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R E G I O N
Tegoroczny nabór do 
przedszkoli w naszym 
regionie wkracza  
w decydującą fazę i już 
wiadomo, że zapewnienie 
miejsc dla wszystkich dzieci 
będzie bardzo trudne.  
Z dużym kłopotem boryka się 
przede wszystkim Pruszków, 
gdzie brakuje ich ponad 400. 

O nieraz gorączkowych 
próbach zaspokojenia 
potrzeb najmłodszych 

mieszkańców i przyjęcia ich 
do przedszkoli piszemy nie-
mal każdego roku. Tym razem 
sytuacja jest wyjątkowo trud-
na, czego nie kryją przedsta-
wiciele samorządów. Wszystko 
przez sporą rewolucję, jaka  
w ostatnim roku dokonała się 
w całym systemie oświaty. Do 
przedszkoli powracają dzieci 
6-letnie, do podstawówek klasy 
siódma i ósma. Poza 6-latkami 
gminy muszą wygospodarować 
miejsca dla 3-, 4- i 5-latków, 
których rodzice zdecydują się 
posłać je do placówek wycho-
wania przedszkolnego. A baza 

tych ostatnich nie jest z gumy. 
Szczególnie, że przez kilka lat 
dostosowywana była do zupeł-
nie innych warunków. 

Samorządy dwoją się i troją, 
ale pomieszczenie wszystkich 
dzieci w publicznych przed-
szkolach prawdopodobnie 
okaże się niemożliwe. Duży  
niepokój panuje wśród ro-
dziców, dla których przyjęcie 
lub nieprzyjęcie ich pociechy 
to często zawodowe być albo 
nie być. – W imieniu rodziców 
dzieci, które nie dostały się do 
przedszkoli, proszę o inter-
wencję i pomoc. W tym roku 

Rekrutacja najtrudniejsza od lat
Miejsc dla dzieci w publicznych przedszkolach może być za mało

czytaj więcej na str. 2
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Dziś w numerze Dodatek Edukacja

„Kolorowa Wyprawka” 
wraca!  2

w Pruszkowie nie dostało się 
ok. 400 dzieci. Od września za-
pewnione miejsca miały mieć 
dzieci nawet 3-letnie. Oczy-
wiście miejsc nie dostały na- 
wet 4, 5 latki. Mój syn jest z 2013 
roku i nie mamy szansy na 
miejsce w publicznym przed-
szkolu. Czy miasto nie powinno 
wyjść z inicjatywą? Inne gminy 
(np. Ożarów Mazowiecki) sta-
rają się sprostać tej trudnej sy-
tuacji. Pruszków umywa ręce, 
bo nie ma obowiązku – napisa-
ła do nas pani Wioletta. 
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– Tak, chcę kandydować w 2018 roku. Mieszkańcy ocenią 
czy powinienem kontynuować pracę, czy potrzebny 
jest ktoś nowy. Arkadiusz Kosiński, burmistrz Brwinowa.
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„Kolorowa Wyprawka” 
wraca! Przyłącz się do akcji

R E G I O N
Startujemy z trzecią 
już edycją akcji 
„Kolorowa Wyprawka”. 
W tym roku podobnie 
jak w ubiegłym zebrane 
przybory trafią do 
jednej z pruszkowskich 
szkół podstawowych. 
Zachęcamy do 
przyłączenia się 
do akcji. 

P omysł stworzenia 
akcji „Kolorowa Wy-
prawka” pojawił się 
już cztery lata temu.

Nasza redakcja chciała w ten 
sposób wesprzeć małych miesz-
kańców Pruszkowa w przy-
gotowaniach do pierwsze-
go dzwonka. Akcja odniosła 
sukces dzięki mieszkańcom, 
lokalnym firmom i instytu-
cjom, wszyscy bowiem chętnie 
włączyli się do akcji.

W tym roku partnerem akcji, 
czyli placówką do której trafi ą 
zebrane przybory szkolne jest 

Szkoła Podstawowa nr 10 im. 
Marii Konopnickiej w Prusz-
kowie. – Jest nam bardzo miło, 
że redakcja w tym roku wy-
brała naszą szkołę – mówi 
Mirosława Śliwińska, dyrek-
torka szkoły. – Są dzieci w na-
szej szkole, które potrzebują 
praktycznie wszystkiego z wy-
prawki – dodaje.

Jak wesprzeć zbiórkę? Za-
chęcamy do przynoszenia do 
naszej redakcji plecaków, piór-
ników, zeszytów, przyborów 

geometrycznych, farb, kre-
dek, plasteliny, bloków ry-
sunkowych i technicznych, 
teczek, papieru kolorowe-
go i wielu innych rzeczy. Da-
ry będzie można przekazać 
także w trakcie Dni Pruszkowa 
i w czasie sobotnich seansów 
Kina Letniego.

Do współpracy zachęcamy 
również wszystkie lokalne fi rmy 
i instytucje. Wspólnie spraw-
my, aby rok szkolny kojarzył 
się dzieciom z dużą frajdą. [AS]
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Z prośbą o wyjaśnienia zwrócili-
śmy się do pruszkowskich władz. 
Potwierdza się informacja o po-
nad 400 maluchach, które nie 
zostały przyjęte w tym etapie 
rekrutacji, ale ciągle jeszcze jest 
dla nich szansa. Nabór nie zo-
stał zakończony, a pruszkowski 
urząd szuka wyjścia z tej trud-
nej sytuacji. 

– 421 dzieci nie dostało się, 1921 
przyjęto. W naszych 14 placów-
kach miejsca zostały wyczerpa-
ne, ale ogłosiliśmy konkurs na 
realizację zadania publicznego 
z zakresu wychowania przed-
szkolnego, aby w niepublicznych 
punktach przedszkolnych uloko-
wać dzieci w wieku 3-5 lat. Takich 
punktów na terenie miasta jest 
15, dysponują one 700 miejsca-
mi – wyjaśnia Michał Landow-
ski, wiceprezydent Pruszkowa. 
– W tych przedszkolach miejsca 
będą fi nansowane na takich sa-
mych zasadach jak w placówkach 
publicznych. Niewiele osób zda-
je sobie sprawę, że pobyt dziecka 
w niepublicznym przedszkolu jest 
również fi nansowany ze środków 
miejskich – dodaje.

Kryteria 
W pierwszej kolejności do pu-
blicznych przedszkoli przyjęte 
zostały dzieci spełniające wy-
mogi ministerialne, w następnej 
te ustalone na poziomie gminy. 

Punkty przyznawane są m.in. 
za pochodzenie dziecka z rodziny 
wielodzietnej, niepełnospraw-
ność dziecka, rodzica samotnie 
wychowującego dziecko oraz 
dziecko wychowywane w ra-
mach pieczy zastępczej. Kryte-
ria przyjmowane przez samorząd 
to m.in. zamieszkanie na terenie 
gminy lub miasta, praca zawo-
dowa obojga rodziców, posiada-
nie przez dziecko rodzeństwa

DOKOŃczenie ze str. 1

Rekrutacja 
najtrudniejsza od lat 

w tej samej placówce, rozliczanie 
się rodziców z podatku docho-
dowego na terenie gminy. – Nam, 
jako organowi wykonawczemu 
trudno ingerować w przepisy 
ustawy. Mamy związane ręce je-
śli jest np. bardzo dużo samot-
nych rodziców, którzy mają 
pierwszeństwo – wyjaśnia wice-
prezydent Landowski.

Potrzeby rosną 
Określenia dokładnych potrzeb 
najmłodszych mieszkańców nie 
ułatwia fakt, że wielu młodych ro-
dziców mieszkających w Prusz-
kowie nie figuruje w żadnym 
rejestrze. To osoby bez meldun-
ku na terenie miasta, więc o ist-
nieniu ich i ich dzieci w wieku 
przedszkolnym władze miasta 
dowiadują się dopiero po złoże-
niu wniosku o przyjęcie do danej 
placówki. O potrzebach wiadomo 
więc tylko tyle, że rosną. 

Trwa budowa przedszkola 
na terenie Bąków, która potrwa 
jeszcze pół roku. Tam będzie 150 
miejsc. Jesteśmy w przededniu 
ogłoszenia przetargu na budowę 

zespołu oświatowego na Gąsi-
nie. W ciągu dwóch lat powstanie 
więc nowa instytucja z nowy-
mi miejscami. Ale tak to jest, 
że Pruszków jest miastem stale 
się rozwijającym – zaznacza Mi-
chał Landowski. I dodaje – Ten 
rok jest jednym z najtrudniej-
szych w oświacie. Mamy bardzo 
ograniczone możliwości, usta-
wodawca o wielu rzeczach zapo-
mniał, a my musimy sobie z tym 
wszystkim poradzić.

Nieco lepiej
Nieco lepsza sytuacja z miejscami 
dla przedszkolaków jest w Grodzi-
sku Mazowieckim, ale także tam 
władze gminy nie wykluczają, że 
trzeba będzie szukać ich na wol-
nym rynku, czyli ogłaszać kon-
kurs dla placówek niepublicznych. 

Wyniki pierwszego etapu re-
krutacji ogłosimy 23 maja, w tej 
chwili nie chciałabym jeszcze mó-
wić o liczbie nieprzyjętych dzieci. 
Po 23 maja poznamy skalę pro-
blemu i podejmiemy decyzję co 
dalej – tłumaczy Ewa Burzyk, dy-
rektor grodziskiego biura oświaty.
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7 – tyle medali wywalczyli sportowcy z UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki w mistrzostwach Polski w jeździe szyb-
kiej na wrotkach. Rywalki daleko w polu zostawiła szczególnie 15-letnia Marta Dobrowolska, która w kategorii 

kadetek indywidualnie zdobyła dwa złote medale i jeden srebrny. Doszło też złoto w sztafecie kadetek. W całych 
zawodach startowało 300 zawodników. 7W I A D O M O Ś C I
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ul. Główna 104, 05-806 Granica
e-mail: amedica@amedica.eu

22 724 48 28
Pon. – pt. 8.00-18.00

www.amedica.eu

ZDJĘCIA RTG  
KOMERCYJNIE I W RAMACH KONTRAKTU Z NFZ

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

NEUROLOG I INNI SPECJALIŚCI

PSYCHOLOG
PSYCHOTERAPEUTA

PSYCHIATRA

PRZYCHODNIA

ZNIŻKI DLA NASZYCH PACJENTÓW!

tel.: 500-222-979

ul. Kraszewskiego 17,  
05-800 Pruszków

Kancelaria
Adwokacka
Agata Jaczyńska

RZECZOZNAWCA  
MAJĄTKOWY

WYCENA WSZYSTKICH RODZAJÓW 
NIERUCHOMOŚCI

691 350 563
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R E G I O N
Po wycofaniu się z pomysłu 
„wielkiej Warszawy” 
Prawo i Sprawiedliwość 
zamierza wykonać mały 
krok wstecz także w innej, 
budzącej wiele emocji 
sprawie. Chodzi o ustawowe 
ograniczenie kadencji 
wójtów, burmistrzów  
i prezydentów miast. 

W prowadzenie za- 
sady maksymal- 
nie dwóch kaden- 
cji dla włodarzy 

gmin oznaczałoby dla samo-
rządów gigantyczną rewolucję. 
Szczególnie, że według pierw-
szych zapowiedzi miałaby ona 
obowiązywać wstecz. Gdyby 
zdecydowano się na jej wpro-
wadzenie, o ponowny wybór nie 
mogłaby się ubiegać większość 
obecnych prezydentów, burmi-
strzów i wójtów w naszym re-
gionie. Dotyczyłoby to takich 
gmin jak m.in. Pruszków, Gro-
dzisk, Michałowice, Nadarzyn, 
Brwinów czy Raszyn.

W poniedziałek (15 maja) prezes 
PiS Jarosław Kaczyński poinfor-
mował, że choć partia rządząca 
nie rezygnuje z pomysłu dwu-
kadencyjności, to nie będzie ona 
obowiązywać w najbliższych wy-
borach samorządowych i nie bę-
dzie działać wstecz.

Co na to włodarze z naszego 
regionu? – Jeśli chodzi o nasze 
małe ojczyzny, to wybór powi-
nien należeć do mieszkańców. 
Jeśli ktoś jest przez większość 
mieszkańców akceptowany, to 

dlaczego zabraniać mu ubie-
gania się o tę funkcję? Należy  
zadać sobie też pytanie czy dwu- 
kadencyjność jest zgodna z Kon-
stytucją. Takie rozwiązanie 
w większości miejsc na świecie 
dotyczy tylko głowy państwa  
– mówi nam Jan Starzyński, pre-
zydent Pruszkowa. I dodaje, że 
jeśli nie będzie ustawowego 
ograniczenia, zamierza za rok 
po raz kolejny ubiegać się o fotel 

prezydenta miasta. – Zawsze de-
klarowałem, że mam chęć kon-
tynuować pracę – zaznacza.

Podobny głos płynie z Brwino-
wa. – Ustawą nie można ograni-
czać praw obywatelskich, w tym 
czynnego i biernego prawa wy-
borczego, czyli kandydowania lub 
głosowania na daną osobę poza 
tymi przypadkami, które już są 

określone w Konstytucji – mówi 
Arkadiusz Kosiński, burmistrz 
Brwinowa. – Szczególnie, że może 
to być szkodliwe dla gmin, bo jeśli 
mają one stabilne władze, to do-
brze się rozwijają. Jeśli jest inaczej, 
to dochodzi do rotacji. W ostatnich 
wyborach wymieniono jedną trze-
cią włodarzy. Więc jeśli ma to nie 
działać wstecz to dobrze, ale nadal 
uważam, że odbieranie prawa do 
kandydowania nie jest konstytu-

cyjne. W tej sprawie powinni zde-
cydować mieszkańcy – wyjaśnia.

Czy w tej sytuacji burmistrz 
ma w planach start w najbliż-
szych wyborach? – Tak, chcę 
kandydować w 2018 roku. Miesz-
kańcy ocenią czy powinienem 
kontynuować pracę, czy potrzeb-
ny jest ktoś nowy – zaznacza  
Arkadiusz Kosiński. 

Nie będzie 
dwukadencyjności 

w samorządach. Na razie
PIS wykonało mały krok wstecz  

w budzącej emocje sprawie 
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Wprowadzenie zasady maksymalnie 
dwóch kadencji dla włodarzy gmin 
oznaczałoby dla samorządów  
gigantyczną rewolucję
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P R U S Z K Ó W

W okolicach ulicy Działkowej  
w Pruszkowie wandale zniszczyli 
trzy samochody. Policja prowadzi 
czynności wyjaśniające. – W nie-
dzielę (14 maja – red.) w rejonie ulic 
Działkowa, Jasna, Dębowa doszło 
do uszkodzenia trzech pojazdów. 
Sprawcy pourywali lusterka i wybili 

szyby. Trwają czynności wyjaśnia-
jące – podawała podkom. Karolina 
Kańka, rzecznik prasowy Komendy 
Powiatowej Policji w Pruszkowie. 
To nie pierwsza sprawa dotycząca 
dewastacji pojazdów w Pruszko-
wie. W ubiegłym roku kilkukrot-
nie informowaliśmy o podobnych 

Zniszczyli samochody 
na Działkowej

przypadkach. Aż 34 pojazdy na  
ul. Chopina i Sobieskiego zostały 
porysowane, a w wielu poprzebi-
jano opony. Sytuacja miała miejsce 
w lipcu. Z kolei na przełomie sierp-
nia i września złodzieje dokony- 
wali kradzieży z aut zaparkowanych 
przy pruszkowskich ulicach. [JM]  
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M I L A N Ó W E K
Zakończył się montaż 
sygnalizatorów 
świetlnych u zbiegu ulic 
Kościuszki i Literackiej  
w Milanówku. Urządzenia 
w pełnym trybie zaczną 
działać od czerwca. 

S krzyżowanie ulic Ko-
ścielnej i Literackiej 
nie należy do najbez-
pieczniejszych. Ruch 

samochodów jest tu dość du-
ży, a i pieszych przechodzą-
cych przez jezdnię nie brakuje. 
Również tych najmniejszych. 
Dlatego w trosce o bezpieczeń-
stwo dzieci przy skrzyżowa-
niu czeka na nich „Pan Stopek”, 
który zatrzymuje ruch po to, 
by najmłodsi mieszkańcy mia-
sta-ogrodu mogli bezpiecznie 
przedostać się na drugą stronę.

Za budowę sygnalizacji na 
wspomnianym skrzyżowaniu 
odpowiedzialny jest Powiato-
wy Zarząd Dróg w Grodzisku 
Mazowieckim. Za to zadanie 
wybrany w przetargu wyko-
nawca zainkasuje 114 tys. zł. 
Choć przetarg został ogłoszony 
jeszcze we wrześniu ubiegłego 
roku, to prace montażowe ru-
szyły dopiero w marcu.

Sygnalizatory przy skrzyżo-
waniu już się pojawiły. Póki co 
będą działać w trybie pulsacyj-
nym (żółte migające światło). 
Dzięki temu kierowcy zyskają 
czas, by się do nich przyzwy-
czaić. Od 1 czerwca sygnaliza-
tory będą już działać w pełnym 
trybie. Warto dodać, że są wypo-
sażone w specjalne przyciski dla 
pieszych, którzy w ten sposób 
będą mogli skrócić czas oczeki-
wania na zmianę „świateł”.  [AS] 

Sygnalizatory 
już są
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R E G I O N
Przypominamy o ważnych 
zmianach w taryfie  
biletowej Zarządu 
Transportu Miejskiego. 
Nastąpi to od 1 czerwca.  
W ofercie pojawią się 
również nowe bilety. 

O statnie obniżki ja-
kie wprowadził ZTM 
dotyczyły tylko i wy-
łącznie osób, które 

rozliczają się w stolicy. Do zni-
żek uprawniała specjalna Kar-
ta Warszawiaka. Podróżni spoza 
stolicy za bilety komunikacyjne 
musieli słono płacić.

Tym razem obniżki obejmą 
wszystkich pasażerów. Taniej za-
płacimy za bilety długookresowe 
ważne w I i II strefie biletowej. 
– Obniżamy ceny biletów dłu-
gookresowych ważnych w 1. i 2. stre- 
fie. Pasażerowie korzystający z bi-
letów 30-dniowych normalnych 
zaoszczędzą dzięki temu 30 zł mie-
sięcznie, a użytkownikom biletów 
90-dniowych w portfelu pozosta-
nie aż 76 zł – zapowiadała w marcu 
Hanna Gronkiewicz-Waltz, pre-
zydent Warszawy.

Od czerwca za bilet 30-dniowy 
na dwie strefy zapłacimy nie 210, 

a 180 zł. Natomiast bilet 90-dnio-
wy, również ważny w dwóch stre-
fach, będzie nas kosztował 460 zł, 
a nie jak dziś 536 zł. W przypadku 
30-dniowego biletu ulgowego nowa 
cena to 90 zł, a 90-dniowego 230 zł.

To jednak niejedyne zmiany. 
Od czerwca do taryfy biletowej 
wracają bilety 3-dniowe. Bilet 
3-dniowy na I strefę ma kosz-
tować 36, a na obie strefy 57 zł. 

Od 1 czerwca nastąpi zmiana taryfy biletowej
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W taryfie pojawi się też jednora-
zowy bilet przesiadkowy ulgowy 
dla 10 osób. To propozycja m.in. 
dla grup szkolnych. Teraz opiekun 
zamiast 10 pojedynczych biletów 
skasuje tylko jeden. Cena to 22 zł.

Natomiast od 1 września ko-
munikacją całkowicie bezpłatnie 
będą mogli poruszać się ucznio-
wie. Tu jednak jest szereg ob-
warowań. Ta ulga przysługuje 
jedynie uczniom warszawskich 
szkół i gimnazjów oraz dzieciom 
mieszkającym w stolicy a uczęsz-
czającym do podstawówek i gim-
nazjów w podwarszawskich 
miejscowościach. Uprawnienie 
będzie wgrywane na specjalne 
spersonalizowane Karty Miej-
skie – Karty Ucznia.

Streetworkout na Stawach
G R O D Z I S K  M A Z .

Praca przy zagospodarowaniu 
terenu Stawów Walczewskiego  
w Grodzisku Mazowieckim 
trwa. Gmina ogłosiła 
kolejny przetarg, tym 
razem dotyczy on budowy 
urządzeń do uprawiania 
streetworkoutu, elementów 
siłowni zewnętrznej oraz 
przebudowy ogrodzenia. 

C o pewien czas pi-
szemy o mniejszych 
inwestycjach zwią-
zanych z grodziski-

mi Stawami. Ostatnio pojawił 
się tam sprzęt wodny – kajaki, 
łódki, żaglówki, rowerki wod-
ne, gotowe są też boiska do gry  

w siatkówkę plażową. Niebawem 
przy całym tym obiekcie ma po-
jawić się parking (od strony ul. 
Nadarzyńskiej) z 56 miejscami 
postojowymi oraz niewielki plac  
o powierzchni ok. 300 mkw., któ-
ry posłuży do małej gastronomii. 
To nie koniec, a dopiero początek  

sukcesywnego zagospodarowy-
wania tego terenu.

Przyszedł czas na kolejne ele-
menty. W przetargu jaki ogłosiła 
gmina napisano, że plac do stre-
etworkoutu będzie utworzony na 
powierzchni niemal 400 mkw. 
Dwukrtonie mniej miejsca zaj-
mie siłownia zewnętrzna z wypo-
sażeniem. W jej skład wejdą takie 
elemnty jak: wyciąg górny, drabin- 
ka, wioślarz, twister, wahadło, 
biegacz. Ponadto planuje się bu-
dowę odcinków ścieżki o nawierz- 
chni mineralno-żywiczej (ok. 175 
mkw.), rozbiórkę istniejącego 
ogrodzenia i budowę nowego.

Termin wykonania zamówie-
nia określono maksymalnie na 
60 dni. [SD]
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G R O D Z I S K  M A Z .
Większość kierowców 
zapewne ucieszy informacja 
o planowanym remoncie. 
Nowa nawierzchnia 
ma się pojawić na 
850-metrowym odcinku 
drogi wojewódzkiej nr 579 
w Grodzisku. 

M azowiecki Za-
rząd Dróg Woje-
wódzkich zabrał 
się za popra-

wę komfortu jazdy po drodze  
nr 579. Trwa już frezowanie 
kilku odcinków nawierzchni 
tej drogi na terenie Grodziska, 
m.in. w okolicach wiaduktu. 
Drogowcy jednak nie próżnują 
i już szukają firmy, która zajmie 

się remontem kolejnego frag-
mentu tej drogi.

Dokładnie chodzi tu o 850- 
metrowy odcinek drogi woje-
wódzkiej nr 579 w miejscowo-
ści Mościska. Nawierzchnia 
ma zostać tam sfrezowana, 
wyrównana, a następnie po-
łożona zostanie nowa nakład-
ka. Kierowcy muszą się jednak 
przygotować na utrudnienia. 
Prace najprawdopodobniej bę-
dą się odbywać bez całkowite-
go zamknięcia drogi, ale ruch 
wahadłowy również może po-
wodować okresowe problemy. 
Zwłaszcza, że drogą poruszają 
się ciężarówki.

Na wykonanie zleconych 
prac zwycięzca przetargu bę-
dzie miał czas do 31 lipca. [AS]

Szykują remont na 579

P R U S Z K Ó W
Wielu mieszkańców 
Pruszkowa od lat  
czeka na uruchomienie 
restauracji KFC  
w mieście. KFC swój 
lokal otworzy w galerii 
handlowej Nowa Stacja, 
która ma powstać  
przy ul. Sienkiewicza. 

W iadomo już, że  
KFC w Nowej  
Stacji będzie za- 
jmował powierz- 

chnię 135 mkw. Lokal zostanie 
usytuowany na pierwszym pię-
trze galerii w pobliżu strefy re-
kreacyjnej, gdzie znajdzie się 
m.in. Multikino. Obecnie in-
westor Nowej Stacji rozmawia 
z kolejnymi najemcami strefy 
food court. Póki co wiadomo, 
że w galerii obok KFC znaj-
dziemy restaurację Olimp, 
serwującą posiłki w samoob-
sługowym systemie sprzeda-
ży na wagę.

Restauracja KFC
w Nowej Stacji

– Ze względu na brak oferty 
gastronomicznej, w Pruszkowie 
istnieje duże zapotrzebowanie 
na najbardziej znane restau-
racje, dlatego zdecydowaliśmy 
o powiększeniu strefy food co-
urtu. Zainteresowanie operato-
rów największych popularnych 
sieci potwierdziło trafność te-
go wyboru. Prowadzimy sze-
reg zaawansowanych rozmów 
i wkrótce będziemy mogli po-
informować o kolejnych wycze-
kiwanych najemcach w strefie 
gastronomicznej Nowej Stacji – 
powiedział portalowi retailnet.pl 
Maciej Krzewiński, COO ECC Real 
Estate, dewelopera Nowej Stacji.

Przypomnijmy, że budo-
wa Nowej stacji wystartowała 
w kwietniu tego roku. W galerii 
znajdą się takie sklepy i punkty 
usługowe jak H&M, CCC, Car-
refour, RTV Euro AGD, biura 
podróży Itaka i Rainbow oraz 
Super-Pharm. Termin otwar-
cia Nowej Stacji zaplanowano 
na czwarty kwartał 2018 r. [AS]
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Taniej zapłacimy 
m.in. za bilety 
długookresowe 
ważne w I i II 
strefie biletowej
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Na autostradzie A2, za węzłem 
Pruszków, 14 maja doszło do kolizji 
z udziałem dwóch pojazdów. Infor-
mację o zdarzeniu przekazał nam 
czytelnik. – Na węźle Konotopa do-
szło do wypadku drogowego – na-
pisał na adres kontakt@wpr24.pl. 
Jednym z samochodów poruszała 

się kobieta w ciąży. – W okolicach 
453 km A2, za węzłem Pruszków, 
doszło do kolizji dwóch pojazdów. 
Samochody poruszały się od stro-
ny Warszawy. Nic groźnego się nie 
stało. W zdarzeniu uczestniczy-
ła kobieta w ciąży, u której koli-
zja wywołała ogromne emocje. Nie 

Kolizja na A2, kobieta 
w ciąży w szpitalu

mogła wysiąść z pojazdu, pomogli 
jej w tym strażacy. Ratownicy me-
dyczni zdecydowali, że kobietę na-
leży przewieźć na obserwację do 
szpitala – opisywał st. kpt. Karol 
Kroć, rzecznik prasowy Komen-
dy Powiatowej Państwowej Straży  
Pożarnej w Pruszkowie.  [JM]  

Reklama

Koniec z rajdami ulicą Długą
 anna sołtysiak 

P R U S Z K Ó W
Wiele wskazuje, że rajdy 
ulicą Długą w Pruszkowie 
staną się niemożliwe. 
Przynajmniej w rejonie 
szkoły podstawowej, gdzie 
ma się pojawić wreszcie 
sygnalizacja świetlna.

P od koniec ubiegłego ro-
ku przy ul. Długiej do-
szło do wielu zdarzeń 
drogowych. Potrącono 

tam rowerzystę, dachowały dwa 
auta. Mieszkańcy mówili wtedy, 
że ta ulica stała się torem do raj-
dów nieodpowiedzialnych kie-
rowców. – To droga nierówna, 
ma zagłębienia, których nie wi-
dać, asfalt jest zużyty. Jadąc szyb-
ko samochody nagle podskakują 
i niewiele trzeba, żeby takie auto 
wybiło na chodnik, którym chodzi 
połowa uczniów pobliskiej szkoły. 
Druga połowa chodzi ul. 3 Maja, 

gdzie wcale nie jest lepiej. W tych 
miejscach jeździ się za szybko. 
Ostatnio na ul. Długiej mieliśmy 
dwa dachowania. Tak się kończy 
połączenie prędkości ze stanem 
tej drogi – mówił nam Paweł Pła-
wiak, mieszkaniec Pruszkowa.  

Mieszkańcy pruszkowskiego 
Żbikowa proponowali coraz to 
nowe rozwiązania, które miałyby 
zniechęcić kierowców jadących 
ul. Długą do naciskania na pedał 
gazu. Zwłaszcza w okolicy szkoły. 
Wachlarz był szeroki: od progów 
zwalniających, przez stworze-
nie tzw. mijanek, po przewężenie 
drogi. Ze względu na charakter 
drogi starostwo wykluczyło wte-
dy montaż progów. To wzburzy-
ło mieszkańców. 

– Skoro starostwo „NIE ZA-
MIERZA” stawiać progów zwal-
niających, może w końcu postawi 
tam sygnalizację świetlną lub fo-
toradar. Zasłanianie się patrolami 
policji nic tu nie da, ponieważ nie 
mogą one być tam cały czas. Dla 

Na skrzyżowaniu ulic Długiej i Mostowej pojawi się sygnalizacja świetlna

władz powiatu bezpieczeństwo 
mieszkańców a zwłaszcza dzieci 
chodzących do pobliskiej szkoły 
powinno być sprawą prioryteto-
wą – napisała w komentarzu pod 
jednym z artykułów Julka. 

To głosy jakie padały po każ-
dym naszym materiale opisują-
cym kolizje i wypadki na Długiej. 

Co więcej, w tym rejonie zaczę-
ły pojawiać się patrole policji, 
które monitorowały zachowania 
kierowców. Policja twierdzi, że 
sytuacja się unormowała. – Nie 
otrzymaliśmy ostatnio zgłoszeń 
z ul. Długiej. Ale mamy to miej-
sce na uwadze i doraźnie pro-
wadzimy tam patrole – mówi 

nam podkom. Karolina Kańka, 
rzecznik prasowy Komendy Po-
wiatowej Policji w Pruszkowie. 
– Jeśli dzieje się tam coś co nie-
pokoi mieszkańców zachęcamy 
do zgłaszania problemów przez 
mapę zagrożeń – dodaje. 

Powiat Pruszkowski nie po-
został jednak obojętny na apel 
mieszkańców i postanowił za-
dbać o bezpieczeństwo dzieci 
uczęszczających do Szkoły Pod-
stawowej nr 9. Na skrzyżowaniu 
ulic Długiej i Mostowej pojawi 
się sygnalizacja świetlna. – Sta-
ramy się odpowiadać na sygna-
ły zgłaszane przez mieszkańców 
w miarę naszych możliwości 
i tak też było w tym przypad-
ku. Wiemy, że mieszkańcom 
Pruszkowa szczególnie zależa-
ło na poprawie bezpieczeństwa 
w tej okolicy, przede wszyst-
kim z uwagi na dzieci uczące 
się w pobliskiej szkole podsta-
wowej, co znajdowało nieraz 
wyraz podczas spotkań, sesji 

Rady Powiatu, jak i na łamach 
WPR24. Słuchamy, działamy i ro-
bimy co w naszej mocy, aby do-
stosowywać plany inwestycji do 
realnych potrzeb mieszkańców 
– mówi nam Maksym Gołoś, sta-
rosta pruszkowski.

Starostwo ogłosiło już prze-
targ na wykonanie sygnalizacji 
na skrzyżowaniu ulic Długiej 
i Mostowej. Ma ona działać od 
godz. 6 do godz. 22. Później bę- 
dzie czynna tylko w trybie ostrze- 
gawczym (żółte pulsacyjne świat- 
ło). Starostwo nie wyklucza jed-
nak możliwości przeprogra-
mowania sygnalizatorów tak,  
by działały przez całą dobę. 

W ramach tego zadania 
„światła” powstaną w jeszcze 
sześciu lokalizacjach na tere-
nie powiatu, m.in. w Piastowie, 
Nadarzynie i Brwinowie. Sygna-
lizacja ma stanąć na wybranych 
skrzyżowaniach w ciągu 150 dni  
od momentu podpisania umo-
wy z wykonawcą.
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Reklama

G R O D Z I S K  M A Z O W I E C K I
Kolejna atrakcja dla mieszkań- 
ców Grodziska Mazowieckiego. 
Na terenie Stawów Walczewskie-
go gmina zorganizuje kino plene- 
rowe. W ofercie znalazły się dwa 
filmy: „The Rolling Stones Olé 
Olé Olé!” oraz „Rozumiemy się 
bez słów”. Będzie to tzw. kino na 

leżakach. Są to dwa pokazy, któ-
re odbędą się w nadchodzące wa-
kacje. Pierwszy film „The Rolling 
Stones Olé Olé Olé!” wyświetlimy 
22 lipca o godzinie 22, natomiast 
drugi 13 sierpnia o godz. 21. Do-
staliśmy pewną pulę propozycji  
i staraliśmy się wybrać takie filmy, 

Gmina zorganizuje
kino plenerowe

które będą neutralne pod wzglę-
dem ewentualnych kontrowersji 
– mówi Paweł Twardoch, dyrek-
tor Centrum Kultury w Grodzi-
sku Mazowieckim. To jednak nie 
wszystko. Przed jednym z sean-
sów planowany jest koncert mu-
zyki klasycznej. [SD]  

G R O D Z I S K  M A Z .
Zamienili łyżwy na wrotki  
i nadal zachwycają.  
Siedem medali – to  
dorobek zawodników  
i zawodniczek UKS Sparty 
Grodzisk Mazowiecki  
w mistrzostwach Polski 
w jeździe szybkiej na 
wrotkach, które odbyły się 
w Tomaszowie Lubelskim. 

Wminiony weekend 
na starcie poja-
wiło się 300 za-
wodników z całej 

Polski. Wszyscy byli przygoto-
wani na trzydniową rywalizację 
w Tomaszowie Lubelskim, jed-
nak pogoda popsuła plany. Piąt-
kowe starty zostały odwołane  
i wszyscy liczyli, że w kolejnych 
dniach warunki atmosferycz-
ne ulegną poprawie. Na chwilę 
zza chmur wyjrzało słońce i na 
torze toczyła się zażarta walka.

Wśród rywalizujących o me-
dale nie mogło zabraknąć za-
wodników Sparty Grodzisk, 
którzy zimą zachwycali na lodzie. 
Początek wrotkarskiego sezonu 
mogą uznać za udany. W Toma-
szowie wywalczyli siedem meda-
li. Litości dla rywalek nie miała 
rywalizująca w kategorii kade-
tek Marta Dobrowolska. 15-let-
nia reprezentantka grodziskiej 
Sparty wywalczyła dwa złote me-
dale i jeden srebrny. Dobrowol-
ska była najlepsza na 300 metrów 
z czasem 0:30,590 oraz w sprin-
cie na 500 m, dystans pokonała 

Pędziły jak szalone 
po medale
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G R O D Z I S K  M A Z .
Mieszkańcy Grodziska  
mogli zabrać głos  
w sprawie zagospodarowania 
terenu przy Placu Króla 
Zygmunta Starego. Najwięcej 
osób opowiedziało się 
za utworzeniem szkoły 
muzycznej i parkingu.

W ładze miasta liczą, 
że w tym roku uda 
się podjąć decyzję, 
co do zagospo-

darowania terenu. Następnym 
krokiem będzie przygotowanie 
projektów, a potem pozostanie 
tylko ich realizacja. Aby wykonać 
pierwszy krok, grodziski urząd 
zapytał o zdanie mieszkańców. 

W kwietniu przeprowadzo-
no konsultacje społeczne, które 
polegały na wypełnieniu ankiety. 
Zdanie w sprawie zabrało ponad 

100 osób. Większość miesz-
kańców wskazała na potrze-
bę powstania parkingu i szkoły 
muzycznej przy Placu Króla Zyg-
munta. Co ciekawe, również wła-
dze Grodziska mają podobną 
koncepcję. A więc wszyscy chcą 
tego samego.

Nie brakowało też innych pro-
pozycji. Możliwe, że część z nich 
zostanie wykonana. – Jesteśmy 

pełni uznania jeśli chodzi o kre-
atywność zgłaszanych propozycji. 
Część z nich będziemy realizować 
w różnych rejonach miasta w ra-
mach nadchodzących inwestycji, 

jak np. ścianka wspinaczkowa na 
zaprojektowanej hali widowisko-
wo-sportowej przy ul. Sportowej. 
Nowe skwery i zieleń przyuliczna 
m. in. w rejonie ul. Bałtyckiej oraz 

Szkoła i parking przy Placu Zygmunta?
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nowoczesne place zabaw wkrót-
ce będą cieszyć oczy naszych 
mieszkańców. W połowie czerw-
ca otrzymamy koncepcję żłob-
ka, który zostanie zlokalizowany 
przy ul. Okrężnej. Z kolei przyszła 
siedziba ratusza planowana jest 
przy rewitalizowanej Willi „Nie-
spodzianka”. Część nadesłanych 
propozycji wpisuje się w projekt 
tzw. Mediateki, która powstanie 
w sierpniu 2018 roku – poinfor-
mował grodziski magistrat. [JM]

 Jakub Małkiński 

R A S Z Y N
Finanse gminy Raszyn 
znajdują się w fatalnym 
stanie – grzmią 
przedstawiciele 
Społecznego Komitetu 
Referendalnego. – Opozycja 
szuka wytłumaczenia 
referendum, ale go nie 
znajdzie – odpowiada  
wójt Andrzej Zaręba. 

N iejeden chciałby wy-
powiedzieć magicz-
ne zaklęcie „Sezamie, 
otwórz się” i odkryć 

niezmierzone bogactwa. W ra-
szyńskim skarbcu ponoć hula 
wiatr. – Kondycja finansowa gmi-
ny Raszyn jest bardzo słaba i cały 
budżet w 2017 roku opiera się na: 
emisji obligacji w celu pokrycia 
deficytu na kwotę około 33 mln zł,  
sprzedaży nieruchomości, aby 
uzyskać planowany przychód  
w 2017 roku. W ostatnich latach 
dochody w gminie Raszyn albo są 
na tym samym poziomie, albo na-
wet spadają. Co roku, od 2010 ro-
ku wójt najpierw uchwala większe 
dochody, a w ciągu roku robi ko-
rektę w dół. Jest to niebezpieczne 
z uwagi na zapisy ustawy o finan-
sach publicznych, które ograni-
czają możliwości zadłużania, 60 
proc., i kosztów obsługi kredy-
tów – opisuje grupa mieszkańców 
zorganizowana wokół Społecz-
nego Komitetu Referendalnego.

Wskazuje, że zadłużenie sa-
morządu sięga ponad 60 mln zł. 
– Oczywiście jest to absurd wy- 

nikający z tego, że osoby, które 
to mówią nie znają funkcji zapi-
sów wprowadzanych do budże-
tu gminy i wieloletniej prognozy 
finansowej. Na dzień dzisiejszy 
mamy niecałe 30 mln zł za- 
dłużenia. To raptem dwa milio-

ny więcej niż siedem lat temu  
– mówi Andrzej Zaręba, wójt  
gminy Raszyn.

Budowa przedszkola przy uli-
cy Poniatowskiego, hala sporto-
wa przy ul. Sportowej, rozbudowa 
szkoły w Ładach – to inwestycje, 
którymi chwali się gmina Raszyn. 
Grupa mieszkańców zwraca 
uwagę na ich finansowanie. Ich 

zdaniem, gmina zaciąga kredyty 
na inwestycje, które nie skutkują 
wzrostem dochodów, ale więk-
szymi kosztami obsługi. – W tym 
roku mamy napięty proces inwe-
stycyjny, na który przewidziano 
blisko 55 mln zł. W związku z tym 

wpisaliśmy do budżetu środki 
własne pochodzące częściowo 
z emisji obligacji i kredytu. Są 
one niezbędne, aby można by-
ło pozyskać zewnętrzne środki. 
Już dziś mamy podpisane umowy 
na dofinansowanie zewnętrzne 
na kwotę 37,2 mln zł, zrozumiałe 
jest, że musimy mieć udział wła-
sny – przedstawia wójt Zaręba.

Przedstawiciele komitetu refe-
rendalnego mówią jednoznacznie: 
– Ten rok w naszej ocenie może 
zakończyć się katastrofą finan-
sową gminy Raszyn – przewidują 
rozwój wypadków. Wójt wskazuje, 
że takie opinie to manipulacja. – 
Nieumiejętność czytania zapisów 
budżetu i wieloletniej prognozy 
finansowej powoduje, że ludzie 
nie bardzo wiedzą, o czym mó-
wią. Myślę, że czasami specjalnie 
manipulują, żeby opinię publicz-
ną wprowadzić w błąd. Każdy po-
winien wiedzieć, że prognoza to 
nie faktyczne zadłużenie. Mamy 
realizację dochodów, którą wyko-
nujemy w danym roku na kwotę 
97-98 proc. Zawsze dokonujemy 
dobrych wyliczeń. W niektórych 
latach nie bierzemy kredytów i nie 
emitujemy obligacji, w związku 
z tym obniża się wartość przycho-
du rocznego. To chyba dobrze, że 
nie zaciągamy tych zobowiązań – 
tłumaczy włodarz Raszyna.

Przypomnijmy, że 25 czerwca 
w Raszynie odbędzie się refe-
rendum w sprawie odwołania 
rady gminy i wójta Andrze-
ja Zaręby. Inicjatywa była po-
kłosiem niezadowolenia grupy 
mieszkańców z działań władz 
w sprawie „wielkiej Warszawy” 
i sposobu przeprowadzania re-
formy oświaty. Przedstawiciele 
grupy referendalnej wskazywali 
na braki uchwały ws. referen-
dum dotyczącego metropo-
lii. Drugi powód to włączenie 
gimnazjum do istniejącej szkoły 
podstawowej. Inicjatorzy refe-
rendum optowali za dwiema od-
dzielnymi podstawówkami.

– Na dzień dzisiejszy mamy niecałe  
30 mln zł zadłużenia. To raptem dwa 
miliony więcej niż siedem lat temu  
– mówi Andrzej Zaręba, wójt gminy Raszyn

Pusto w skarbcu?  
Wójt uspokaja

Spór wokół sytuacji finansowej gminy
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Władze miasta liczą, że w tym 
roku uda się podjąć decyzję, co do 
zagospodarowania terenu przy Placu 
Króla Zygmunta Starego

w 0:49,990. Za jej plecami upla-
sowała się klubowa koleżanka 
– Maria Dobosz. Na szyi Dobro-
wolskiej zawisł również srebr-
ny medal za zmagania na 3000 
metrów. Z kolei w eliminacjach 
na 5000 m brąz zdobyła wspo-
mniana Dobosz. Wśród juniorek 
trzecia w rywalizacji sprinter-
skiej na 500 metrów była Amelia 
Steć. Dorobek ten został wzbo-
gacony o złoto w sztafecie kade-
tek. Dobrowolska, Dobosz i Steć 
nie pozostawiły rywalkom żad-
nych złudzeń.

Grodziscy zawodnicy i zawod-
niczki nie próżnują. Zima w ich 
wykonaniu była pracowita, ale 
nadal poszukują sportowych 
wyzwań. – Chcemy urozma-
icać trening łyżwiarski. Cieszymy 
się z naszego występu w Toma-
szowie. Sukces zawsze jest miarą 
wysiłku, który zawodnik wkłada 
w trening – tłumaczy Sławomir 
Chmura, trener Sparty Grodzisk.

Oprócz medalistek w Toma-
szowie zaprezentowali się też: 
Patrycja Lewandowska, Mar-
ta Dobosz, Barbara Smolińska, 
Ewelina Kozerska, Mateusz Go-
dlewski i Szymon Barczyński.  
– Wszyscy mieli okazję zobaczyć 
tor i przeżyć nowe doświadcze-
nie. Oprócz elementu sporto-
wego, wizyta w Tomaszowie 
była „szkołą życia”. Postawili-
śmy na naukę samodzielności  
– mówi Chmura.

Pod koniec maja zawodnicy 
Sparty wystartują w Pucharze 
Europy w Ostrawie. [JM]
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W I A D O M O Ś C I

J A K T O R Ó W
Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Jaktorowie powstał warzywnik. 
Wspólnymi siłami – dzieci i rodzi-
ców – udało się wykonać doniczki 
ze starych palet, czy też filiżanki ze 
zużytych opon. Wszystkie elemen-
ty zostały wykonane przez nas sa-
mych. Ramy do posadzenia warzyw 

zrobiliśmy z drewna, płot okalający 
warzywnik z palet, kolorowe czajniki 
i filiżanki z opon. W sobotę, 13 maja, 
zainstalowaliśmy wszystkie elemen-
ty na wyznaczonym przez dyrekcje 
miejscu – poinformowała nas Eliza 
Jaroszewska, jedna z organizatorek 
przedsięwzięcia. Miejsce zyskało już 

Dzieci wraz z rodzicami 
uprawiają warzywa

nazwę. – Większością głosów nazwa-
liśmy je „Bazylka”. Kilkanaście osób, 
które były zaangażowane w projekt 
stworzyło fantastyczne miejsce,  
w którym nasze dzieci wraz z nauczy-
cielami będą mogły sadzić, pielęgno-
wać oraz zbierać plony – wyjaśnia 
Eliza Jaroszewska. [SD]  

Szable w dłoń i do boju
G R O D Z I S K  M A Z .

Młodzi szermierze  
z całej Polski zjadą 
do Grodziska. Dołożą 
wszelkich starań, aby 
stworzyć fantastyczne 
widowisko. Już 20 maja 
w hali przy ul. Westfala 
odbędzie się Ogólnopolski 
Turniej Szermierczy 
dziewcząt i chłopców 
„Grodziska Szabla 
2017. Memoriał Jerzego 
Pawłowskiego”.

Zręczność, precyzja i spryt 
 – to cechy, które po-
zwalają osiągnąć suk- 
ces w szermierce. His- 

torię dyscypliny w Polsce two-
rzył Jerzy Pawłowski. W 1957 roku  
sportowiec, który realizował 
się również jako malarz zdobył  
pierwszy indywidualny złoty  
medal mistrzostw świata dla Pol-
ski. Warto wspomnieć, że Paw-
łowski zapisał na swoim koncie 
pięć krążków Igrzysk Olimpijs- 
kich. Dla wielu adeptów szer-
mierki pozostaje wzorem.

20 maja w Grodzisku nadarzy 
się okazja, aby zobaczyć w ak-
cji następców wielkiego mistrza. 
Do rywalizacji staną dziewczynki 
i chłopcy w kategoriach: junior 
młodszy (2001-2002), młodzik 
(2003-2005) oraz dzieci (2006 
i młodsi). – Spodziewamy się 
ok. 100 zawodniczek i zawod-
ników – zdradza nam Krzysz-
tof Karlicki, prezes Grodziskiego 
Klub Szermierczego.

To kolejna edycja imprezy. 
– Tegoroczny turniej, „Gro-
dziska Szabla 2017. Memoriał 

Jerzego Pawłowskiego”, jest 
drugim, który organizuje nasz 
klub a działamy dopiero trzy 
lata. Po zeszłorocznych zawo-
dach zauważyliśmy skokowy 
wzrost zainteresowania szer-
mierką oraz wzrost świadomo-
ści u naszych mieszkańców, że 
klub szermierczy działa w okolicy  
– wyjaśnia Karlicki.

W hali przy ul. Westfala nie 
zabraknie atrakcji. – Wystawa 
malarstwa Jerzego Pawłowskie-
go, gry i zabawy szermiercze  
dla dzieci i rodziców pod has- 
łem „jeden za wszystkich wszy-
scy za jednego” z super nagro-
dami. Aby „wyedukować” pub- 
liczność i popularyzować szer- 
mierkę przygotowujemy poka-
zy szermiercze. Będzie „walka 
Kmicica z Wołodyjowskim”, szer- 
mierka na florety, szpady – wyli- 
cza organizator.

Patronat nad Ogólnopolskim 
Turniejem Szermierczym dziew-
cząt i chłopców „Grodziska Szabla 
2017. Memoriał Jerzego Pawłow-
skiego” objęły „Gazeta WPR” 
i portal WPR24.pl. [JM]

Szpital prosi 
o pomoc mieszkańców
 Seweryn Dębiński 

P R U S Z K Ó W
Szpital Kolejowy  
im. dr med. Włodzimierza 
Roeflera w Pruszkowie  
wciąż walczy o swoje  
„być albo nie być”.  
Chodzi o poparcie przez 
mieszkańców Pruszkowa  
i okolicznych gmin  
wpisania placówki  
do tzw. sieci szpitali.  
W tym celu rozpoczęto 
zbieranie podpisów.

Z godnie z nową usta-
wą, którą Sejm uchwalił  
w marcu, zostanie utwo- 
rzona „sieć szpitali”. 

Placówka musiałaby spełnić 
konkretne warunki, by otrzy-
mać finansowanie z Narodowego 
Funduszu Zdrowia. Powinny być 
prowadzone dwa z pięciu pro-
fili: chirurgia ogólna, choroby 
wewnętrzne, położnictwo i gine- 
kologia, neonatologia, pediatria. 
Jednak spośród wymienionych 
Szpital Kolejowy spełnia tylko 
jeden – choroby wewnętrzne. 
Sprawę już opisywaliśmy.

– Prosimy mieszkańców Prusz-
kowa i okolicznych gmin o popar-
cie dla Szpitala Kolejowego im. 
dr med. Włodzimierza Roeflera 
w Pruszkowie Sp. z o.o. celem 
wejścia do tzw. sieci szpitali, co 
oznacza funkcjonowanie szpitala 
i poradni przyszpitalnych w do-
tychczasowej formie. W przeciw-
nym razie mogą nastąpić zmiany 

w szpitalu prowadzące do likwi-
dacji części oddziałów, co oznacza 
konieczność leczenia się naszych 
pacjentów poza terenem powia-
tu pruszkowskiego np. w Grodzi-
sku Mazowieckim, Sochaczewie, 
Żyrardowie i Warszawie – infor-
muje zarząd szpitala.

Istniało zagrożenie, że leczni-
ca przy ul. Warsztatowej prze-

stanie istnieć. Ale kilka dni temu 
zarząd poinformował, że plano-
wane jest połączenie szpitala ze 
Spółką Mazowieckie Centrum 
Rehabilitacji „Stocer” z siedzibą 
w Konstancinie-Jeziornie. Plany 
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te uzgodniono podczas spotka-
nia zarządów placówek, które od-
było się 28 kwietnia. Niezależnie 
od tego władze pruszkowskie-
go szpitala podejmują starania 
o wpisanie do tzw. sieci szpitali 
przez ministra zdrowia. W związ-
ku z tym zbierane są podpisy. 

Listy poparcia dla umieszcze-
nia Szpitala Kolejowego w sieci 

udostępniono wewnątrz pla-
cówki, w rejestracji izby przy-
jęć oraz rejestracji przychodni 
specjalistycznej. Taką listę moż-
na pobrać na szpk.pl/index1.php, 
a następnie wydrukować. 

Listy poparcia dla umieszczenia Szpitala 
Kolejowego w sieci udostępniono 
wewnątrz placówki, w rejestracji izby 
przyjęć oraz rejestracji przychodni 
specjalistycznej 

P R U S Z K Ó W
Rusza kolejny już 
sezon pruszkowskich 
„Śniadań w Parku”. 
Start zaplanowano na 
najbliższą sobotę  
(20 maja). Warto 
zapakować smakołyki 
i wybrać się do Parku 
Kościuszki. Atrakcji nie 
zabraknie.  

„Ś niadania w Par-
ku” zapisały się 
w kalendarzu im-
prez plenerowych 

w Pruszkowie. Celem tej cie-
kawej inicjatywy jest integracja 
mieszkańców miasta poprzez 
wspólne śniadania i dobrą za-
bawę. – Atrakcje tegorocznych 
Śniadań w Parku będą rozloko-
wane w czterech przenikających 
się strefach tj. dla dzieci, dla do-
rosłych, dla młodzieży i dla se-
niorów. W każdej z nich będzie 
można korzystać z leżaków, ko-
ców, kolorowych puf, sof czy ha-
maków. Gdzieniegdzie będą 
rozstawione stoiska pod namio-
tami, których animatorzy po-
dzielą się nie tylko śniadaniem, 

ale i swoimi zainteresowania-
mi – zachęcają organizatorzy 
ze Społecznego Stowarzysze-
nia „Forum Pruszków”.

W tym roku „Śniadania” będą 
organizowane w wybrane so-
boty maja, czerwca i września. 
Będą się rozpoczynać się o go-
dzinie 11, a nie jak w ubiegłych 
latach o godz. 10. – Po prze-
pełnionych atrakcjami Śniada-
niach na 100-lecie Pruszkowa 
czas na sezon sąsiedzkich scha-
dzek. Postaramy się o taką at-
mosferę, żeby nikt nie miał 
oporu przed korzystaniem 
z miejskiego parku jak z wła-
snego ogrodu, w którym moż-
na dobrze zjeść i porozmawiać 
o wszystkim. Będzie smacznie 
i kulturalnie – podkreśla Emi-
lia Frydrych, pomysłodawczyni 
inicjatywy i koordynator zespo-
łu organizatorów.

Patronem medialnym Śnia-
dań w Parku są „Gazeta WPR” 
i portal WPR24.pl. [AS] 

„Śniadania 
w Parku”

„Śniadania” będą 
organizowane  
w wybrane 
soboty maja, 
czerwca  
i września. Będą 
się rozpoczynać 
się o godz. 11
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R E G I O N
W upalne letnie dni  
wiele osób szuka  
ochłody na kąpieliskach.  
W naszym regionie  
będzie można popluskać  
się na świeżym  
powietrzu w Pruszkowie  
i w Grodzisku Mazowieckim. 

W tym roku nowo- 
ścią będzie ką-
pielisko w Grodzi-
sku. Na Stawach  

Walczewskiego obok łódek, 
rowerów wodnych i kajaków 
popluskamy się w wodzie. – Pla- 
nujemy kąpielisko otworzyć  
24 czerwca w trakcie grodziskich 
wianków – mówi nam Grzegorz 
Benedykciński, burmistrz Gro-
dziska Mazowieckiego.

Nieco więcej informacji zdra-
dza nam Mariusz Smysło, dyrek-
tor Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Grodzisku. – Przygotowuje-
my profesjonalne kąpielisko. 
O bezpieczeństwo będzie dbać 
trzech ratowników. Podobnie 
jak nad morzem będziemy wy-
wieszać flagi. Wszystko zgodnie 
ze sztuką. Jeszcze nie ustalili-
śmy dokładnych godzin w ja-
kich pracować mają ratownicy. 

Kąpieliska 
w przygotowaniu
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Ale szacujemy, że przez oko-
ło 10 godzin stawy będą pod 
okiem ratowników – podkreśla  
Mariusz Smysło.

Dyrektor OSiR-u zapowia-
da też, że gdy ratownicy skoń-
czą prace w stawach nie będzie 
można się kąpać. – Chodzi 
o bezpieczeństwo mieszkańców. 
Teren jest monitorowany, więc 
będziemy wiedzieć co się dzie-
je – dodaje.

Jeśli pogoda dopisze to z ką-
pieliska nieco wcześniej skorzy-
stają mieszkańcy Pruszkowa. 
– Niedługo przeprowadzi-
my pierwsze wstępne badania 
wody. Szykujemy się do mo-
dernizacji plaży i pogłębienia 
brzegu, bo zsunęło się trochę 
piasku i zrobiło się zbyt płytko. 
Wyrównamy to wszystko i pod 
koniec maja zaczniemy przygo-
towywać samo kąpielisko. W tym 
roku ruszamy wcześniej – za-
znacza Jacek Elżanowski, dy-
rektor pruszkowskiej pływalni 
Kapry, która od lat odpowiada za 
bezpieczeństwo i infrastrukturę 
kąpieliska w Parku Mazowsze.

Zarówno w Pruszkowie jak 
i w Grodzisku kąpieliska bę-
dą działać tak długo jak będzie  
to możliwe. [AS] 

G R O D Z I S K  M A Z .
Właściciele 
gospodarstwa  
w Marynkach usłyszeli 
rozpaczliwe wycie.  
Nie zlekceważyli  
tego sygnału.  
Okazało się, 
że w studzience 
melioracyjnej znajduje  
się wyczerpany pies. 

N a pomoc ruszył eko-
patrol Straży Miej-
skiej w Grodzisku 
Mazowieckim. Za-

brał od właścicieli gospodar-
stwa w Marynkach psa, który 
nieszczęśliwe wpadł do stu-
dzienki melioracyjnej znaj-
dującej się na łące. – Pies 
przebywał w zimnej wodzie 
prawdopodobnie całą noc 
– poinformowali grodziscy 
strażnicy miejscy.

Tylko dzięki temu, że wła-
ściciele działki usłyszeli prze-
raźliwe wycie i postanowili 
sprawdzić niepokojący sygnał 
udało się uratować zwierzę. 
Pies był bardzo wycieńczony. 
Jak informują strażnicy nie 
miał nawet siły stać na łapach. 
– Jeszcze kilka godzin i umarł-
by w męczarniach – zazna- 
czają funkcjonariusze.

Na szczęście czworonóg był 
bardzo łagodny i poddał się 
wszystkim czynnościom ratu-
jącym mu życie. Przekazano go 
pod opiekę weterynarza. [SD]

Pomoc przyszła  
w ostatniej chwili
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Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

„Uśmiech”
Jesteśmy niepubliczną poradnią psychologiczno-pedagogiczną działającą

pod nadzorem pedagogicznym Kuratorium Oświaty w Warszawie.
Wystawiamy opinie na prawach poradni publicznej.

Badania diagnostyczne:
 dysleksji rozwojowej,

 specyficznych trudności matematycznych (dyskalkulia),
 gotowości szkolnej,

 przyczyn trudności szkolnych,
 diagnoza inteligencji,

 badania psychologiczne zachowań związanych  
z nadpobudliwością i zaburzeniami zachowania.

 Terapia i Konsultacje  Planowanie kariery i doradztwo  
zawodowe  Szkolenia i warsztaty Warsztaty dla rodziców  

Warsztaty dla kobiet

Pływacka 16, 05-800 Pruszków (budynek Szkoły Podstawowej nr 10)
608 129 340, poradnia.uśmiech@wp.pl

www.poradniausmiech.pl
Znajdziesz nas na facebook’u: 

Poradnia-Psychologiczno-Pedagogiczna-Uśmiech

Moja szkoła
Szkołę znam od niespeł-

na dziesięciu lat. Po-
czątkowo pracowałam 
tylko w gimnazjum, 

szybko jednak zaczęłam na-
uczać języka polskiego także 
w liceum. Mimo, że przy uli-
cy POW 10 mieszczą się dwie 
placówki: Gimnazjum Społecz-
ne i Społeczne Liceum Ogól-
nokształcące Nr 23, dla mnie 
są one nierozerwalne. Nie cho-
dzi tu o to, że jest w nich nie-
wielu uczniów, ale o pewną 
spójność, integralność. Na-
si uczniowie zawsze trzymają 
się razem. Obecnie jestem wy-
chowawcą klasy pierwszej gim-
nazjum oraz pierwszej liceum 
i nie mam żadnych proble-
mów z organizacją wspólnych 
zajęć, spotkań czy wycieczek. 
Ta młodzież naprawdę lubi 
i szanuje siebie nawzajem. Mam 
nieodparte wrażenie, że lubi 
także nas, pedagogów, nauczy-
cieli. Słowo: dobra atmosfera 
jest tu zawsze na miejscu. Cza-
sem zastanawiam się, z czego 
to wynika. Myślę, że z trafnego 

(nie chwaląc się) doboru kadry 
pedagogicznej (ogromna w tym 
zasługa dyrektora szkoły) oraz 
z naturalnej troski o ucznia, 
która nam towarzyszy. 

Pamiętam jak w pierwszym 
roku pracy lubiłam nasłu-
chiwać odgłosów płynących 
z klas. Gdy u mnie panowała 
cisza (prace klasowe na języku 
polskim bywają długie), sły-
szałam, z jakim zaangażowa-
niem i pasją prowadzą lekcje 
moje starsze koleżanki. Prze-
praszam za słowo „starsze”, 

ale myślałam wtedy z żalem, 
że nie były to moje nauczy-
cielki – o takich zawsze ma-
rzyłam: skupione na temacie, 
otwarte na propozycje ucznia, 
indywidualne traktujące każ-
dego z nich. Tak jest nadal. 
Kiedy szkołę poddano ewalu-
acji okazało się, że integracja, 
wzajemna współpraca i indy-
widualne podejście do ucznia 
są tu na najwyższym poziomie. 
Bardzo miłe i budujące jest to, 
iż „wracają” do nas bliscy na-
szych absolwentów. Niewielka 

Artykuł sponsorowany

ilość osób w klasie sprzyja na-
uce. Wśród byłych uczniów 
odnajdziemy między innymi: 
lekarzy, stomatologów, praw-
ników, fizyków, ekonomis-
tów, nauczycieli. 

Szkoda, że wkrótce już nie 
będzie z nami gimnazjalistów. 
Wierzę jednak, że czteroletnie 
liceum będzie służyć integracji, 
zawieraniu nowych przyjaźni 
a dobra atmosfera jeszcze lep-
szej i efektywniejszej nauce. 

Małgorzata Głowacka

S T U D I A
Rynek pracy czeka na 
specjalistów z branży 
IT oraz Marketingu. 
Absolwenci tych kierunków 
to towar „defi cytowy”, 
choć z roku na rok 
wspomniane kierunki 
kończy coraz więcej osób. 

B ranża IT w ostat-
nich latach znacz-
nie się rozrosła. To 
efekt dobrej opinii 

naszych informatyków za gra-
nicą. Coraz więcej fi rm z innych 
krajów otwiera swoje oddzia-
ły w Polsce i właśnie tu szuka 
fachowców od IT. Choć studia 
na kierunkach informatycznych 
nie należą do najłatwiejszych, 
to ich absolwenci nie mają po-
tem problemu z interesujacą, 
dobrze płatną pracą. 

„Boom” na IT wynika rów-
nież z cyfryzacji systemu pracy. 
Kto dziś nie używa komputera, 
tabletu czy smartfona? Co cie-
kawe, specjaliści IT poszukiwa-
ni są w rozmaitych branżach: 
telekomunikacyjnej, ubezpie-
czeniowej a nawet medycznej. 
Kogo mają na celowniku pra-
codawcy? Głównie programi-
stów i testerów, którzy mogą 
pochwalić się kompetencja-
mi z zakresu aplikacji i syste-
mów mobilnych. 

Ale nie tylko IT cieszy się 
popularnością. W siłę rośnie 
również marketing. Coraz wię-
cej firm z rozmaitych branży 

zaczyna korzystać z usług mar-
ketingowców. Skąd nagłe zainte-
resowanie tą właśnie dziedziną? 
Dziś zwykła reklama w telewizji 
czy prasie nie przyciąga już tak 
mocno klienta, obecnie forma 
promowania fi rmy to nie tylko 
obraz, ale i treść. Co więcej, re-
klama powoli ale zauważalnie 
przenosi się do internetu, gdzie 
królują media społecznościowe. 

Taka ewolucja na rynku re-
klamy odbiła się również na 
kierunkach studiów. Uczelnie 
wyższe w ofercie mają coraz 
więcej kierunków „nowego” 
marketingu. Maturzyści, któ-
rzy swoją przyszłość wiążą wła-
śnie z marketingiem mają dziś 
do wyboru takie kierunki jak: 
marketing medialny i public 

„Nowy” marketing i IT 
– kierunki z przyszłością 

Szkoły zawodowe i technika stają się coraz popularniejsze

Po gimnazjum nie tylko liceum
S Z K O ŁY

O tym, że wybór szkoły 
średniej to ważna 
decyzja, nie trzeba nikogo 
przekonywać. Nowością 
jest to, że do łask wracają 
zawodówki i technika. 

J eszcze do niedawna wy-
dawało się, że najlepsza 
ścieżka edukacji zakłada 
ukończenie liceum, a po-

tem studiów. To przekonanie 
dość boleśnie zweryfi kował ry-
nek pracy, gdy okazało się, że 
dyplom magistra wcale nie jest 
gwarancją znalezienia atrakcyj-
nego zatrudnienia. 

Nie oznacza to oczywiście, że 
nauka w liceum jest złym pomy-
słem. Daje przepustkę na uczelnie 
i do wykonywania takich zawo-
dów jak lekarz, prawnik czy in-
żynier. Pamiętajmy jednak, że 
równie potrzebni są hydraulicy, 
elektrycy, piekarze. Nie mogli-
byśmy funkcjonować bez jed-
nych i bez drugich. I to właśnie 
tę ostatnią grupę kształcą coraz 
popularniejsze szkoły zawodo-
we i technika. Ta droga edukacji 
przestała być „obciachem”, a do 
nauki w technikum i zawodówce 
otwarcie przyznają się m.in. raj-
dowiec Robert Kubica czy znany 
kucharz Karol Okrasa. 

W poprzednim roku szkolnym 
prawie co drugi gimnazjalista 
zdecydował się kontynuować 

naukę w zawodówce lub tech-
nikum. Ze statystyki wynika, 
że częściej tę ścieżkę wybiera-
ją mieszkańcy wsi i mniejszych 
miejscowości. Liczby jasno 

nie warto więc poprzestać, wręcz 
przeciwnie –  kontynuować edu-
kację już na studiach.

Rok dłużej trwa nauka w tech-
nikum. Poza maturą uczniowie 
zdają także egzamin potwier-
dzający kwalifikacje zawodo-
we. Najbardziej pożądane przez 
pracodawców kierunki to te 

związane z elektroniką, budow-
nictwem, farmacją i informatyką. 
Należy podkreślić, że absolwenci 
techników z powodzeniem mogą 
kontynuować edukację na uczel-
niach wyższych, bo mają w kie-
szeni egzamin dojrzałości.

Nieco inaczej jest w przypad-
ku szkól zawodowych. Po trzech 
latach nauki kończą się one eg-
zaminem potwierdzającym 
umiejętności, co nie wystarcza 
do przystąpienia do matury. Uła-
twia za to uzyskanie świadectwa 
dojrzałości w przypadku konty-
nuowania nauki w technikum.

Co prawda przez jakiś czas 
trwały spekulacje dotyczące 
przyszłości zawodówek, zwią-
zane z rzekomymi planami likwi-
dacji tego typu szkół. Uspokajamy 
jednak, że zgodnie z zapewnie-
niem Ministerstwa Edukacji 
Narodowej, zniknąć ma tylko 
nazwa „zawodówka”, a nie sa-
me placówki. Zaś cały system 
kształcenia zawodowego ma być 
udoskonalony na wzór niemiec-
ki i austriacki. Wpływ na jego 
kształt mają zyskać pracodawcy. 

Przypominamy również, że 
wybór konkretnej szkoły ponad-
gimnazjalnej to nie tylko kwestia 
decyzji, ale też wyników testu. 
Tegoroczni absolwenci pisali go 
w drugiej połowie kwietnia. Na 
podanie ogólnopolskich wyni-
ków tego egzaminu trzeba pocze-
kać do połowy czerwca. [reD.]
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Jak wynika ze statystyk, w poprzednim 
roku szkolnym prawie co drugi 
gimnazjalista zdecydował się 
kontynuować naukę w zawodówce 
lub technikum 
wskazują także na bardzo wy-
skoki odsetek osób, które po 
ukończeniu tych szkół znajdu-
ją zatrudnienie. To aż 98,4 proc. 
absolwentów, z czego połowa 
pracuje w wyuczonym zawodzie.

Czym różnią się od siebie te 
trzy typy szkół ponadgimnazjal-
nych? Trzyletnie liceum ogólno-

Coraz więcej fi rm 
z innych krajów 
otwiera swoje 
oddziały w Polsce 
i właśnie tu szuka 
fachowców od IT
relations, e-marketing i nowe 
media, marketing interaktyw-
ny, reklama i PR, internet mar-
keting komunikacja.

Jedno jest pewne: zarów-
no absolwenci kierunków IT, 
jak i marketingu nie będą na-
rzekać na brak propozycji pracy, 
a niektórzy będa nawet przebie-
rać w ofertach. [AS]

kształcące kończy się egzami-
nem maturalnym. Mimo, że nie 
uczy konkretnych kompetencji 
ani zawodu, jest wciąż najpopu-
larniejszą szkołą. Na „ogólniaku” 
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Szerzej o nadchodzącej Nocy Mu-
zeów w naszym regionie pisaliśmy 
w poprzednim numerze „Gazety 
WPR”, więc tylko krótko przypo-
minamy. W nocy z 20 na 21 maja 
swoje podwoje za darmo otworzy 
wiele placówek muzealnych, insty-
tucji, galerii. Warto więc skorzystać 

z okazji, tym bardziej, że szykuje się 
wiele atrakcji. I tak np. od godz. 17 
do północy będzie można zwiedzać 
Muzeum Starożytnego Hutnictwa 
Mazowieckiego czy od godz. 19 do 
2 w nocy Galerię Figur Stalowych 
przy ulicy Przejazdowej w Pruszko-
wie. A w grodziskim Kinie Centrum 

Przypominamy 
o Nocy Muzeów

Kultury m.in. projekcja (sobota, 
godz. 22) filmu „Generał” z muzyką 
i lektorem na żywo. To tylko niektó-
re przykłady. Inne można znaleźć 
na stronach poszczególnych pla-
cówek. Pamiętajmy, taka muzealna  
(i na dodatek darmowa) noc zdarza 
się raz w roku.  [AG]  

P R U S Z K Ó W
Zakończyła się 
merytoryczna 
weryfikacja pomysłów, 
które mieszkańcy 
Pruszkowa zgłosili  
do tegorocznej  
edycji budżetu 
obywatelskiego. 
Sprawdźcie, na jakie 
projekty wkrótce 
będzie można głosować. 

Z 49 wniosków, któ-
re trafiły do urzędu 
miasta w Pruszkowie 
większość pomyśl-

nie przeszła sprawdzenie.  
Pozostałe zostały odrzucone 
ze względu na przeszkody for-
malne – dotyczyły np. pomy-
słu zagospodarowania terenu, 
który nie należy do miasta.

Jakie projekty zweryfiko-
wano pozytywnie? To m.in. 
powiększenie placu zabaw 
na Gąsinie, ustawienie no-
wych wiat przystankowych 
i na rowery, budowa wielo-
funkcyjnego boiska, siłownia 
plenerowa w Parku Mazowsze, 
budowa chodnika w ul. Party-
zantów, świetlica osiedlowa, 

bezpieczne przejścia dla pie-
szych w Tworkach, rewitali-
zacja Pałacyku na Ostoi, WC 
dla psów w Parku Potulickich, 
mural Tomasz Zana.

Z pełną listą można za-
poznać się na facebookowej 
stronie pruszkowskiego bu-
dżetu obywatelskiego i witry-
nie pruszkow.pl.

Głosowanie na poszcze-
gólne projekty rozpocznie się  
27 maja i potrwa do 25 czerw-  
ca. Przypominamy, że w tego-
rocznej edycji do rozdyspo-
nowania jest 1,1 mln zł, czyli 
o 250 tys zł więcej niż w po-
przednim roku. Podział środ-
ków na poszczególne obszary 
miasta wygląda następująco: 
obszar I (Gąsin) 140 tys zł; ob-
szar II (Bąki i Żbików) 218 tys 
zł, obszar III (Tworki i Malichy) 
130 tys zł, obszar IV (Ostoja) 
141 tys zł, obszar V (centrum) 
137 tys zł, obszar VI (Wyglę-
dówek) 141 tys zł, obszar VII  
(os. Prusa) 180 tys. zł. [JW] 

Lista  
projektów 
gotowa

Głosowanie  
na poszczególne 
projekty 
rozpocznie się  
27 maja i potrwa 
do 25 czerwca
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przeczytasz książkę
 Seweryn Dębiński 

G R O D Z I S K  M A Z .
Przed grodziskim 
Centrum Kultury powstaje 
nowe miejsce relaksu 
przeznaczone dla 
mieszkańców. Widać  
już wiszące siedziska  
z wygodnymi poduszkami, 
ławki – klasyczne,  
ale także nietypowe  
oraz inne elementy  
małej architektury.  
Ale to nie koniec. 

G rodzisk Mazowiecki 
na tle innych gmin 
wyróżnia się. A to za  
sprawą wdrażania 

ciekawych rozwiązań, których 
próżno szukać w okolicy. Miesz-
kańcy nie muszą daleko jechać,  
by znaleźć ciekawe miejsce do 
wypoczynku, również aktywnego. 
Nie tak dawno oddano przecież 
do użytku dwa zrewitalizowane 
miejsca - Park Skarbków i Stawy 
Goliana, a na ukończeniu są Stawy 
Walczewskiego. Pojawiła się nowa 
strefa relaksu, zlokalizowano ją 
przed budynkiem Centrum Kul-
tury. Prace przy jej budowie nie 
są jeszcze zakończone, do pełni 
szczęścia brakuje  jeszcze kilku 
dni. Jednak już cieszy oczy miesz-
kańców, którzy chętnie wylegu-
ją się na wiszących siedziskach  
z miękkimi „poduchami”.

Niebawem ma pojawić się jesz-
cze kilka innych elementów. – Nie 
jest to jeszcze koniec tej inwesty-
cji. Na drewnianych trójkątach 
zamontowane będą paraso-
le, tam gdzie nie ma tych buja-
ków z poduszkami zamontujemy 

daszki przeznaczone dla opie-
kunów, którzy będą przychodzić 
na planowany plac zabaw. Mowa 
o małych altankach z siedziskami. 
Natomiast sam plac zabaw po-
wstanie w przyszłym roku, nie 
będzie on tak duży jak w Parku 
Skarbków, ale mogę zapewnić, 
że też będzie to bardzo ciekawe 
i fajne miejsce. Znajdą się tam 
nieco inne atrakcje dla dzieci niż 
mamy w miejscach typu parki  
– mówi Agnieszka Wąsik, kierow-
nik Działu Promocji i Reklamy. 

Choć strefa nie została jeszcze 
otwarta, to mieszkańcy chętnie 
z niej korzystają. – Niemal każ-
de siedzisko jest zajęte od rana 
do wieczora. Widać, że pomysł 
sprawdził się, a mieszkańcy to 
doceniają. Niebawem prace zo-
staną zakończone. Już na dniach 
powinno wszystko zostać dopięte 
na tzw. ostatni guzik – zaznacza 
Agnieszka Wąsik. – Wczoraj wi-
działam jak cztery panie bujały 
się na fotelach, z książkami w rę-
kach. Lektury można wypożyczać 
w pobliskiej bibliotece. Tak, że 

Nowe miejsce dla odpoczynku przed Centrum Kultury
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naprawdę fajnie to wszystko 
funkcjonuje – dodaje.

Jednak nie można zapominać 
o klimacie w jakim żyjemy. Cho-
dzi o pogodę, a ta lubi płatać fi-
gle i może spaść deszcz. Czy nie 
zniszczy to tak ciekawego miejsca? 
– Poduszki, które są ułożone na 
siedziskach są wykonane ze spe-
cjalnego materiału wodoodporne-
go. Na początku mieliśmy różne 
wątpliwości, myśleliśmy, żeby to 
wszystko umieścić pod dachem. 
Ale ten materiał jest przetestowa-
ny, to specjalny rodzaj, nie ma po-
trzeby przykrywać placu dachem. 
Mamy nadzieję, że mieszkańcy bę-
dą dbać o wspólną strefę relaksu. 
Mamy też dużą ekipę sprzątają-
cą, która codziennie zajmuje się 
dbaniem o czystość całego pla-
cu wokół Centrum Kultury. Na 
otwarcie, od godz. 8 wszystko 
będzie posprzątane – odpowiada  
Agnieszka Wąsik.

Zatem bierzemy książkę w jed-
ną rękę, lemoniadę w drugą, nie 
zapominamy o dobrym nastroju 
i... relaks mamy gotowy. 

Drogowe inwestycje w Piastowie
P I A S T Ó W

W Piastowie praca wre. 
Niebawem na kilku 
ulicach pojawią się nowe 
nawierzchnie, intensywnie 
prowadzone są prace 
związane z budową 
odwodnienia. Urząd 
zapowiada, że to nie koniec.

M ieszkańcy Piasto-
wa nie ukrywali, 
że powodem ich 
niezadowolenia 

jest stan wielu dróg. Magistrat 
ustawicznie stara się moderni-
zować kolejne ulice. – W kwiet-
niu została przebudowana  
już ul. A. Asnyka na odcinku od  
ul. M. Reja do ul. Al. Tysiąclecia. 
Zaawansowane są również ro-
boty budowlane sieci wodocią-
gowych w piastowskich ulicach: 
W. Żbikowskiej, P. Wysockiego,  

W. Łukasińskiego oraz I. Prądzyń-
skiego – podał piastowski urząd.

W Piastowie zakasają rękawy 
i pracują dalej. Pod koniec lip-
ca gotowe powinny być kolej-
ne drogi. – Przebudowywane 
są nawierzchnie ulic: Klonowej, 
J. Sobieskiego, Sokolej i Łowic-

kiej wraz z odwodnieniem. Jeśli 
nic nie stanie na przeszkodzie, 
ulice powinny zostać przebu-
dowane do końca lipca – wyja-
śniają urzędnicy.

Czy to wszystko? Otóż nie. 
Piastowski magistrat ma w pla-
nach kolejne inwestycje. Jakie? 
– Urząd Miejski przygotowuje 
się na ogłoszenia przetargów na 

kolejne działania, tj: na przebudowę  
ul. J. Dąbrowskiego wraz z budową 
miejsc parkingowych i odwodnie-
nia na odcinku od ul. J. Piłsud-
skiego do ul. Al. Wojska Polskiego 
oraz na przebudowę nawierzchni 
w ul. J. Sułkowskiego na odcinku 
od. ul. S. Żółkiewskiego do ul. Żbi- 

kowskiej wraz z odwodnieniem – 
wyjaśnia piastowski magistrat.

Warto dodać, że wykonany zo-
stał projekt „Parkuj i Jedź” przy  
ul. gen. J. Hallera wraz z remon-
tem nawierzchni drogi na odcinku  
od ul. Warszawskiej do ul. Lwow-
skiej. Kolejny krok urząd będzie 
mógł wykonać po zakończeniu 
prac kolejowych. [JM]

R E G I O N
WKD wydała komunikat 
w sprawie organizacji 
ruchu pociągów w związku 
z modernizacją mostu 
na rzece Zimna Woda. 
Mowa o szlaku Komorów 
– Podkowa Leśna Główna. 
Jak już informowaliśmy, 
prace potrwają od  
1 czerwca do końca lipca.

W czasie prowa-
dzonych prac 
pociągi pojadą  
z pewnymi ogra- 

niczeniami, wobec tego obo-
wiązywał będzie specjalny 
rozkład jazdy. Etap pierwszy po- 
trwa przez cały czerwiec. Wte-
dy też zamknięty zostanie tor 
prawy w kierunku Grodziska  
Mazowieckiego. W dzień po-
wszedni „wukadki” pojadą  
w następujących relacjach: War- 
szawa Śródmieście WKD – Pod-
kowa Leśna Główna (dla po-
dróżnych do/z Grodziska Maz. 
obowiązuje przesiadka na stacji 
Podkowa Leśna Główna), Pod-
kowa Leśna Główna – Grodzisk 

Mazowiecki Radońska (dla po-
dróżnych do/z Grodziska Maz.)
oraz Warszawa Śródmieście  
– Komorów (dodatkowe pocią-
gi na najbardziej obciążonym 
odcinku linii). W soboty, nie-
dziele i święta będą się różnić 
brakiem pierwszej z wymienio-
nych wcześniej relacji.

Na co jeszcze warto zwrócić 
uwagę? – Na odcinku Komorów 
– Podkowa Leśna Główna ruch 
pociągów będzie się odbywać 
wahadłowo, wyłącznie po to-
rze nr 2 (tor prawy w kierun-
ku Warszawy). Tor nr 1 będzie 
w tym czasie całkowicie za-
mknięty dla ruchu pociągów 
(wraz ze wszystkimi peronami 
przystankowymi zlokalizowany-
mi przy tym torze). Na odcinku 
Pruszków WKD – Podkowa Le-
śna Główna w zamian za część 
wycofanych kursów pociągów 
zostanie uruchomiona zastępcza 
komunikacja autobusowa (ZKA) 
– czytamy w komunikacie War-
szawskiej Kolei Dojazdowej.

Organizacja ruchu 
na czas remontu WKD

Warto podkreślić, że na 
odcinku Milanówek Grudów  
– Podkowa Leśna Główna ruch 
pociągów zostanie całkowicie 
wstrzymany. W zamian będzie 
można skorzystać z zastępczej 
komunikacji autobusowej. Na-
tomiast stacja Podkowa Leśna 
główna będzie punktem prze-
siadkowym dla wszystkich pa-
sażerów pomiędzy pociągami 
poruszającymi się w kierun-
ku Warszawy oraz w stronę 
Grodziska Mazowieckiego. Na 
przesiadkę pasażerowie będą 
mieli od 7 do 8 minut. Stacja ta 
będzie też punktem przesiad-
kowym dla osób jadących po-
jazdami zastępczej komunikacji 
autobusowej do Milanówka.

Etap drugi będzie trwał przez 
cały lipiec. Wówczas zamknię-
ty zostanie tor nr 2, czyli prawy 
w kierunku Warszawy. Zatem 
pociągi na odcinku Komorów 
– Podkowa Leśna Główna będą 
jeździć tylko po torze nr 1. „Wu-
kadki” pojadą w dni powszednie, 
soboty, niedziele i święta w ta-
kich samych relacjach jak w cza-
sie etapu pierwszego. Również 

punkty przesiadkowe i zastęp-
cza komunikacja autobusowa 
będą zorganizowane podob-
nie jak wcześniej.

Pasażerowie muszą pamię-
tać, by zastępczą komunika-
cją podróżować na podstawie 
ważnego biletu WKD. – Po-
dróżni korzystający z autobu-
sowej komunikacji zastępczej 
zobowiązani są do podróżo-
wania tą komunikacją na pod-
stawie ważnego biletu WKD 
jednorazowego lub okreso-
wego. W związku z brakiem 
możliwości skasowania biletu 
jednorazowego w autobusie, 
pasażerowie rozpoczynający 
podróż zobowiązani są ska-
sować odręcznie bilet jedno- 
razowy w miejscu przezna-
czonym na odcisk datowni-
ka, wpisując w sposób trwały 
datę, godzinę i minuty roz- 
poczęcia przejazdu – infor- 
muje przewoźnik.

Wszelkie szczegóły znajdzie-
cie na stronie wkd.com.pl. [SD]

M
ac

ie
j B

oc
hn

ow
sk

i

Pasażerowie muszą pamiętać, by 
zastępczą komunikacją podróżować 
na podstawie ważnego biletu WKD 

W kwietniu została przebudowana  
już ul. A. Asnyka na odcinku  
od ul. M. Reja do ul. Al. Tysiąclecia
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Rozstrzygnięto konkurs na dyrekto-
ra Biblioteki Publicznej im. Wacława 
Wernera w Brwinowie. Została nim 
Danuta Barabasz. Biblioteka funk-
cjonuje w trzech lokalizacjach gminy 
Brwinów – przy ul. Grodziskiej 12,  
ul. Kościuszki (oddział dla dzieci i mło-
dzieży) oraz w Otrębusach. Wszystkie 

zbiory to ponad 40 tys. woluminów, 
czytelnicy mogą korzystać też z audio-
booków. Burmistrz Brwinowa Arka- 
diusz Kosiński i jego zastępca Jerzy 
Wysocki spotkali się z pracownika-
mi i nową dyrektor Danutą Barabasz. 
– Podczas spotkania, które odby-
ło się 9 maja 2017 r. w filii Biblioteki 

Nowa dyrektor 
biblioteki publicznej

w Otrębusach, burmistrz Arkadiusz 
Kosiński gratulował jej wyboru  
i życzył powodzenia w prowadzeniu  
placówki. Dziękował też wszystkim  
pracownikom za zaangażowanie  
i propagowanie czytelnictwa wśród  
mieszkańców gminy Brwinów – rela- 
cjonował brwinowski magistrat. [SD]  

ZAKUP BILETÓW JEDNORAZOWYCH WKD PRZEZ TELEFON 
ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMU SKYCASH

KOMUNIKAT WKD W SPRAWIE ORGANIZACJI RUCHU POCIĄGÓW NA LINII WKD  
W ZWIĄZKU Z MODERNIZACJĄ MOSTU NA RZECE ZIMNA WODA W KM 20.508  

LINII KOLEJOWEJ NR 47 NA SZLAKU KOMORÓW – PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA   
W OKRESIE OD 01.06.2017 DO 31.07.2017

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że w związku z modernizacją mostu na rzece Zimna Woda w km 20.508 linii 
kolejowej nr 47 na szlaku Komorów – Podkowa Leśna Główna w okresie od 01.06.2017 do 31.07.2017 na linii WKD zostaną wpro-
wadzone ograniczenia w ruchu pociągów oraz będzie obowiązywać specjalny rozkład jazdy.W ww. okresie prace modernizacyjne zostały 
podzielone na dwa etapy. 

I. ORGANIZACJA RUCHU POCIĄGÓW WKD ORAZ ZASTĘPCZEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ WKD
ETAP 1: od 01.06.2017 do 30.06.2017 (zamknięty tor nr 1: tor prawy w kierunku Grodziska Mazowieckiego):
A. Kursowanie pociągów będzie się odbywać na następujących relacjach:

DZIEŃ POWSZEDNI:
−	 Warszawa Śródmieście WKD – Podkowa Leśna Główna (dla podróżnych do/z Grodziska Maz. obowiązuje przesiadka na stacji 

Podkowa Leśna Główna)
−	 Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Radońska (dla podróżnych do/z Grodziska Maz.)
−	 Warszawa Śródmieście WKD – Komorów (dodatkowe pociągi na najbardziej obciążonym odcinku linii)
SOBOTA, NIEDZIELA, ŚWIĘTO:
−	 Warszawa Śródmieście WKD – Grodzisk Mazowiecki Radońska
−	 Warszawa Śródmieście WKD – Komorów (dodatkowe pociągi na najbardziej obciążonym odcinku linii)

B. Na odcinku Komorów – Podkowa Leśna Główna ruch pociągów będzie się odbywać wahadłowo, wyłącznie po torze nr 2 (tor 
prawy w kierunku Warszawy). Tor nr 1 będzie w tym czasie całkowicie zamknięty dla ruchu pociągów (wraz ze wszystkimi peronami 
przystankowymi zlokalizowanymi przy tym torze).
Na odcinku Pruszków WKD – Podkowa Leśna Główna w zamian za część wycofanych kursów pociągów zostanie uruchomiona 
zastępcza komunikacja autobusowa (ZKA).

C. Na odcinku Milanówek Grudów – Podkowa Leśna Główna ruch pociągów zostanie całkowicie wstrzymany. W zamian za wycofa-
ne pociągi na tej relacji zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa (ZKA).

D. Stacja Podkowa Leśna Główna będzie stanowić punkt przesiadkowy dla wszystkich pasażerów pomiędzy pociągami obsługują-
cymi relację w kierunku Warszawy oraz obsługującymi relację w kierunku Grodziska Mazowieckiego. Czas przewidziany na przesiadkę 
wynosi od 7 do 8 minut.
Stacja Podkowa Leśna Główna będzie stanowić również punkt przesiadkowy dla wszystkich pasażerów pomiędzy pociągami 
obsługującymi relację w kierunku Warszawy oraz pojazdami zastępczej komunikacji autobusowej obsługującymi relację w kierunku 
Milanówka. Czas przewidziany na przesiadkę wynosi średnio 5 minut.

II. INFORMACJE DODATKOWE
−	 Podróżni korzystający z autobusowej komunikacji zastępczej zobowiązani są do podróżowania tą komunikacją na podstawie ważnego 

biletu WKD jednorazowego lub okresowego. W związku z brakiem możliwości skasowania biletu jednorazowego w autobusie, pasaże-
rowie rozpoczynający podróż zobowiązani są skasować odręcznie bilet jednorazowy w miejscu przeznaczonym na odcisk datownika, 
wpisując w sposób trwały datę, godzinę i minuty rozpoczęcia przejazdu.

−	 W odstępstwie od terminów wskazanych w § 13 Regulaminu Przewozu Osób, Rzeczy i Zwierząt przez spółkę Warszawska Kolej  
Dojazdowa sp. z o.o. (RPO-WKD), podróżni, którzy zrezygnują z przejazdów pociągami WKD mogą dokonać zwrotu biletów okresowych 
odcinkowych: tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych i kwartalnych zakupionych najpóźniej 31.05.2017 i ważnych na przejazdy 
w dniu 01.06.2017 i później:
1) całkowicie niewykorzystanych,
2) częściowo niewykorzystanych, proporcjonalnie do liczby dni niewykorzystanych bez potrącania odstępnego.
Zwrotu biletów całkowicie lub częściowo niewykorzystanych dokonują odpowiednio:
a) kasy biletowe w przypadku biletów zakupionych w kasach;
b) Centrum Obsługi Klienta w Warszawie (stacja metro Świętokrzyska – pawilon 1000 E, tel. 22 656-41-00. Punkt czynny jest od  

pn. do pt. w godz. 8:00 – 18:00), w przypadku biletów zakupionych w automatach biletowych.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. zwraca się z uprzejmą prośbą o szczegółowe zapoznanie się z organizacją ruchu pociągów 
WKD oraz zastępczej komunikacji autobusowej w okresie ograniczeń, w celu zaplanowania dogodnej podróży.

Szczegółowe informacje dostępne są w gablotach informacyjnych, wiatach oraz na stronie internetowej www.wkd.com.pl
Przepraszamy za utrudnienia. 

Ogłoszenie

Reklama

Podkowiańska Dycha 
z atrakcjami

 Jakub Małkiński 

P O D K O W A  L E Ś N A
Chętni do udziału  
w zawodach odliczają dni do  
V Podkowiańskiej Dychy, która 
odbędzie się 28 maja. Impreza 
stanowi sportowe wyzwanie, 
ale jest też okazją do zabawy.

T rwają zapisy na podko-
wiańską imprezę. For-
mularz zgłoszeniowy 
dostępny jest online: 

datasport.pl/zapisy/portal/zawo-
dy.php?zawody=2761. Do 23 maja  
opłata startowa wynosi 50 zł.

Nawierzchnia asfaltowa, szutro-
wa, gruntowa i trakt leśny – trzeba 
być przygotowanym na wszystko. 
Przydatna będzie też wytrzyma-

łość, bo pokonanie dystansu 10 km 
nie jest łatwe. Trasa biegu obejmie 
ulice Podkowy Leśnej i Las Mło-
chowski. To nie wszystko. Na ak-
tywnych czekają Bieg Bez Barier 
i nordic walking na dystansie 3 km. 
Nie zapomniano o dzieciach, które 
będą miały okazję sprawdzić się na 

400 metrów (do 8 lat) oraz na 800 
m (9-13 lat). Opłata za uczestnic-
two dla najmłodszych wynosi 10 zł.

Warto dodać, że 27 maja w godz. 
15-19 w biurze zawodów w szko-
le podstawowej nr 2 przy ul. Mo-
drzewiowej będzie prowadzona 
rejestracja zawodników. Odbiór 

numerów startowych w nie-
dzielę od godz. 7.30. Tyle sprawy 
techniczne, a później już tylko 
sportowe emocje. V Podkowiań-
ska Dycha ruszy 28 maja o godz. 
10, kiedy to na starcie zameldują 
się dzieci. Start biegu głównego 
(10 km) zaplanowano na godz. 11. 
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Nie może zabraknąć Miastecz-
ka Biegowego, dodajmy, że peł-
nego atrakcji. Łucznictwo, jazda 
konna, nauka gry w golfa porady 
fizjoterapeutów i trenerów bie-
gowych, zdrowa żywność – to 
tylko niektóre z licznych propo-
zycji dostępnych podczas V Pod-
kowiańskiej Dychy.

Każdy uczestnik, który przekro-
czy linię mety V Podkowiańskiej 
Dychy może liczyć na pamiątko-
wy medal. Organizatorzy przy-
gotowali dwie nagrody główne: 
zegarek Forerunner 630 HRM 
z funkcjami pomiaru czasu, dy-
stansu i tempa biegu oraz rower 
cube analog. Na czołowych bie-
gaczy czekają też: plecak nawad-
niający z bukłakiem na wodę, czo- 
łówka do biegania czy slow juicer.

Patronat medialny nad V Pod-
kowiańską Dychą objęły „Gazeta 
WPR” i portal WPR24.pl.

Główna do przebudowy
P O D KO W A  L E Ś N A

Mowa o drodze w Podkowie 
Leśnej. Gmina poszukuje 
wykonawcy przebudowy 
ulicy Głównej na odcinku  
od Lotniczej do Błońskiej. 
Co się tam zmieni?

O tym, że ul. Główna 
zostanie przebudo-
wana wiadomo było 
już podczas zatwier-

dzania budżetu na 2017 r., bowiem 
została ona wpisana w planowane 
zadania inwestycyjne. To lokalna 
droga, która łączy się prostopa-
dle z ulicami: Lotniczą, Miejską, 
Helenowską, Błońską, Warszaw-
ską, Sarnią, Borsuczą i Wiewiórek. 
Choć na całej długości posiada 
nawierzchnię asfaltową, to lata 
jej świetności już dawno minę-
ły. Nawet szerokość pasa drogo-
wego nie jest jednorodna i waha 
się od ok. 5,1 m do 6,4 m.

Wzdłuż ul. Głównej „wyrywko-
wo” położony jest chodnik – czę-
ściowo dwustronny, na pewnych 
odcinkach jednostronny, a na in-
nych nie ma go w ogóle. W miej-
scach gdzie nie ma chodnika 

piesi muszą iść skrajem jezdni 
po poboczu.Dlatego też prze-
budowa tej drogi jest konieczna. 
Według dokumentacji przetar-
gowej planuje się rozebranie sta-
rych nawierzchni, krawężników 
i innych elementów betonowych, 

a następnie wykonanie robót 
ziemnych polegających na „ko-
rytowaniu” pasa drogowego pod 
jezdnię, zjazdy i chodniki. Póź-
niej wykonawca zajmie się pod-
budową oraz położeniem nowej 

nawierzchni z betonu asfalto-
wego, chodników z kostki be-
tonowej oraz wybudowaniem 
miejsc postojowych. Ponadto 
zaprojektowano tzw. wyniesio-
ne skrzyżowania, które powsta-
ną na krzyżówkach ulicy Głównej  

z ul. Miejską oraz Błońską. Nie 
zapomniano też o odwodnieniu.

Otwarcie ofert nastąpi 25 maja. 
Droga ma zostać przebudowana 
w ciągu 90 dni od dnia podpisa-
nia umowy. [SD]
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V Podkowiańska Dycha ruszy 28 maja  
o godz. 10, kiedy to na starcie zameldują 
się dzieci. Start biegu głównego (10 km) 
zaplanowano na godz. 11.

Wykonawca zajmie się m.in. 
podbudową oraz położeniem nowej 
nawierzchni z betonu asfaltowego, 
chodników z kostki betonowej    
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OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Piastowa

z dnia 19 maja 2017r.
Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016. 
poz. 778 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską  
w Piastowie uchwały Nr XXXII/232/2017 z dnia 24 kwietnia  
2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego „Harcerska - Łaźnia”, 
dla obszaru w granicach działki nr ew. 51/2 z obr. 5.

Treść uchwały oraz załącznik graficzny do uchwały, dostępne są na 
stronie internetowej miasta Piastowa  w zakładce BIP. 
Zainteresowani mogą składać wnioski do planu miejscowego. 
Wnioski należy składać na piśmie w kancelarii Urzędu Miasta 
Piastowa – 05-820 Piastów ul. 11 Listopada 2, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 9.06. 2017 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz 
Miasta Piastowa.
Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres 
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, 
której wniosek dotyczy (nr ewidencyjny działki).

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 1 i 2 w związku z art. 46 pkt. 1 i art. 51  
ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  
(Dz. U. 2016. poz. 353 ze zm.), zwanej dalej ustawą, zawiadamiam 
o przystąpieniu do postępowania w sprawie oceny oddziaływania 
na środowisko skutków realizacji ww. planu, obejmującego  
w szczególności sporządzenie prognozy oddziaływania na środo- 
wisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Inwestycji, 
Zespole ds. Urbanistyki i Architektury (ul. 11-go Listopada 8  
pok. nr 6) w godzinach pracy Urzędu.

Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 3 i 4 i art. 40 ustawy, 
zainteresowani w terminie do dnia 9.06. 2017 r. mogą wnosić 
wnioski. 

Wnioski na piśmie należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta 
Piastowa, pocztą na adres 05- 820 Piastów ul. 11-go Listopada 2, 
ustnie do protokołu w Wydziale Inwestycji, Zespole ds. Urbanistyki  
i Architektury (ul. 11-go Listopada 8, pok. nr 6) lub za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania podpisem 
elektronicznym) na adres e-mail sekretariat@piastow.pl. Wniosek 
powinien zawierać imię, nazwisko lub nazwę jednostki organizacyj- 
nej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości, której wniosek dotyczy. Zgodnie z art. 41 ustawy 
wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Stosownie 
do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy organem właściwym do 
rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Miasta Piastowa.

Burmistrz Miasta Piastowa 
Grzegorz Szuplewski

Ogłoszenie

P R U S Z KÓ W
Pruszkowscy policjanci 
zatrzymali do kontroli 
drogowej samochód. 
Kierujący podawał 
nieprawdziwe dane  
i twierdził, że nie  
posiada dokumentów. 

J ak się okazało, na męż-
czyźnie ciążył czynny za-
kaz prowadzenia pojazdów 
i był poszukiwany dwoma 

listami gończymi.
Do sytuacji doszło 11 maja 

przed południem w al. Wojska 
Polskiego. – Dzielnicowi za-
trzymali do kontroli pojazd. Gdy 
poprosili kierowcę o wymagane 
dokumenty usłyszeli, że takich 

nie posiada. Przy legitymowaniu 
mężczyzna podał dane nieistnie-
jącej osoby. Policjanci dokonali 
kontroli osobistej oraz przewo-
żonego bagażu i ujawnili dowód 
osobisty mężczyzny – poinfor-
mowała podkom. Karolina Kań-
ka, rzecznik prasowy Komendy 
Powiatowej Policji w Pruszkowie. 

Wszystko wyszło na jaw po 
sprawdzeniu danych osobowych  
mężczyzny. – Kiedy sprawdzili 
dane okazało się, że 31-latek po-
siada czynny zakaz kierowania 
pojazdami do 2020 roku i jest po-
szukiwany dwoma listami gończy-
mi przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy – zaznaczyła rzecznicz-
ka pruszkowskich policjantów.  
Mężczyzna trafił do aresztu. [SD]

Dwa listy gończe i zakaz 

WAB.6740.551.2017 

Obwieszczenie Starosty 
Grodziskiego

zgodnie z art. 10 § 1 i art. 61§ 4 Kodeksu postępowania administracyjnego  
(t.j. Dz.U.2016.23 ze zm.), oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  
– o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych (Dz. U. 2015.2031 j.t. ze zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania 
administracyjnego na wniosek pana Piotra Grodeckiego, pełnomocnika zarządcy 
drogi - Burmistrza Grodziska Mazowieckiego w sprawie wydania decyzji  
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: budowie drogi 
gminnej – ul. Szwedzkiej w Grodzisku Mazowieckim.
Nieruchomości przeznaczone pod realizację inwestycji drogowej1): 
Obręb 0018: 51, 50
Obręb 0016: 74 (74/1), 61, 52, 25/1, 22 (22/1), 21/2, 20/1, 11/22, 1/6, 1/4 (1/10), 
1/3 (1/8)
Obręb 0009: 51, 44/1, 43/2 (43/3), 22/4, 22/3, 17/5, 17/3, 17/1, 16/10, 16/9 (16/11), 
16/1
Obręb 0056: 61, 60, 59, 58, 47/1, 24/10 (24/17), 24/9 (24/15), 24/6 (24/11), 24/5, 
24/2 (24/14), 23/5, 23/4, 23/3, 23/2, 23/1, 6/5, 2/7, 2/1, 1/1
Nieruchomości poza liniami rozgraniczającymi, na których przewiduje 
się przebudowę lub budowę: sieci uzbrojenia terenu, zjazdów, innych dróg 
publicznych1):
Obręb 0018: 51, 50
Obręb 0016: 74 (74/2), 61, 52, 25/3, 25/2, 11/22, 1/7, 1/6, 1/4 (1/11), 1/3 (1/9), 1/2
Obręb 0009: 51, 46/2, 46/1, 44/1, 43/2 (43/4), 43/1, 42, 41, 40, 39, 37/2, 37/1, 36, 
22/4, 16/9 (16/12), 16/7, 16/6, 16/5, 16/4, 16/3, 16/1
Obręb 0056: 61, 60, 56/1, 47/1, 24/10 (24/18), 24/9 (24/16), 24/7, 24/5, 23/1, 6/5, 
6/4, 4, 3/3, 3/2, 2/3, 2/2, 1/1
1) W odniesieniu do działek ulegających podziałowi – przed nawiasem podano 
numer działki przed podziałem, a w nawiasie numer działki po podziale. 
Pouczenie: Uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy należy zgłaszać w 
terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości 
w siedzibie Starostwa Powiatu Grodziskiego w Wydziale Architektoniczno-
Budowlanym (Grodzisk Mazowiecki, ul. Kościuszki 32, pok. nr 11).

Ogłoszenie

P I A S TÓ W
Bez zbędnych  
uroczystości, za to  
z pierwszymi utrudnieniami 
dla podróżnych 
i mieszkańców, rozpoczęły 
się prace związane  
z przebudową linii 
kolejowej 447.  
W pierwszej kolejności 
zamknięto przejście  
w Piastowie.

R ozpoczęcie prac prze-
sunięto o kilka dni. 
Pierwotnie start robót 
planowano na 4 maja, 

finalnie robotnicy przejście za-
mknęli w poniedziałek 8 maja.  
I w ekspresowym tempie zabra-
li się do pracy. Zniknęło już zej-
ście do przejścia podziemnego od 
strony ul. Lwowskiej. Kolejarze 
zrównali je z ziemią, co wywołało 
niemałe zdziwienie wśród miesz-
kańców. – Mieli zrobić remont 
przejścia i zamontować windy, 
a tu się szykuje spora rewolucja. 
Czy wiadomo jak to będzie wyglą-
dać? – dopytuje Elżbieta.

– Wykonawca w ramach rozpo-
częcia przebudowy zdemontował 
wejście do przejścia podziemnego 
od ulicy Lwowskiej. Teraz w tym 
miejscu trwają prace związane 
z montażem dodatkowych kon-
strukcji wspierających obiekt – po-
informował nas Karol Jakubowski 
z biura prasowego PKP PLK. – Po 
wykonaniu całej modernizacji wej-
ście zostanie odbudowane. Wia-
ty, czyli obiekty na samym peronie  
będą odrestaurowane – dodaje.

Zamknięcie tunelu utrudniło 
życie mieszkańcom, którzy mają 
tylko jedną alternatywną przepra-
wę przez torowisko, czyli znajdu-
jący się w pobliżu wiadukt. Przez 
najbliższe miesiące będą musie-
li nadkładać drogi. Póki co, do-
stęp na oba perony w Piastowie 
zapewniony jest fragmentem 
przejścia od ul. Dworcowej. Kiedy 
mieszkańcy będą mogli ponownie 
korzystać z przejścia? Nieprędko. 
– Tunel zostanie zmodernizowany 
i odnowiony. Będzie oddany dla 
pasażerów w chwili zakończenia 
prac na peronach i linii kolejo-
wej – zaznacza Jakubowski.  [AS]

Zejście do tunelu 
zrównali z ziemią

 Jakub Małkiński 

N A D A R Z Y N
Piotr Kurkus, trener  
sekcji MMA/Sporty 
Walki w klubie GLKS 
Nadarzyn, pokazał swoim 
podopiecznym, że „chcieć 
znaczy móc”. Pojechał  
do Barcelony na 
Mistrzostwa Europy 
Masters IBJJF jiu-jitsu  
i wrócił ze złotym  
medalem. 

Z dobywca Pucharów 
Świata w taekwondo 
pojechał do stolicy Ka-
talonii, aby sprawdzić 

się w jiu-jitsu wśród tzw. master-
sów, czyli osób powyżej 30. roku 
życia. Trener z Nadarzyna rozło-
żył na łopatki Mareksa Varnelisa 
i Mikhaila Petrova. 

Z racji tego, że w mojej ka-
tegorii było trzech zawodni-
ków każdy walczył z każdym. 
W obu przypadkach wygrałem 
bezdyskusyjnie, jednak prze-
bieg walk różnił się. Z repre-
zentantem Ukrainy biłem się 
na ziemi, rywal wciągnął mnie 
w półgardę, stopniowo go roz-
pracowywałem. Półtorej minuty 
przed zakończeniem pojedynku 
poddałem przeciwnika. Z kolei 
reprezentant Łotwy był niezwy-
kle silny fizycznie. Zależało mu 
na prowadzeniu walki w stój-
ce, wszystko wskazywało na je-
go przeszłość w judo. Cały czas 
cennych wskazówek udzielał 
mi Adam Grabowski. Od roku 
w Nadarzynie trenujemy zapasy 

i zdobyte umiejętności mogłem 
wykorzystać w swojej drugiej 
walce w Barcelonie – opisuje 
nam Piotr Kurkus.

Karierę sportową zakończył 
kilka lat temu, ale od aktywno-
ści nie zamierza odpoczywać. 

Kurkus jest trenerem sportów 
walki w Nadarzynie i sam, żeby 
być wiarygodny, nadal rozwija 
swoje umiejętności. Efekty wi-
dać. – Myślę, że do dziadka mi 
jeszcze trochę brakuje. Stworzy-
łem swoim zawodnikom znako-
mite warunki, mogą rozwijać się 

pod okiem najlepszych fachow-
ców. Dużo zawdzięczamy trene-
rom Adamowi Grabowskiemu 
i Wojtkowi Olszakowi. Cennego 
wsparcia udziela nam również 
Kamil Umiński. Moi podopiecz-
ni doprowadzili mnie do wnio-

sku, że jeśli nadal mam być dla 
nich wiarygodny i posiadać ar-
gumenty, żeby wymagać od nich 
coraz więcej muszę wrócić do 
dawnej formy. Ponad rok te-
mu zacząłem swoją transfor-
mację i czuję się znakomicie, 
tak jak za czasów, kiedy zdoby- 

wałem Puchary Świata i Europy 
w taekwondo. Dla mnie brazy-
lijskie jiu jitsu oraz submission 
to nowe dziedziny, dlatego cie-
szy mnie wynik odniesiony 
w Barcelonie – tłumaczy trener 
GLKS-u Nadarzyn.

Nagrodą za triumf w Barce-
lonie był złoty medal, ale przy 
okazji Piotr Kurkus spełnił swoje 
ciche marzenie. – Miałem taką 
wizualizację, że najpierw wy-
gram zawody, a później w ra-
mach nagrody pójdę na mecz 
swojej ulubionej drużyny FC 
Barcelona. Udało się! Nie przy-
niosłem „żaby”, Duma Katalonii 
wygrała 4:1. Muszę powiedzieć, 
że Hiszpania jest dla mnie szczę-
śliwa. Zaliczyłem tam trzy im-
prezy sportowe i za każdym 
razem zdobywałem złoty medal 
– mówi nam mistrz Europy ma-
sters jiu-jitsu w wadze ciężkiej.

Regularny trening to podsta-
wa, ale starty w zawodach gene-
rują ogromne koszty. Podróże, 
sprzęt, wyżywienie. Nieraz bywa, 
że zawodnik musi sam pokrywać 
część kosztów. Dlatego tak waż-
ną rolą w sporcie ogrywają spon-
sorzy. – Nie byłoby całej naszej 
wyprawy, gdyby nie udzielone 
nam wsparcie ze strony sponso-
rów. Dzięki temu do Barcelony 
pojechało łącznie trzech zawod-
ników. Z mistrzostw przywieź-
liśmy dwa medale. Od jakiegoś 
czasu wspiera nas kancelaria 
prawna Lideiro. Zawsze może-
my liczyć na klub GLKS Nadarzyn 
oraz władze gminy. To wsparcie 
pozwala stale rozwijać się na-
szej sekcji – przedstawia Kurkus. 

– Muszę powiedzieć, że Hiszpania  
jest dla mnie szczęśliwa. Zaliczyłem 
tam trzy imprezy sportowe i za każdym 
razem zdobywałem złoty medal  
– mówi Piotr Kurkus 

Przywiózł złoto z Barcelony
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G R O D Z I S K  M A Z O W I E C K I
Runda zasadnicza w Lotto Superli-
dze tenisa stołowego dobiegła koń-
ca. Bogoria Grodzisk Mazowiecki 
zakończyła zmagania na trzecim 
miejscu. W 22. kolejce do Grodzi-
ska przyjechał AZS AWFiS Gdańsk. 
Na otwarcie spotkania Górak, po 
zaciętym boju, pokonał Patryka 

Zatówkę, ale kolejne starcia prze-
biegały już zdecydowanie pod dyk-
tando gości. W rundzie zasadniczej 
Bogoria zdobyła 42 punkty. Teraz 
przed zespołem rywalizacja w fa-
zie play-off. 19 maja we własnej hali 
grodziszczanie zmierzą się z De- 
korglassem Działdowo. Rewanż 

Bogoria trzecia 
po rundzie zasadniczej

 odbędzie się 6 czerwca. Bogoria 
Grodzisk Mazowiecki – AZS AW-
FiS Gdańsk 1:3; Górak – Zatów-
ka 3:2 (12:10, 11:3, 1:11, 7:11, 
11:6), Yoshida – Oversjo 0:3 (5:11, 
11:13, 8:11), Grześlak – Zandecki 
1:3 (8:11, 11:6, 5:11, 3:11), Górak  
– Oversjo 0:2 (2:11, 6:11). [JM]  
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o wydaniu przez Starostę Grodziskiego decyzji nr  590 /2017 z dnia  09.05.2017r. 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na:
rozbudowie drogi powiatowej nr 1510 Stare Kłudno – Żuków, oraz budowie 
skrzyżowania drogi 1510 z drogą 1509 Chrzanów – Żuków – Czubin, wraz  
z infrastrukturą (odwodnienie, melioracje, telekomunikacja).

Numery ewidencyjne działek objęte wnioskiem :
w projektowanym pasie drogowym inwestycja obejmuje nieruchomości1 :

- obręb: 0029 Tłuste- dz. nr ew.:, 113/4 (113/6, 113/7), 114/2 (114/3, 114/4), 115/2 (115/3, 
115/4), 118 (118/1, 118/2), 119 (119/1, 119/2), 120 (120/1, 120/2), 125 (125/1, 125/2),  
126 (126/1, 126/2), 127 (127/1, 127/2), 128 (128/1, 128/2), 129 (129/1, 129/2), 130  
(130/1, 130/2, 130/3), 131 (131/1, 131/2), 133 (133/1, 133/2), 135 (135/1, 135/2),

- obr. 0036 Żuków – dz. nr ew.:,  32 (32/1, 32/2), 33/9 (33/7, 33/10), 34 (34/1, 34/2), 50/2 
(50/3, 50/4), 52 (52/1, 52/2), 53 (53/1, 53/2), 55/2 (55/3, 55/4), 56 (56/1, 56/2), 57 (57/1, 
57/2), 58 (58/1, 58/2), 59 (59/1, 59/2), 60/2 (60/3, 60/4), 61 (61/1, 61/2), 62 (62/1, 62/2), 
63 (63/1, 63/2), 65 (65/1, 65/2), 66 (66/1, 66/2), 67 (67/1, 67/2), 68 (68/1, 68/2), 69/1 
(69/4, 69/5), 90 (90/1, 90/2), 91/2 (91/3, 91/4), 94/2 (94/3, 94/4), 95 (95/1, 95/2), 96 (96/1, 
96/2), 97 (97/1, 97/2), 104 (104/1, 104/2),  106 (106/1, 106/2), 147/1 (147/3, 147/4), 147/2  
(147/5, 147/6), 148 (148/1, 148/2), 149 (149/1, 149/2) 150 (150/1, 150/2),  151 (151/1, 
151/2),  152 (152/1, 152/2), 153 (153/1, 153/2), 154 (154/1, 154/2) , 155 (155/1, 155/2),  
156 (156/1, 156/2), 157 (157/1, 157/2), 158 (158/1, 158/2), 160 (160/1, 160/2), 161 (161/1, 
161/2), 162/1 (162/3, 162/4), 163 (163/1, 163/2, 163/3), 165/1 (165/3, 165/4, 165/5) , 169/2 
(169/5, 169/4), 262 (262/1, 262/2), 263 (263/1, 263/2), 273 (273/1, 273/2), 274 (274/1, 274/2).
obr. 0014 Ibmer Kłudzienko – dz. nr ew.:, 1/3 (1/101, 1/102), 1/55 (1/103, 1/104), 6/1 
(6/2, 6/3), 8/1 (8/2, 8/3), 11 (11/1, 11/2), 13 (13/1, 13/2) 

1) W odniesieniu do działek ulegających podziałowi – przed nawiasem podano numer działki 
przed podziałem, a w nawiasie numer działki po podziale. Ponadto numery działek objętych 
liniami rozgraniczającymi teren (nowy przebieg drogi) zostały oznaczone pogrubioną czcionką.
- w istniejącym pasie drogowym inwestycja obejmuje nieruchomości będące 
własnością  inwestora: 
Obręb 0029 Tłuste – dz. nr ew.: 113/5, 116/2, 117  
Obręb 0036 Żuków-  działki nr ew.: 166, 167
w istniejącym pasie drogowym inwestycja obejmuje nieruchomości nie stanowiące 
własności  inwestora, a pozostające we władaniu: do przejęcia w całości bez podziału, 
oraz podlegające podziałowi (tłustym  drukiem  oznaczono  działki  przeznaczone  do 
przejęcia pod pas drogowy, w nawiasach oznaczono nieruchomości po podziale):
obręb 0014 Ibmer Kłudzienko – dz. nr ew.: 9/1
obręb 0036 Żuków – dz. nr ew.: 69/2 (69/6, 69/7), 69/3 (69/10, 69/11, 69/9), 146, 168/2
- nieruchomości z których korzystanie będzie ograniczone w celu rozbudowy drogi: 
pozostające bez podziału, oraz podlegające podziałowi (tłustym  drukiem  oznaczono 
działki, z których korzystanie będzie ograniczone w celu rozbudowy drogi, w nawiasach 
oznaczono nieruchomości po podziale)
Obręb 0029 Tłuste-   działki nr ew.: 104/2, 116/1 – chodnik
Obręb 0036 Zuków – działki  nr  ew.: 164/1, 165/1 (165/3, 165/4, 165/5), 169/2 (169/5, 
169/4) – parkingi, chodnik.
                                               

Pouczenie
Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, Warszawa Pl. Bankowy 3/5 
za pośrednictwem Starosty Grodziskiego w terminie 14  dni od daty jej doręczenia.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016.23) 
w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie- doręczenie uważa się za 
dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.    

WAB.6740.190.2017                                                       

OBWIESZCZENIE
STAROSTY GRODZISKIEGO

 

Zgodnie z  art. 11f ust. 3 i w związku z art. 11a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych (Dz. U. 2015.2031 j.t. ze zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U.2016.23 ze zm.).

Zawiadamiam
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G rodzisk Mazowiecki po 
raz kolejny otrzymał tytuł 
„Gmina na 5!” w Rankingu, 
który został opracowany 

przez Studenckie Koło Naukowe Ak-
celeracji funkcjonujące przy Instytu-
cie Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk 
o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej 
Handlowej w Warszawie. Nagrodę 
odebrał Jan Pazio, naczelnik wydzia-
łu Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.

W tegorocznej edycji Rankin-
gu, podobnie jak w edycji zeszło-
rocznej badaniu podlegały jakość 
obsługi jednostek samorządu te-
rytorialnego względem inwestorów 
oraz przedsiębiorców. W badaniu 
uwzględniono dwa obszary: czytel-
ność ofi cjalnej strony internetowej 
oraz szansę na kontakt drogą elek-
troniczną. Podczas badania studenci 
wykorzystali między innymi metodę 
„tajemniczy klient”. Metoda ta po-
lega na tym, że studenci wcielając 
się w rolę „tajemniczego klienta” 
dzwonią do poszczególnych urzę-
dów, podając się za przedsiębiorców. 
Dzięki badaniu sprawdzano jakość 

kontaktu pomiędzy pracownikami 
urzędu, a inwestorami.

Jak co roku ofi cjalne przedstawie-
nie wyników Rankingu oraz wręcze-
nie dyplomów odbyło się podczas 
trwającego dwa dni „Forum Gmin na 
5”. Spotkanie to, jak przystało na spo-
tkanie przedstawicieli najlepszych 
polskich gmin oraz przedstawicieli 

Grodzisk Mazowiecki 
„Gminą na 5”

świata biznesu i nauki, było idealną 
okazją do podzielenia się doświad-
czeniem oraz promocję gminy. 
Jan Pazio wygłosił prelekcje na te-
mat prezentacji oferty inwestycyj-
nej gminy oraz roli samorządu we 
wspieraniu lokalnego rynku pracy 
na przykładzie miejskiego serwisu 
praca.grodzisk.pl.

P R O M O C J A
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P R U S Z K Ó W

Robert Cetnar okazał się kolejnym 
zawodnikiem, który przedłużył 
umowę ze Zniczem Basket Prusz-
ków. W minionym sezonie wystąpił 
w 28 spotkaniach I ligi koszyków-
ki, w których zdobył 153 punk-
ty. Średnio rzucał 5,46 pkt/mecz. 
Cetnar zapisał na swoim koncie 

160 zbiórek (5,71 na spotkanie)  
i 28 przechwytów. 29-letni koszy-
karski skrzydłowy może pochwalić 
się 45,6 proc. skutecznością rzu-
tów z gry. Robert Cetnar trafił do 
Pruszkowa rok temu z ACK UTH Ro-
sa Radom – barwy tej drużyny re-
prezentował przez sześć sezonów. 

Cetnar z nową  
umową

Natomiast swoją przygodę z koszy-
kówką rozpoczynał w Siarce Tarno-
brzeg. Przypomnijmy również, że 
wcześniej umowy na przyszły sezon 
ze Zniczem Basket Pruszków podpi-
sali: Damian Cechniak, Adrian Kor-
dalski, Mikołaj Stopierzyński oraz 
Bartłomiej Ornoch. [JM]  

Reklama

R E G U ŁY
Rozstrzygnięto konkurs 
na opracowanie koncepcji 
architektonicznej  
nowej siedziby Polskiej 
Agencji Żeglugi 
Powietrznej w Regułach. 
Duży kompleks 
budynków ma powstać 
przy al. Powstańców 
Warszawy, a budowa 
rozpocznie się wiosną 
przyszłego roku.

O tym, że PAŻP szyku- 
je się do inwestycji 
w Regułach infor- 
mowaliśmy na na-

szych łamach kilka miesięcy 
temu. Działkę o powierzchni  

16 hektarów PAŻP odkupiła od 
Agencji Nieruchomości Rol-
nych. Chodzi o teren niedale-
ko urzędu gminy Michałowice, 
położony między al. Powstań-
ców Warszawy, przedłużeniem 
ul. Granicznej i torami WKD.

Wkrótce po tej transakcji 
ogłoszono konkurs na opra-
cowanie koncepcji architek- 
toniczno-urbanistycznej no- 

Jest koncepcja siedziby 
PAŻP. Budowa za rok

wej siedziby Polskiej Agencji 
Żeglugi Powietrznej. W ponie- 
działek (15 maja) poznaliśmy 
jego rozstrzygnięcie. Wygrała 
firma architektoniczna Dede-
co. Według jej pomysłu w Re-
gułach ma powstać kompleks 
budynków biurowych i nowo-
czesne centrum operacyjne, 
z którego zarządzany bę-
dzie ruch lotniczy nad całym 
krajem. Do tego dojdą także 
obiekty o funkcjach rekreacyj-
nych, a nawet przychodnia. 
W tym małym miastecz-
ku PAŻP pracować będzie  
ponad 1,3 osób.

Inwestycja pochłonie nie-
bagatelną kwotę 215 mln zł. 
Jej realizacja ma rozpocząć 

się wiosną przyszłego roku. 
– Funkcjonowanie siedziby 
nie będzie stanowiło zagro-
żenia dla środowiska przy-
rodniczego. Równocześnie 
władze PAŻP deklarują doło-
żenie wszelkich starań, aby 
przebieg inwestycji był jak 
najmniej uciążliwy dla miesz-
kańców Reguł – zapewnia urząd  
gminy w Michałowicach. [JW]

Na terenie gminy Raszyn pojawi 
się 7 km tras rowerowych. Wartość 
inwestycji wyniesie blisko 6,7 mln zł 

Ponad 2,5 mln zł na obwodnicę Moszny
B R W I N Ó W

Gmina Brwinów wybrała 
wykonawcę obwodnicy 
Moszny i Domaniewa. 
Samorząd na realizację 
inwestycji przeznaczy  
blisko 2,7 mln zł. 

B udowa „obwodnicy” 
cieszy mieszkańców 
Moszny i Domanie-
wa. Pozwoli to roz-

wiązać problem TIR-ów, które 
rodzą ogromnych hałas i nisz-
czą nawierzchnię dróg. Za kil- 
ka miesięcy samochody cięża-
rowe pod oknami pozostaną  
tylko wspomnieniem. 

Najpierw gmina wykupiła 
grunty pod inwestycję, później 
przygotowała projekt, a teraz 
wyłoniła wykonawcę przedsię-
wzięcia. W postępowaniu prze-
targowym do urzędu wpłynęły 
dwie oferty. Po analizie wybra-
no propozycję opiewającą na 
blisko 2,7 mln zł.

Inwestycja powinna zakoń-
czyć się do 29 września br. – 
Chcemy, aby do końca sierpnia 
powstało rondo przy centrum 
logistycznym w Mosznie. Po-
zwoli to uniknąć utrudnień, 
które mogłyby narodzić się 
w związku z remontem li-
nii kolejowej. Równocześnie 

będziemy budowali rondo od 
strony Pruszkowa – mówi nam 
Arkadiusz Kosiński, burmistrz 
gminy Brwinów.

Warto dodać, że w ramach 
prac wykonana zostanie nowa 
jezdnia wraz z ciągiem pie-
szo-rowerowym oraz oświe-
tlenie uliczne.

Pieniądze na budowę „ob-
wodnicy” wyłoży gmina, choć 
niewykluczone, że na ten cel uda 
się pozyskać środki zewnętrzne. 
– Jesteśmy na trzecim miejscu 
na liście rezerwowej „sche-
tynówek”. Wnioskowaliśmy 
o ponad 1,3 mln zł – podaje bur- 
mistrz Kosiński. [JM]

Początek drogi do tras rowerowych
R A S Z Y N

Środki są, a więc czas 
przystąpić do realizacji 
inwestycji. Gmina Raszyn 
ogłosiła przetarg na 
zaprojektowanie i budowę 
sieci tras rowerowych. 
Ścieżki dla cyklistów pojawią 
się w pasie drogowym 
ulic m.in. Al. Krakowskiej, 
Raszyńskiej, Warszawskiej, 
Stadionowej.

T urystyka rowerowa staje 
się coraz popularniej-
sza, ale i weekendowe 
przejażdżki cieszą się 

dużym powodzeniem. W wielu 
gminach stale przybywa tras dla 
cyklistów. Niebawem Raszyn roz-
buduje sieć tras rowerowych. Taki 
krok to z jednej strony zapewnienie 
bezpieczeństwa cyklistom w ruchu, 
a także stworzenie odpowiednich 
warunków do przemieszczania się. 
Z drugiej, szansa na ograniczenie 
emisji zanieczyszczeń powietrza.

Na terenie gminy Raszyn po-
jawi się 7 km tras rowerowych. 
Wartość inwestycji wyniesie blisko  
6,7 mln zł, ale samorząd na ten 
cel pozyskał dofinansowanie. 

Wsparcie wyniesie ponad 5,3 mln 
zł. – Zgodnie z wnioskiem ścieżki 
objęte finansowaniem przebiegać 
będą w Al. Krakowskiej (na odcinku 
od Południowej Obwodnicy War-
szawy do wysokości ul. Nadrzecz-
nej), ul. Nadrzecznej (włączenie do 

istniejącej ścieżki w parku), Sta-
dionowej, Raszyńskiej, Warszaw-
skiej (do skrzyżowania z ul. Górną), 
Górnej, Złotych Łanów i Prusz-
kowskiej. Przedmiotowe ścieżki 

zostaną zrealizowane w formu-
le zaprojektuj i wybuduj – przed-
stawia Michał Kucharski, zastępca 
wójta gminy Raszyn.

Do 26 maja urząd czeka na ofer- 
ty w postępowaniu przetargo-
wym. Wszystko wskazuje na to, 

że już za rok mieszkańcy Raszyna 
będą mogli korzystać z nowych 
ścieżek rowerowych. Gmina 
przewiedziała na wykonanie za-
dania 12 miesięcy. [JM]
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PODKOWA LEŚNA
Mężczyzna poruszający 
się motocyklem  
podjął próbę ucieczki 
przed policjantami.  
Po zatrzymaniu wyszedł 
na jaw powód jego 
zachowania – 1,5 promila 
w organizmie oraz 
torebka z mefedronem.

D o zdarzenia doszło 
w Podkowie Leśnej. 
Kryminalni z gro-
dziskiej komen-

dy policji, którzy akurat pełnili 
służbę na tym terenie dostrze-
gli motocyklistę. Na ich widok 
kierowca jednośladu znacznie 
przyspieszył. – Policjanci po-
stanowili sprawdzić kierowcę 
i powód jego podejrzanego za-
chowania. Po krótkim pości-
gu 32-latek został zatrzymany. 
Funkcjonariusze rozpoczę-
li kontrolę od badania stanu 
trzeźwości mężczyzny. Szybko 
okazało się, że ma on w organi-
zmie prawie 1,5 promila alkoholu 
– poinformowała asp. sztab. Ka- 
tarzyna Zych, rzecznik praso-
wy Komendy Powiatowej Policji  
w Grodzisku Mazowieckim.

To nie koniec. Dodatkowo 
policjanci ujawnili, że mężczy-
zna posiada przy sobie torebkę 
z białym proszkiem. Nietrzeź-
wy kierujący trafił do grodzi-
skiej komendy. Po sprawdzeniu 
zawartości torebki okazało się, 
że jest to mefedron. Jakby te-
go było mało mężczyzna kiero-
wał motocyklem, który nie ma 
obowiązkowego ubezpieczenia.

32-letni Piotr P. usłyszał już 
zarzuty – kierowania pojazdem 
w stanie nietrzeźwości oraz 
posiadania środków odurza-
jących. Dobrowolnie poddał 
się karze. [SD] 

Na „gazie”
i z narkotykami
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Inwestycja pochłonie niebagatelną 
kwotę 215 mln zł. Jej realizacja ma 
rozpocząć się wiosną przyszłego roku

Punkt handlowy: ul. Królewska 35, 22 Milanówek05-8

www.tanieogrodzenia.com.pl
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OgłoszeniaZamów: 22 758 77 88
reklama@wprmedia.pl                

Pruszków
ul. Niecała 10/2

Piątek, 19 MAJA 2017

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

PARTNER HANDLOWY

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 18 maja 2017 r. 
do dnia 7 czerwca 2017 r. został wywieszony wykaz nr 4/2017 
nieruchomości przeznaczonych przez Gminę Michałowice do 
oddania w dzierżawę i w najem.

ZAPRASZAMY PO 
ROZSADY KWIATÓW 

I WARZYW 
 

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

OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy Brwinów podaje do publicznej wia-
domości, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu 
Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12 i ul. Kościuszki 
4A, został wywieszony wykaz lokali mieszkalnych  prze-
znaczonych do sprzedaży  najemcom komunalnym wraz  
z udziałem we współużytkowaniu wieczystym gruntu.

Do sprzedaży przeznaczony  jest lokal:  nr 10 o pow.  
43,58 m2 w budynku wielorodzinnym położonym w Brwi-
nowie, obręb 1 przy ul. Biskupickiej 57C wraz z udziałem 
we współużytkowaniu wieczystym gruntu wynoszącym 
do lokalu nr 10 odpowiednio 4821/137511 w działkach  
o nr ew. 31/1, 31/2, 31/6, i 31/5 o łącznej pow. 0,4486 ha.

Szczegółowe informacji można uzyskać w Referacie Go-
spodarki Nieruchomościami, pok. 204 lub pod  nr telefonu 
(22) 738-26-53 lub (22) 738-26-13.

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego  
informuje, 

że na urzędowej tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej 
Starostwa Powiatowego w Pruszkowie został wywieszony 
wykaz lokali – powierzchni użytkowych przeznaczonych 
do wynajęcia, w budynku Starostwa Powiatowego  
w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30.

 797 705 105
-  

wystarczy
dowód osobisty

-  
gotówka
w jeden dzień

Pożyczka
 ekspresowa

P o ż y c z k i   e k s p r e s o w e

Nawet
do 6000zł

Sprawdź nas!
Koszt połączenia wg taryfy operatora.

797 705 110

 ► Agencja 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 

 ► Osoby do prac gospodarczych - 
Młochów k. Nadarzyna. 
Mile widziane osoby 
niepełnosprawne, zwrot za dojazdy, 
tel. 505-055-173 

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

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

Zatrudnię kadrową/ księgową 
do biura rachunkowego 
w Milanówku vero-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 

Nieruchomości – sprzedam

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

 ► 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 

Dam pracę

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

 ► 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 

 ► 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  

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

Poszukuję osób do utrzymania 
czystości szpitala w Grodzisku 
Mazowieckim, Praca w systemie 
12 godzinnym, co drugi 
dzień. Wymagana książeczka 
sanitarno-epidemiologicznych. 
Zainteresowanych proszę o kontakt 
510-011-309 lub 510-015-776 

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

 ► Pracowników ochrony z orzeczeniem 
o stopniu niepełnosprawności. 
Budowa w Grodzisku Mazowieckim. 
System pracy 24/48. Umowa o pracę: 
692-407-012 

 ► 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 
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