioski na 
indywidualne szkolenia mające na celu podniesienie lub nabycie kwalifikacji zawodowych. Preferowane 
są wnioski od osób, które posiadają uprawdopodobnienie zatrudnienia po ukończeniu szkolenia. W czasie 
odbywania szkolenia bezrobotny będzie otrzymywał stypendium szkoleniowe, od którego będą odprowadzane 
składki na ubezpieczenia społeczne.
W ramach realizacji projektu Urząd przyznaje środki finansowe w wysokości 23 000, 00 zł na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej, poprzedzone składaniem wniosków przez osoby zainteresowane tą formą wsparcia 
w terminie ogłoszonym przez Urząd Pracy. Terminy naboru wniosków podawane są na stronie internetowej 
www.puppruszkow.pl z 2 - tygodniowym wyprzedzeniem.
Na bieżąco przyjmowane są wnioski od pracodawców zainteresowanych wyposażeniem lub doposażeniem 
stanowiska pracy. Wysokość dofinansowania wynosi 23 000,00 zł.
Przyjmowane są również wnioski od pracodawców zainteresowanych organizacją staży. Pierwszeństwo 
mają wnioski od pracodawców deklarujących zatrudnienie bezpośrednio po jego zakończeniu – na okres co 
najmniej 3 miesięcy.

P R O M O C J A
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Poszukiwany pracownik 
– roznoszenie posiłków na oddziały 
szpitalne. Praca w Szpitalu 
Kolejowym tel: 518-607-614 

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

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

 ► Szlifi erza: wałki, otwory, płaszczyzny 
Pruszków Tel 606-742-496 

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

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

 ► 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 Pracowników Ochrony, system 
pracy 12h, stawka 11,50zł/h netto, 
wymagana dobra sprawność fi zyczna 
oraz podstawowa znajomość komputera 
- Pruszków. Tel. 695-510-154 

 ► Zatrudnimy pracowników 
ogólnobudowlanych Pruszków, 
Mail: viktoria.shytska@elektrobud-
investment.pl 
Nr tel.: 508- 272- 981 

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 

 ► Dom w Parzniewie, 535-487-338 

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, Żbików, 50 m2, 
3 pokoje, 507-526-369 

Sprzedam mieszkanie 57 m2 
os. Staszica 215 000 tyś. 
694-127-292 

Nieruchomości – do wynajęcia
 ► Do wynajęcia garaż podziemny 

ogrzewany ul. Dobra. Cena 200 zł. 
600-200-702 

 ► Warsztat/magazyn 80 m2 + plac, 800 zł, 
Nadarzyn – 506-906-002

 ► Wydzierżawię pod usługi plac 1000 m2, 
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 

Sprzedam

 ► Antyki, 535-487-338 

Usługi

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

 ► Czyszczenie skórzanej tapicerki 
samochodowej, 505-076-331 

 ► Dachy papą: 605-606-914 

 ► Docieplanie Budynków 795-969-696 

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

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

Dam pracę

 ► Agencja Ochrony zatrudni 
do pracy na obiektach 
przemysłowych na terenie 
Pruszkowa, Radonic i Błonia. 
Telefon 668-110-198 

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

 ► Osoby do obsługi bistro w salonie 
samochodowym na Skoroszach 
663-022-397 

 ► Panów do sprzątania magazynu 
w Sokołowie k. Janek w godz. 6-14, 
504-204-700 

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

 ► Poszukiwana Babcia ok. 60 lat do 
chłopca lat 4, która chętnie zagra 
w piłkę, pobawi się samochodami, 
zaśpiewa, pożartuje. Praca na godziny. 
Komorów lub w domu babci. 
731-000-808  

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

 ► Elektryk, tel: 500-300-402 

 ► Hydraulik, 535-872-455 

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

 ► Studnie tel. 601-231-836  

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

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

 ► WYMIANA OPON, 795-569-659 

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

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

Gimnazjum 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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30% 
ZNIŻKI CZESNEGO DLA 

RODZEŃSTWA

AKCJA WIOSNA
NAJWIĘKSZY  

I NAJLEPSZY OGRODNICZY  
W MIEŚCIE

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

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

PARTNER HANDLOWY

 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

PGE Dystrybucja SA Oddział Warszawa 
Rejon Energetyczny Pruszków 

niniejszym informuje,

że zaginęły druki „Protokołów Kontroli” o nastę-
pujących numerach: RE1/010140, 009462, 009463, 
010063, 009051.

Informujemy,  że w/w protokoły mogą być wykorzy-
stywane jedynie przez pracowników PGE Dystry- 
bucja SA, posiadających upoważnienie pracodawcy.

Wykorzystywanie w/w protokołów przez osoby nie-
upoważnione jest zabronione. 

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Michałowice ogłasza, że zgodnie  
z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r.,  
poz. 2147 ze zm.) w siedzibie Urzędu Gminy  
w Regułach (05-816 Michałowice, Reguły, ul. Aleja  
Powstańców Warszawy 1), na okres od dnia 11 maja  
2017 r. do dnia 31 maja 2017 r. zostały wywieszone:
– wykaz nr 2/2017 dróg wewnętrznych prze- 

znaczonych przez Gminę Michałowice do oddania  
w dzierżawę w celu budowy urządzeń infrastruk- 
tury technicznej nie związanej z drogą oraz  
pozostawienia urządzeń w tych nieruchomościach,

– wykaz nr 3/2017 lokali użytkowych przeznaczonych 
przez Gminę Michałowice do oddania w najem.


