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R E G I O N
Już za kilka dni, dokładnie 
1 czerwca, na szlaku 
Warszawskiej Kolei 
Dojazdowej rozpocznie się 
remont odcinka Komorów-
Podkowa Leśna. Pociągi 
będą kursować wahadłowo, 
a część pasażerów 
czeka przesiadka do 
komunikacji zastępczej. 

W KD przyzwyczaiła już 
podróżnych do letnich 
utrudnień związanych 

z modernizacją linii. Od kilku lat 
przewoźnik sukcesywnie naprawia 
swoją infrastrukturę, co w waka-
cyjne miesiące wielokrotnie dawa-
ło się już we znaki pasażerom. Tym 
razem remont ma nieco mniejszą 
skalę, jednak mimo to spowoduje 
sporą rewolucję w organizacji ru-
chu kolejek. Dodatkowo „wukad-
ka” musi się spieszyć. Prace mają 
zakończyć się w ciągu dwóch mie-
sięcy, żeby w sierpniu przywró-
cić normalny rozkład jazdy, a we 
wrześniu przyjąć tych pasażerów, 
którzy na co dzień korzystali z li-
nii PKP. We wrześniu na „dużej 
kolei” całkowicie wstrzymany 

zostanie bowiem ruch pociągów. 
Jakie dokładnie są więc plany WKD 
i czy czas na ich realizację jest wy-
starczający? Przewoźnik deklaru-
je, że nie powinno być problemów 
z terminowym zakończeniem re-
montu, a marginesem bezpieczeń-
stwa jest sierpień, kiedy to w razie 
drobnych opóźnień będzie jesz-
cze czas na zakończenie ostatnich 
prac. A te rozpoczną się 1 czerwca. 
Tego dnia zamknięty zostanie tor 
nr 1 (w kierunku Grodziska Mazo-
wieckiego) na odcinku Komorów-
-Podkowa Leśna Główna. 

Ruch pociągów będzie się od-
bywać wahadłowo, wyłącznie po 

Wkrótce rusza remont na linii WKD
Część pasażerów czeka przesiadka do autobusowej komunikacji zastępczej 

CZYTAJ WIĘCEJ NA STR. 2

torze nr 2 (tor w kierunku War-
szawy). Tor nr 1 będzie w tym 
czasie całkowicie zamknięty dla 
ruchu pociągów wraz ze wszyst-
kimi peronami przystankowymi 
zlokalizowanymi przy tym torze 
– informuje przewoźnik. Mie-
siąc później w analogiczny spo-
sób prowadzone będą prace na 
torze nr 2. Kolejki pojadą waha-
dłowo po wyremontowanym to-
rowisku w kierunku Grodziska. 
Przez cały ten czas pasażerowie 
będą mogli korzystać z auto-
busów komunikacji zastępczej.
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– Odczytuję to jako chęć zaniechania budowy ciągu ulic, który 
jest miastu potrzebny. Mówiłem to zawsze i nie zmienię zdania, 
ale oczywiście uszanuję wolę radnych, choć się z nią nie zgadzam. 
Grzegorz Szuplewski, burmistrz Piastowa, o decyzji radnych w sprawie „obwodnicy” Piastowa 
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P R U S Z K Ó W
Jak już informowaliśmy, 
przed nami szósta 
edycja Pruszkowskiego 
Kina Letniego. W tym 
roku zmieniamy dzień 
i miejsce projekcji. 
Ale zapewniamy, że 
przygotowany przez nas 
repertuar przyciągnie 
rzesze widzów. 

T egoroczne Prusz-
kowskie Kino Let-
nie będzie odbywać 
się nie w niedziele,

a w wakacyjne soboty. W lipcu 
seanse wystartują o godz. 21.30, 
w sierpniu pokazy fi lmowe za-
czniemy godzinę wcześniej. 
Nowa jest również lokalizacja 
imprezy. Tym razem na kino 
pod chmurką zapraszamy do 
malowniczego Parku Potulic-
kich (od strony ul. Lipowej, re-
jon studni oligoceńskiej).

Repertuar jak zwykle przy-
gotowaliśmy tak, by na widzów 
czekało kino z najwyższej pół-
ki Zadbaliśmy również o jego 

Zostań partnerem 
Kina Letniego

różnorodność. I tak na ekranie 
nie zabraknie zabawnych ko-
medii, fi lmów akcji, ciekawych 
biografii czy intrygujących 
filmów z gatunku science-
-fi ction. Na widzów jak co ro-
ku będzie czekać 500 wygod-
nych krzesełek.

Startujemy już 1 lipca. Prusz-
kowskie Kino Letnie w sezo-
nie 2017 rozpoczynamy od 
fi lmu „Interstellar”  (Matthew 
McConaughey w roli głównej).

Dla fi rm, które są zaintereso-
wane wypromowaniem swojej 
marki przygotowaliśmy szereg 
ciekawych pakietów rekla-
mowych. Zostań partnerem 
Pruszkowskiego Kina Letnie-
go i poszerz grono swoich od-
biorców! Współpraca z nami to 
gwarantowana reklama dla two-
jej fi rmy przez dwa wakacyjne 
miesiące, zarówno wśród wi-
dzów kina jak i czytelników por-
talu WPR24.pl i „Gazety WPR”.

O szczegóły współpracy py-
taj w naszym biurze reklamy: 
Grupa WPR Media, Niecała 10/2 
Pruszków tel. (22) 758 77 88. [AS]
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P I A S T Ó W
Na wtorkowej (23 maja) 
sesji radni Piastowa 
podjęli decyzję 
o odwołaniu referendum 
w sprawie tzw. „wielkiej 
Warszawy”. W naszym 
regionie nad 
kontrowersyjnym 
projektem ustawy 
zagłosują tylko mieszkańcy 
Podkowy Leśnej.

R eferendum w Piasto-
wie miało odbyć się 
11 czerwca. Odwołano 
je ze względu na wyco-

fanie projektu ustawy o ustroju 
m. st. Warszawy z dalszych sej-
mowych prac. Informację o tym 
kroku w ostatnich dniach kwietnia 
przekazał poseł PiS Jacek Sasin.

Na podobny ruch, czyli odwo-
łanie głosowania zdecydowano 
się także w Pruszkowie, Grodzi-
sku, Michałowicach, Milanówku 
i Brwinowie. Jak tłumaczą włoda-
rze tych gmin, odwołanie głoso-
wania nie oznacza złożenia w tej 
sprawie broni, a oni sami będą 
bacznie śledzić kolejne działania 
zmierzające do powołania me-
tropolii warszawskiej i zastrze-
gają sobie prawo do ponownego 
zarządzenia referendów.

Jedyną gminą w naszym re-
gionie, gdzie mimo wszyst-
ko głosowanie odbędzie się, 
jest Podkowa Leśna. Tam lo-
kale wyborcze zostaną otwarte 
4 czerwca. [JW]

(Czytaj też str. 10).

Piastów 
odwołuje 
referendum
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Całe to zamieszanie spowodowa-
ne jest koniecznością przepro-
wadzenia remontu niewielkiego 
mostka nad rzeką Zimna Woda. 
Obiekt znajduje się w połowie 
drogi między stacjami w Kaniach 
i Nowej Wsi. Zakres prac obejmuje 
wymianę płyty mostu, naprawę 
podpór, wykonanie płyt przej-
ściowych, rozbiórkę i ponowny 
montaż nawierzchni kolejowej, 
regulację koryta rzeki, a także 
umocnienie skarpy.

Mostek i torowisko  
Sam mostek położony jest na ty-
le niefortunnie, że ograniczenie 
się tylko do jego naprawy i tak 
oznaczałoby wyłączenie z ruchu 
pociągów całego odcinka od Ko-
morowa do Podkowy Leśnej. WKD 
postanowiła więc upiec dwie pie-
czenie na jednym ogniu i w tym 
samym czasie, skoro szlak czę-
ściowo zamknięty będzie na tej 
długości, wykonać też moderni-
zację samego torowiska na nit-
ce do Grodziska Mazowieckiego. 

– Jesteśmy zainteresowani za-
kończeniem modernizacji toru 
nr 2 na szlaku Komorów-Pod-
kowa Leśna i chcielibyśmy to 
zrobić jeszcze przed wakacja-
mi, a skoro tor nr 2 na okolicz-
ność budowy mostu będzie tak 
czy siak zamknięty, to chcieliby-
śmy, o ile okaże się to możliwe, 
przeprowadzić w tym czasie je-
go remont – mówił nam w mar-
cu Krzysztof Kulesza, rzecznik 
prasowy WKD. Teraz wiemy już 
na pewno, że te zamiary uda się 
zrealizować, a przewoźnik niemal 
rzutem na taśmę wyłonił wyko-
nawcę naprawy toru.

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Rusza remont 
na linii WKD

Zastępcza komunikacja
A o czym powinni pamiętać pasa-
żerowie? – Na odcinku Pruszków 
WKD-Podkowa Leśna Główna 
w zamian za część wycofanych 
kursów pociągów zostanie uru-
chomiona zastępcza komunikacja 
autobusowa. Na odcinku Mila-
nówek Grudów-Podkowa Leśna 
Główna ruch pociągów zostanie 
całkowicie wstrzymany. W zamian 
za wycofane pociągi na tej relacji 
zostanie uruchomiona zastępcza 
komunikacja autobusowa. Stacja 
Podkowa Leśna Główna będzie 
stanowić punkt przesiadkowy 
dla wszystkich pasażerów po-
między pociągami obsługujący-
mi relację w kierunku Warszawy 
oraz obsługującymi relację w kie-
runku Grodziska Mazowieckiego. 
Czas przewidziany na przesiad-
kę wynosi od 7 do 8 minut. Stacja 
Podkowa Leśna Główna będzie 
stanowić również punkt prze-
siadkowy dla wszystkich pa-
sażerów pomiędzy pociągami 
obsługującymi relację w kierunku 
Warszawy oraz pojazdami zastęp-
czej komunikacji autobusowej ob-
sługującymi relację w kierunku 
Milanówka. Czas przewidziany 
na przesiadkę wynosi średnio 
5 minut – informuje WKD.

Odręczne kasowanie
Przewoźnik przypomina o obo-
wiązku kasowania biletów w auto-
busach komunikacji zastępczej. 

– Podróżni korzystający 
z autobusowej komunikacji za-
stępczej zobowiązani są do po-
dróżowania tą komunikacją na 
podstawie ważnego biletu WKD 
jednorazowego lub okresowego. 
W związku z brakiem możliwo-
ści skasowania biletu jednorazo-
wego w autobusie, pasażerowie 
rozpoczynający podróż zobowią-
zani są skasować odręcznie bilet 
jednorazowy w miejscu prze-
znaczonym na odcisk datow-
nika, wpisując w sposób trwały 
datę, godzinę i minuty rozpo-
częcia przejazdu – zaznacza. 
Podróżnym, których odstraszą 
dwumiesięczne utrudnienia, 
przysługuje prawo do zwrotu 
niewykorzystanych biletów w ka-
sach przewoźnika. 

O postępach w pracach, ewen-
tualnych opóźnieniach czy kłopo-
tach z kursowaniem autobusów 
będziemy informować na bieżą-
co na łamach portalu WPR24.pl. 
Zachęcamy do śledzenia naszych 
informacji i dzielenia się uwagami 
na temat organizacji ruchu kole-
jek w czasie remontu. 

Część pasażerów czeka przesiadka 
do autobusowej komunikacji zastępczej 
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Znajdź „Kolorową Wyprawkę” 
na Dniach Pruszkowa

R E G I O N
Przed nami trzecia edycja 
akcji „Kolorowa Wyprawka”. 
W tym roku wspierać 
będziemy uczniów  
Szkoły Podstawowej  
nr 10 w Pruszkowie.  
Zbiórka już ruszyła!

P omysł „Kolorowej Wy-
prawki” pojawił się 
cztery lata temu. Nasza 
redakcja chciała w ten 

sposób wesprzeć małych miesz-
kańców Pruszkowa w przygoto-
waniach do pierwszego szkolnego 
dzwonka. Akcja odniosła sukces 
dzięki mieszkańcom, lokalnym 
firmom i instytucjom.

W tym roku partnerem akcji, 
czyli placówką do której trafią ze-
brane przybory szkolne jest Szko-
ła Podstawowa nr 10 im. Marii  
Konopnickiej w Pruszkowie.  
– Jest nam bardzo miło, że re-
dakcja w tym roku wybrała naszą 
szkołę – mówi Mirosława Śliwiń-
ska, dyrektorka szkoły. – Są dzieci 
w naszej szkole, które potrzebu-
ją praktycznie wszystkiego z wy-
prawki – dodaje.

O tym, do których dzieci trafi  
wyprawka zadecyduje dyrek- 
cja szkoły wspólnie z pedago- 
gami. – W ten sposób przybory  
szkolne otrzymają dzieci z naj- 
bardziej potrzebujących ro-
dzin. To właśnie dyrekcja i na- 
uczyciele wiedzą kto tej po-
mocy najbardziej potrzebuje 
– mówi Milena Skoczylas,  
wiceprezes Grupy Wpr Media,  

wydawcy „Gazety WPR” i por-
talu WPR24.pl oraz organiza- 
tor „Kolorowej Wyprawki”. 

Jak wesprzeć zbiórkę? Zachę-
camy do przynoszenia do naszej 
redakcji plecaków, piórników, 

zeszytów, przyborów geome-
trycznych, farb, kredek, plaste-
liny, bloków rysunkowych oraz 
technicznych, teczek, papie-
ru kolorowego i wielu innych 

rzeczy. Warto, by przyniesione 
rzeczy były nowe. Dary będzie 
można przekazać też w trak-
cie sobotnich Dni Pruszkowa  
(27 maja). „Wyprawkę” zostawcie 
na stoisku Miasta Pruszkowa. 

Do współpracy zachęcamy też 
wszystkie lokalne firmy i insty-
tucje. Wspólnie sprawmy, aby 
rok szkolny kojarzył się dzie-
ciom z dużą frajdą! [AS]

RZECZOZNAWCA  
MAJĄTKOWY

WYCENA WSZYSTKICH RODZAJÓW 
NIERUCHOMOŚCI
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192– tylu młodych piłkarzy zawita 28 maja do Raszyna, aby wziąć udział w rozgrywkach Mini Ligi 
Mistrzów. Wcielą się w następców Ronaldo, Messiego czy Lewandowskiego. – Do mistrzostw 

zaprosiliśmy 16 drużyn chłopców rocznika 2007 z klubów piłkarskich z całej Polski, którzy w rozgryw-
kach będą reprezentować wylosowaną drużynę ligową – prezentuje Katarzyna Klimaszewska, dyrek-
tor GOS-u w Raszynie. Patronat medialny nad turniejem objęły „Gazeta WPR” i portal WPR24.pl.  192
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Dary będzie można przekazać również 
w trakcie sobotnich Dni Pruszkowa  
(27 maja). „Wyprawkę” zostawcie  
na stoisku Miasta Pruszkowa

MIEJSCE  
NA TWOJĄ 
REKLAMĘ
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Wnioski do budżetu obywatelskiego
P O D K O W A  L E Ś N A

Mieszkańcy Podkowy  
Leśnej mogą już składać 
swoje pomysły do 
drugiej edycji budżetu 
partycypacyjnego.  
Projekty będą przyjmowane 
do końca czerwca.  

Co to jest budżet par-
tycypacyjny? Budżet 
partycypacyjny to pro- 
ces, w trakcie którego 

mieszkańcy decydują o wydat-
kowaniu części budżetu miasta: 
zgłaszając projekty, dyskutując 
nad nimi, a potem oddając na 
nie swój głos – informuje podko- 
wiański magistrat. 

Podczas pierwszej edycji bu-
dżetu obywatelskiego wygrały 
cztery projekty, które mają zo-
stać wkrótce zrealizowane. Mo-
wa o wiacie rowerowej na terenie 
Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej, 
młodzieżowej strefie aktywności, 

kulach bulach przed Pałacykiem 
Kasyno oraz nasadzeniach drzew 
iglastych oraz krzewów kwitną-
cych po zakończeniu budowy 
ronda u zbiegu ul. Lipowej, Bu-
kowej, Sosnowej i w okolicach  
Skweru Ks. Kolasińskiego. 

Podobnie jak w poprzedniej 
edycji mieszkańcy mają do rozdy-
sponowania 100 tys. zł na realizację 
swoich projektów. – Każdy miesz-
kaniec może zgłaszać swoje po- 
mysły. Warunkiem jest, aby zada- 
nie mieściło się w kompetencjach 
gminy oraz było zgodne z miejsco-
wym planem zagospodarowania 
przestrzennego (w przypadku pro-
jektów inwestycyjnych) – czyta- 
my na stronie Podkowy Leśnej.

Pomysły można zgłaszać za 
pomocą odpowiedniego for- 
mularza. Należy do niego dołą-
czyć listę poparcia co najmniej  
30 mieszkańców Podkowy. 
Szczegóły i regulamin znajdzie-
cie na podkowa.pl. [SD]
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R E G I O N
Gminy z naszego regionu 
bardzo wysoko w 
ogólnopolskim rankingu 
„Miejsc sprzyjających 
edukacji 2017”. Pierwsze 
miejsce zajęła Podkowa 
Leśna, a zaraz za nią 
znalazły się Michałowice. 

T aki ranking opraco-
wywany jest w oparciu  
o ogólnodostępne da-
ne z zakresu trzech 

stopni nauczania: w przedszko-
lach, szkołach podstawowych  
i gimnazjach. Tym razem oceny 
zostały wystawione nie uczniom, 
a placówkom edukacyjnym. Aby 

wydać ostateczny wynik komisja 
rankingowa musiała wziąć pod 
uwagę trzy miary: dobrego startu, 
nierówności oraz postępu. Pierw-
sza z wymienionych określa do-
stępność edukacji przedszkolnej 
na terenie gminy, a także wyni-
ki sprawdzianu szóstoklasistów. 
Druga odpowiada za zróżnico-
wanie wyników sprawdzianu 
szóstoklasistów oraz egzaminu 
gimnazjalnego. Ostatnia, czy-
li miara postępu, odnosi się do 
tego jak duży postęp w gimna-
zjach wykonali uczniowie. 

Podkowa i Michałowice
na edukacyjnym szczycie

Biorąc pod uwagę te wszyst-
kie wytyczne dyplom za zajęcie 
pierwszego miejsca znalazł się 
w rękach burmistrza Podkowy 
Leśnej. – To pokazuje, że na-
sze miasto dobrze wykorzystuje 
wysoki potencjał intelektualny 
młodzieży. Przy czym należy 
podkreślić, że na osiągnięcia te 
składają się wyniki wszystkich 
szkół w Podkowie – publicznych 
i niepublicznych – informuje na 
blogu Artur Tusiński, burmistrz 
Podkowy Leśnej.

Również bardzo wysoko 
w rankingu znalazła się gmina 
Michałowice. – Dyplom za zaję-
cie drugiego miejsca w ogólno-
polskim rankingu odebrał wójt 

gminy Michałowice Krzysztof 
Grabka, podczas konferencji 
rankingu samorządów „Miej-
sca sprzyjających edukacji 
2017”, która odbyła się 22 maja 
w Warszawie. Tak wysoka po-
zycja w Polsce jest rezultatem 
bardzo dobrych wyników jakie 
uzyskują nasi uczniowie, zaan-
gażowania nauczycieli i rodzi-
ców, a także pracy wszystkich 
osób związanych bezpośrednio 
lub pośrednio z edukacją w na-
szej gminie – czytamy nas stro-
nie gminy Michałowice. [SD] 

 Seweryn Dębiński 

R E G I O N
Mieszkańcy Pruszkowa 
zwrócili uwagę na problem 
przepełnionych pojazdów 
kursujących na miejskiej 
linii autobusowej nr 6.  
Chodzi o kursy do 
Ożarowa i odwrotnie. 
Skontaktowaliśmy się  
z lokalnym urzędem miasta, 
niewykluczone, że w tej 
kwestii pojawią się zmiany.

O trzymaliśmy wie-
le wiadomości do- 
tyczących zatłoczo-
nych autobusów 

kursujących na trasie Pruszków 
– Ożarów Mazowiecki. – Proble-
mem jest fakt notorycznego tłoku  
w autobusach, popołudniowe 
autobusy z Ożarowa po 14 i 17 są 
przepełnione. Nie dość, że au-
tobusy jeżdżą bardzo rzadko, to 
jeszcze warunki podróży są na-
prawdę niekomfortowe. Pisałem 
już sam do urzędu, pisali też inni 
pasażerowie. Miasto lekceważy 
mieszkańców i zasłania się tym, 
że nie chce do 2020 r. nic robić 
– pisze do nas Maciej.

Czytelnik zwrócił też uwagę, że 
czasami dochodzi do takich sytu-
acji, że na niektórych przystankach 
nie ma szans, aby dostać się do 
wnętrza autobusu. – Autobusem 

linii 6 jeździ dużo osób starszych, 
pasażerowie wsiadający na Żbiko-
wie w kierunku Pruszkowa w za-
sadzie nie mają szansy na miejsca 
siedzące. Kilka razy na wspomnia-
nych wyżej kursach zwłaszcza na 
tym o 14.48 z Ożarowa miała miej-

sce sytuacja, że przy przystanku 
Rondo Solidarności pasażero-
wie musieli się upychać na si-
łę, bo nie dało się wręcz wejść do 

autobusu. Oczywiście wiadomo, 
że nie jest to reguła bo jak w każ-
dym autobusie jednego dnia jest 
tłum, a drugiego może być dużo  
mniej ludzi. Tak samo o 7.02 z osie-
dla autobus do dworca jest tak 
zapchany, że pod Carrefourem 

czasami nie da się wejść, choć tutaj 
większość osób wysiada na stacji  
– czytamy w mailu wysłanym  
na adres kontakt@wpr24.pl.

Postanowiliśmy skontaktować 
się z Urzędem Miasta w Prusz-
kowie i wyjaśnić sprawę prze-
pełnionych autobusów. Czemu 
dochodzi do takich sytuacji?  
– Linia autobusowa nr 6 na tra-
sie Pruszków – Ożarów funkcjo-
nuje w komunikacji miejskiej od 
pierwszego lipca ubiegłego ro-
ku. W minionych latach podob-
na trasa obsługiwana była przez 
przewoźnika komercyjnego, który 
zdecydował się na likwidację linii 
ze względu na jej nierentowność. 
W naszej ocenie konieczne było 
utrzymanie komunikacji z Oża-
rowem Mazowieckim w optymal-
nej częstotliwości. Uruchomienie 
przedmiotowej linii było poprze-
dzone konsultacjami społecznymi 
– odpowiada nam Andrzej Ku-
rzela, wiceprezydent Pruszkowa. 

Okazuje się, że są szanse na 
zmiany, ale... nie w tym roku. – 
Zgodnie z umową na świadczenie 
usług w zakresie wykonywania lo-
kalnego transportu zbiorowego 
na terenie Pruszkowa przedmio-
towa linia wykonuje w tygodniu 
16 kursów dziennie. W związ-
ku z dużym zainteresowaniem 
mieszkańców komunikacją miej-
ską na terenie Pruszkowa nie wy-
kluczamy wprowadzenia zmian 
i korekt do obowiązującej umowy, 
ale w przyszłym roku. Aktualnie 
zbieramy uwagi i opinie pasaże-
rów – mówi Andrzej Kurzela. 

– Autobusem linii 6 jeździ dużo osób 
starszych, pasażerowie wsiadający  
na Żbikowie w kierunku Pruszkowa  
w zasadzie nie mają szansy na miejsca 
siedzące – pisze czytelnik

Zatłoczony autobus linii nr 6
Skargi na tłok w autobusach kursujących na trasie  

Pruszków – Ożarów Mazowiecki

Ar
ch

iw
um

W rankingu „Miejsc sprzyjających 
edukacji 2017”, pierwsze miejsce  
zajęła Podkowa Leśna, a zaraz za nią 
znalazły się Michałowice

P I A S T Ó W
U zbiegu ulic Żbikowskiej i Sułkow-
skiego w Piastowie trwa budowa 
dwóch domów komunalnych. To 
jeden z ważniejszych celów władz 
miasta. Prace ruszyły w połowie 
marca. – Wykonano już roboty ziem- 
ne pod budynkami, w tym instala- 
cje wodno-kanalizacyjne. Usunięto 

zbiornik podziemny na mazut – po-
zostałość po kotłowni. Obecnie 
przygotowywane są fundamenty 
pod budynki, a w najbliższym czasie 
rozpoczną się roboty związane z wy-
konaniem stanu surowego ścian bu-
dynków – poinformował piastowski  
urząd. W ramach inwestycji powsta- 

Inwestycja 
nabrała tempa

nie 37 nowych lokali komunalnych. 
Realizacja zadania to koszt rzędu  
7,7 mln zł. Warto wspomnieć, że na 
budowę domów komunalnych Pia-
stów pozyskał 3 mln zł dotacji z Banku 
Gospodarstwa Krajowego. Zakończe-
nie inwestycji ma nastąpić w połowie 
przyszłego roku. [JM]  
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W poniedziałkowy (22 maja) wieczór 
na ulicy Szczęsnej w Pruszkowie do-
szło do pożaru pustostanu. Wstęp-
ne ustalenia wskazywały, że mogło 
dojść do podpalenia budynku. Po 
dotarciu na miejsce strażacy przy-
stąpili do akcji gaśniczej. W budyn-
ku nikt nie przebywał. – Zgłoszenie 

o pożarze pustostanu otrzymaliśmy 
około godz. 22.40. Na miejscu praco-
wały dwa zastępy, łącznie dziewięciu 
strażaków. Pożar udało się szybko 
opanować. Prowadziliśmy również 
prace rozbiórkowe – przedstawiał 
st. kpt. Karol Kroć, rzecznik prasowy 
Komendy Powiatowej Państwowej 

Podpalenie 
na Szczęsnej?

Straży Pożarnej w Pruszkowie. Jak 
doszło do pożaru? – Prawdopodob-
ną przyczyną było podpalenie. Są to 
nasze przypuszczenia, czekamy na 
weryfikację ze strony służb zajmują-
cych się sprawą. Obiekt nosił znamio-
na nieużytkowanego – mówił nam  
st. kpt. Kroć.  [JM]  

Piknik rodzinny 
mieszkańców i organizacji pozarządowych Powiatu Pruszkowskiego

3 czerwca (sobota)

PROGRAM:

12:00 
Młodzi artyści oraz zespoły 

muzyczne i taneczne

14:00 
Występ tancerzy ze studia 

gruzińskiego Daisy

14:30 
Orkiestra Dęta 

Pruszkowianka

16:00 

Leszcze
17:30 

Arka Noego

Park Kościuszki przy Pałacyku Sokoła w Pruszkowie

POnAdtO:
•  Miasteczko Organizacji  

Pozarządowych 
•  występ zespołu KUMY  

i podopiecznych z MDK
•  stoisko PCPR
•  wozy strażackie i samochody  

policyjne
•  konkursy historyczne z nagrodami Muzeum Dulag 121

•  gry planszowe i zabawy
•  sportowe zmagania
•  strzelnica
•  dmuchana zjeżdżalnia, zamek, 

bungee run
•  gigantyczne bańki mydlane
•  malowanie twarzy
•  baloniki
•  wata cukrowa

PAtrONi MeDiALNi:

Zaprasza 
Starosta Pruszkowski Maksym Gołoś

i Maria Makowska Przewodnicząca 
Rady Powiatu Pruszkowskiego
oraz organizacje pozarządowe

patroni medialni:sponsorzy:

Reklama

Parking o czterech kondygnacjach
 Seweryn Dębiński 

G R O D Z I S K  M A Z .
O tym, że przy ul. Żydowskiej 
w Grodzisku powstanie 
wielopoziomowy parking 
w systemie „Parkuj i Jedź” 
już pisaliśmy ale do sprawy 
wracamy. Gmina właśnie 
rozpoczęła poszukiwania 
wykonawcy tej inwestycji,  
a także mniejszego  
parkingu przy ul. Piaskowej 
w pobliżu WKD.

P rzetarg na budowę 
dwóch parkingów zo-
stał rozpisany. Parking 
przy ulicy Żydowskiej  

powstanie na działce o powierzch-
ni 0,5 ha zlokalizowanej w rejo-
nie dawnej fabryki grzejników  
i ok. 150 m od dworca PKP. Będzie 
to czterokondygnacyjny, nieprze-
kraczający 12 metrów wysokości 
budynek. – Na wszystkich kon-
dygnacjach parkingu obowiązuje 

podobny, bardzo prosty układ ko-
munikacyjny, bezkolizyjny ruch 
jednokierunkowy, z wyłącz-
nym prawoskrętem, oddziel-
ne pochylnie o szerokości 3,65 m  
w świetle do jazdy w górę i w dół,  
szerokie drogi manewrowe 
(600 cm w świetle), miejsca po-
stojowe bezpiecznie odsunięte  
od elementów konstrukcyjnych,  
wydzielony pas głównego ruchu  
pieszego, dwa dźwigi osobowe  
– napisano w opisie zamówienia.

Co ciekawe, w celu ogranicze-
nia hałasu, który mogą generować 
pojazdy, zamontowane zostaną 
perforowane panele dźwięko-
chłonne (na elewacji południo-
wej i wschodniej), odsunięte od 
budynku tak, by zapewnić natu-
ralny przepływ powietrza. Dzięki 
takiemu rozwiązaniu mieszkańcy 
pobliskiej zabudowy nie powinni 
słyszeć uciążliwych dźwięków.

Pobór biletów zlokalizowany 
zostanie przy samym wjeździe 
na parking. Możliwość opłaty 

Gmina szuka wykonawcy budowy wielopoziomowego parkingu przy ul. Żydowskiej
zapewnią kasy automatyczne, które 
będą umieszczone w strefie głów-
nego wejścia na parterze. – Auto-
matyczny szlaban, po weryfikacji 
biletu, zezwala na wyjazd z parkin-
gu. Ponadto przewidywana sygna-
lizacja świetlna informować będzie 
o wolnych miejscach parkingo-

wych ze wskazaniem właściwego 
piętra – czytamy w dokumentach.

Niepełnosprawni otrzymają 
osiem miejsc postojowych dla 
swoich samochodów na parte-
rze i cztery miejsca na pierw-
szym piętrze, co stanowi cztery 
procent ogólnej ilości wszyst-
kich miejsc parkingowych, któ-
rych będzie 296. Na parterze 
znajdzie się też ogólnodostępna 

łazienka dostosowana do po-
trzeb osób niepełnosprawnych.  
Nie zabraknie wind.

Interesujące jest również to, że 
na parterze ustawione zostaną 
dwie stacje zasilania przeznaczo-
ne dla samochodów elektrycz-
nych. Bezpośrednio przy nich 

wyznaczono też cztery miejsca.
Drugi z parkingów powstanie 

w rejonie ul. Piaskowej, w pobli-
żu przystanku Warszawskiej Kolei 
Dojazdowej. Przewiduje się bu-
dowę 48 miejsc postojowych. 
– Planowany parking zaprojek-
towany został w oparciu o dwa 
zjazdy z ul. Piaskowej i zaplano-
wany bezkolizyjny ruch jedno-
kierunkowy. We frontowej części 

zlokalizowano parterowy budy-
nek obsługi parkingu, w którym 
znajduje się toaleta dla klientów. 
Przed budynkiem usytuowane 
są stojaki na rowery (minimal-
na ilość 18 rowerów) – napisano 
w opisie przedmiotu zamówienia.

Dzięki takim rozwiązaniom 
mieszkańcy Grodziska będą mogli 

w komfortowym miejscu pozo-
stawić swoje pojazdy i przesiąść 
się do pociągów. Nowe parkin-
gi rozwiążą problemy z brakiem 
miejsc postojowych przy grodzi-
skim dworcu oraz w rejonie sta-
cji WKD Piaskowa.

Całość ma powstać do czerw-
ca 2018 roku. 
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Drugi z parkingów, mniejszy, powstanie 
w rejonie ul. Piaskowej, w pobliżu 
przystanku Warszawskiej Kolei 
Dojazdowej 
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Nadarzyński Ośrodek Kultury orga-
nizuje akcję „Uwolnij garaż”. To do-
skonała okazja, aby pozbyć się nie-
potrzebnych rzeczy. Zwłaszcza, że 
udział w akcji nic nie kosztuje. Ak-
cja zostanie przeprowadzona przed 
lub w siedzibie NOK-u przy placu 
Poniatowskiego 42 w Nadarzynie. 

Będzie można przyjść i coś sprze-
dać, kupić lub wymienić. Wstęp dla 
sprzedających i kupujących jest bez-
płatny, a udział w wyprzedaży gara-
żowej może wziąć każdy. Oczywiście 
nie można oferować przedmiotów, 
na które wymagana są specjalne 
zezwolenia jak broń czy alkohol. 

Uwolnij garaż
od zbędnych rzeczy

Osoby niepełnoletnie mogą sprze-
dać i wymieniać przedmioty tylko 
pod opieką pełnoletniego opieku-
na. Osoby, które nie zgłosiły wcze-
śniej swojego udziału muszą liczyć 
się z brakiem stolików. Akcja odbę-
dzie się 27 maja (sobota) w godzi-
nach 9-12. [SD]  

Nasze szkolne podróżowanie

Podróże kształcą – stary, 
ale prawdziwy slogan 
– dodać trzeba, że tak-
że wychowują. Dlatego, 

organizując wyjazdy szkolne, sku-
piliśmy się na trzech obszarach.
1)  Odkrywanie różnorodności 

Europy: Dyrektor Ryszard Za-
charski rozpoczął już w latach 
90-tych objazdowe wycieczki 
turystyczne.

 Poznaliśmy tajemnice Paryża, 
Lazurowe Wybrzeże (trafiliśmy 
nawet do Wons – ostatniego do-
mu i pierwszego muzeum Wi-
tolda Gombrowicza). Prowansja 
witała nas mostem w Avignon 
i areną rzymską w Arles. Do-
tarliśmy do Hiszpanii (ach, 
ta Barcelona!), żeby zobaczyć  
podwodne morskie „ogrody”  
ale i przewrotny magiczny świat  
S. Dalego w Figures.

 Następny sezon – Włochy. 
Oczywiście pływanie po We-
necji, ale i Genua i „Krzywa 
Pizza”, „koronkowa Florencja”, 
no i krajobrazy nadmorskie, 
plaże – aż trudno wyjeżdżać.

 A Grecja? To gwiazdy niezmie- 
rzone nad Adriatykiem, Ko-
rynt, Akropol – powrót do sta-
rożytnej kolebki Europy.

2)  Drugim obszarem naszych pe-
regrynacji jest jedność kulturo- 
wa Europy, doświadczana po-
przez wymiany grup młodzie-
ży: wspólne mieszkanie, zajęcia  

w szkole, sport i wycieczki  
z Niemcami (z okolic Berlina) 
oraz Francuzami (znad Atlan- 
tyku). Bariery językowe znikają  
po 2 dniach, a po 2 tygodniach 
żal było się rozstawać.

3)  No i piękna nasza Polska cała! 
Historia, zabytki miasta – ty-
powe cele wycieczek szkolnych 
wzbogaciliśmy o poznawanie 
skarbów przyrody w naszych 
parkach narodowych.

Co roku penetrujemy Kampino-
ski Park Narodowy, ale wędro- 
waliśmy też po Parku Słowińskim,  
Biebrzańskim, Narwiańskim,  
Białowieskim, Świętokrzyskim,  
Karkonoskim.

W tym roku (pod koniec 
maja) planujemy wyjazd do  

Ojcowskiego Parku Narodowe- 
go i Wieliczki.

W każdym parku i na jego 
obrzeżach odbywamy geogra-
ficzno-biologiczne warsztaty  
terenowe,  a pracę w grupach kon- 
tynuujemy poprzez gry tere- 
nowe i zajęcia sportowe.

Młodzież uczestnicząca w na- 
szych zajęciach wyjazdowych 
ma możliwość rozwijania zain-
teresowań, ale też wzbogacania 
interakcji koleżeńskich, odpo-
wiedzialności za siebie i grupę.

A zabawy i wypoczynku tez 
nie brakuje! Ktoś mógłby zapy-
tać: „A gdzie miejsce na naukę?” 
– a właśnie: bawiąc się, działa-
jąc, doznając – najskuteczniej się 
kształcimy.

Wanda Kamińska

Ostatni miesiąc dla braci 
Jacka i Krzysztofa Chałupków, 
reprezentujących  International 
Karate Association Poland, był 
bardzo intensywne. Wzięli oni 
udział w trzech prestiżowych 
turniejach w Europie. Pod koniec 
kwietnia wystartowali w Pucharze 
Europy IKA (Turyn), natomiast  
w maju rywalizowali  
w zawodach z cyklu „OPEN” 
(Polska-Szczecin, Słowacja-
Bratysława), organizowanych 
przez jedną z największych 
organizacji karate sportowego 
na świecie WUKF z bardzo mocną 
obsadą zawodników z zagranicy.  

Wdniu 30 kwietnia 2017 ro-
ku w Turynie (Włochy), od-
był się XXI Puchar Europy 

IKA w Karate. W turnieju wystarto-
wało około 600 zawodników z kilku-
dziesięciu europejskich krajów. Jacek  
i Krzysztof   rywalizowali w konku-
rencji kumite,  zdobywając: Jacek zło-
to, Krzysztof srebro.

W Szczecinie 7 maja, odbyły się na-
tomiast zawody karate z cyklu  Polish 

Turyn, Szczecin  
i Bratysława zdobyta

Open 2017, które na starcie zgroma-
dziły blisko 300 zawodników z 11 kra-
jów ( Słowacja, Czech, Belgia, Niemcy, 
Rumunia, Anglia, Egipt, Algieria, Ho-
landia, Francja, Polska). Jacek Chałup-
ka potwierdził swoją wysoką formę 
z Turynu zdobywając złoty medal.

Dwa tygodnie później w Bratysławie 
20.05.2017, Jacek i Krzysztof Chałupka 
wystartowali w bardzo prestiżowym 
turnieju w Europie,  Slovakia Open 
2017. Ponad 600 zawodników z pięt-
nastu krajów Europy i Azji, osiem mat 
na których rozgrywano turniej, 50 sę-
dziów zapowiadało bardzo wysoki po-
ziom zawodów. I tak było! O wejściu do 
strefy medalowej decydowały różnice 
rzędu jednej dziesiątej punktu, nato-
miast o zdobyciu medalu niejednokrot-
nie dyspozycja dnia. W tak trudnym 
turnieju Jacek wywalczył złoty medal, 
a jego brat Krzysztof srebrny. 

Na co dzień bracia nauczają kara-
te w Klubie Karate Raszyn oraz War-
szawa Okęcie.                  

Szczegółowe informacje można 
znaleźć na stronie www.karate-do. 
net.pl.

                                                                                                                             Konrad Wasilewski

Artykuł sponsorowany Artykuł sponsorowany

I Z D E B N O    
   K O Ś C I E L N E
Chodzi o przebudowę 
budynku Ochotniczej 
Straży Pożarnej 
w Izdebnie Kościelnym 
i zmiany sposobu 
jego użytkowana 
na świetlicę wiejską. 
Gmina poszukuje 
wykonawcy tego 
zadania. 

P lanuje się prze-
prowadzenie ter-
momodernizacji 
i przebudowę za-

plecza parterowego budynku 
OSP tak, by mógł służyć jako 
świetlica. – Głównym celem 
przebudowy jest dostoso-
wanie budynku do potrzeb 
organizowania imprez oko-
licznościowych dla nie więcej 
niż 40 osób oraz dla potrzeb 
organizacji zebrań gminnych 
dla nie więcej niż 150 osób
– napisano w dokumenta-
cji projektowej.

Na tę chwilę budynek nie 
spełnia wymagań użytkowych, 
ponieważ nie posiada węzła 
sanitarnego, a kotłownia jest 
zbyt mała dla potrzeb usługi 
zamontowanego w niej pieca 
gazowego. Dlatego w ramach 
termomodernizacji zdecydo-
wano się wymienić piec na 
nowoczesny, w pełni zauto-
matyzowany, z zamkniętą ko-
morą spalania o mocy 24kW. 

Natomiast zewnętrzne ścia-
ny budynku zostaną ocieplo-
ne, wykonana nowa elewacja. 
Pod względem estetycznym 
budynek został dopasowa-
ny do sąsiadującego budyn-
ku Strażnicy OSP.

Zaplanowano nowy zespół 
sanitariatów. – Zaprojekto-
wano łazienkę damską, przy-
stosowaną dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych, składa-
jącą się z przedsionka z umy-
walką oraz z kabiny ustępowej 
z pojedynczą miską ustępo-
wą. Łazienkę męską wyposa-
żono w pojedynczą umywalkę 
umieszczoną w przedsion-
ku, wydzieloną kabinę ustę-
pową wyposażoną w pisuar 
i miskę ustępową. Oświe-
tlenie w pomieszczeniach 
sanitarnych zapala się auto-
matycznie po wykryciu ruchu 
np. za pośrednictwem czujki 
– czytamy dalej w projekcie.

Budynek ma zostać przebu-
dowany do kwietnia 2018 r.  [SD] 

W budynku 
OSP będzie 
świetlica

Zewnętrzne 
ściany budynku 
zostaną 
ocieplone, 
wykonana będzie
nowa elewacja 

P R U S Z K Ó W
W ramach budżetu 
obywatelskiego przy 
ul. Lisieckiego, Malwy 
i Jasnej w Pruszkowie 
mają powstać boiska. 
Problem w tym, że do 
tej pory nie udało się 
pozytywnie rozstrzygnąć 
dwóch przetargów. Czy 
sprawdzi się powiedzenie 
„do trzech razy sztuka”?
 

O ferty jakie wpłynęły 
podczas pierwsze-
go przetargu okaza-
ły się zbyt wysokie. 

Postępowanie unieważniono 
i ogłoszono kolejne. Niestety, 
historia powtórzyła się. W uza-
sadnieniu unieważnienia postę-
powania możemy przeczytać, że: 
– Cena najkorzystniejszej ofer-
ty na każde z zadań przewyższa 
kwotę, którą zamawiający za-
mierza przeznaczyć na sfi nan-
sowanie zamówienia.

W trakcie drugiego prze-
targu na budowę wszystkich 
trzech boisk oferty złożyła jed-
na firma, która odpowiednio 

Trzecie podejście do boisk

zaproponowała 175 tys. zł za wy-
budowanie boiska na Żbikowie, 
175 tys. zł za obiekt przy ul. Ja-
snej oraz 136 tys. zł za realizację 
boiska na Gąsinie. Podczas gdy 
pruszkowski magistrat zamie-
rzał przeznaczyć na te zadania 
odpowiednio: 140, 153 i 121 tys. zł.

– Kolejny raz powtarzamy 
procedurę przetargową. Nie-
stety w tej chwili rynek jest po 
stronie wykonawców, a nie za-
mawiających. Ale jesteśmy dobrej 
myśli – mówi Andrzej Kurzela, 
wiceprezydent Pruszkowa. 

Pomysł budowy trzech boisk 
pojawił się w czasie pierwszej 
edycji pruszkowskiego budże-
tu obywatelskiego i spotkał się 

z akceptacją głosujących – spo-
śród rozmaitych inicjatyw to 
właśnie boiska uzyskały naj-
więcej punktów. Projekty tra-
fi ły więc do miejskiego budżetu 
i będą realizowane. Przy ul. Li-
sieckiego ma pojawić się boisko 
wymiarach 28x20m z murawą 
z trawy syntetycznej. Mieszkań-
cy Gąsina będą mogli korzystać 
z boiska o wymiarach 12x24m. 
Obiekt zostanie przeznaczony 
do gry w piłkę nożną. Natomiast 
przy ul. Jasnej pojawi się boisko 
wielofunkcyjne o nawierzchni 
z trawy syntetycznej o wymia-
rach 18x36m. Stworzone zostaną 
warunki do gry w tenisa ziemne-
go, piłkę nożną i siatkówkę. [SD] 
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R E G I O N
Kilka lat temu z okazji 
100 rocznicy istnienia 
Nivea zbudowała 
100 placów zabaw 
w całej Polsce. W tym roku 
fi rma zaproponowała 
podobną akcję.

P rzypomnijmy akcja 
„100 placów zabaw 
na 100 lat Nivea” zo-
stała zorganizowana 

w 2012 r. Zasady były proste. 
Wystarczyło zgłosić lokalizację, 
w której miałby powstać plac 
zabaw i... zachęcić mieszkań-
ców do głosowania w internecie. 
Konkurs podzielono na cztery 
etapy, gdzie wybieranych było 
po 25 lokalizacji z największą 
ilością głosów.

Teraz akcja odbywa się pod 
hasłem „Podwórko talentów”. 
Gminy i szkoły zgłaszają swo-
je lokalizacje do 31 maja (ter-
min wydłużono).

Oprócz zgłoszenia potrzebny 
jest jeszcze 3 minutowy fi lmik 

Podwórko talentów, 
czyli akcja fi rmy Nivea

ukazujący talenty dzieci. Ju-
ry wybiera najlepsze zgłosze-
nia, a następnie rozpoczyna się 
głosowanie internautów. Wyni-
ki poznamy po 21 czerwca. Do 
końca roku fi rma Nivea wybu-
duje 20 podwórek talentów.

Jak będzie wyglądać po-
dwórko talentów? Zostanie 
podzielone na trzy strefy: naj-
większą aktywną i dwie mniej-
sze – naukową i artystyczną. 
Na podwórku sportowców 
znajdzie się siedem elemen-
tów: kubik wspinaczka, urzą-
dzenie do balansowania, huś-
tawka bocianie gniazdo,gra 
twister, gra skok w dal, gra kap-
sle oraz trampolina. Na pod-
wórku naukowców dzieci bę-
dą mogły korzystać z planeta-
rium, rowerek, naukowa pias-
kownica oraz zegar słonecz-
ny. Natomiast mali artyści
w swojej strefie znajdą muzycz-
ne tablice, teatrzyk oraz tubę 
do rozmowy.

Więcej informacji na stronie 
podworko.nivea.pl. [AS]
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W Y P O C Z Y N E K
Mieszkańcy Pruszkowa  
na brak letnich atrakcji  
w mieście nie mogą 
narzekać. Już niebawem 
wystartuje wypożyczalnia 
kajaków, nieco 
dłużej poczekamy na 
uruchomienie kąpieliska. 

W eekendowa wy-
pożyczalnia kaja- 
ków w najpięk-
niejszym parku 

w Pruszkowie pojawi się już 
niedługo. Wielu mieszkańców 
już z niecierpliwością czeka na 
jej uruchomienie. I nie ma się  
o dziwić, bowiem co roku w let-
nie weekendy kolejki chętnych 
są ogromne. W ubiegłym roku  
z wypożyczalni skorzystało kil-
ka tysięcy mieszkańców.

Letnie atrakcje  
w przygotowaniu

Kajaki sprawiają, że Park 
Potulickich można podziwiać 
z zupełnie innej i niecodzien-
nej perspektywy. Zapaleni ama-
torzy kajakarstwa podkreślają, 
że oglądany w ten sposób park 
jest jeszcze piękniejszy. Wspólne 
kajakowanie to również świet-
ny pomysł na rodzinne spędze-
nie popołudnia. Warto dodać, 
że wypożyczenie kajaków jest 
całkowicie bezpłatne. Kaja-
ki w Pruszkowie pojawią się 
już niebawem.

Dla tych, którzy w upalne dni 
potrzebują większej ochłody 
proponujemy wizytę w Parku 
Mazowsze. Tam  przygotowa-
ne zostanie strzeżone kąpieli-
sko. Ratownicy z basenu Kapry 
będą dbać o bezpieczeństwo 
amatorów pływania. W tym ro-
ku czeka nas kilka kosmetycznych 

zmian. – 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 – zazna-
cza Jacek Elżanowski, dyrektor 
pruszkowskiej pływalni Kapry, 
która od lat odpowiada za bez-
pieczeństwo i infrastrukturę  
kąpielową w Parku Mazowsze.

Kąpielisko zostanie urucho-
mione tak szybko jak będzie to 
możliwe. Wybierając się do Par-
ku Mazowsze warto zabrać do-
bry krem do opalania i koc. Ale 
uwaga! Warto zjawić się w par-
ku nieco wcześniej bo o miejsce 
blisko plaży może być trudno. 
Chętnych do pluskania w wodzie  
nie brakuje. [AS] 

Inwestor stara się, aby przy ulicy 
Królewskiej powstał dwukondygnacyjny 
obiekt o powierzchni 6,2 tys. mkw.

I M P R E Z Y
Był pop, był rock, 
było nawet gospel, ale 
imprezy w rytmie hip-
hopu w Pruszkowie 
jeszcze nie było. W tym 
roku się to zmieni. Już  
3 czerwca w Pruszkowie 
szykuje się wielkie  
hip-hopowe święto.

Myslovitz, Kayah, Łzy, 
Wilki, Ryszard Ryn-
kowski, Małgorzata 
Ostrowska, Maryla 

Rodowicz, Formacja Nieżywych 
Schabuff, Shakin Dudi, Budka 
Suflera, Bajm, TSA, Violetta Vil-
las, Kombii, IRA, Kult, Krzysztof 
Krawczyk, Boys, Agnieszka Chy-
lińska – tylko niektórzy z długiej 
listy artystów, których gościli-
śmy na imprezach plenerowych 
w Pruszkowie. W ostatnich la-
tach na scenie mogliśmy podzi-
wiać Urszulę Dudziak, zespoły 

Hip-hop zawita do Pruszkowa

Piersi oraz Luxtorpeda czy le-
gendarny London Gospel Choir. 

Już 3 czerwca w Parku Żwiro-
wisko scenę opanują hip-hopow-
cy. I to nie byle jacy! O godz. 17.30 
przed publicznością pojawi się 
B.R.O. Godzinę później usłyszy-
my SB Mafija. Natomiast gwiazdą 
wieczoru polski raper, freesty-
le'owiec, muzyk i kompozytor 

– Adam Ostrowski, znany jako 
O.S.T.R. Pod sceną nie powin-
no więc zabraknąć wszystkich 
fanów muzyka. Start koncertu 
godz. 19.30. 

Warto dodać, że wcześniej sce-
ną „rządzić” będą podopieczni 
z pruszkowskich przedszkoli. Fe-
stiwal przedszkolaków wystartu-
je o godz. 10.30. [AS] 

– Frekwencję należy uznać za sukces 
ponieważ budżet obywatelski to nowość 
w Pruszkowie – mówił Michał Landowski, 
wiceprezydent Pruszkowa
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M I A S T O
Z roku na rok Pruszków 
się zmienia. Rośnie 
liczba ludności,  
a wpływy z podatków 
pozwalają rozwijać 
miasto. Nowe inwestycje 
przyciągają nowych 
mieszkańców i tak  
koło się zamyka. 

P ruszków na mapie  
podwarszawskich 
miejscowości znacz-
nie się wyróżnia.  

To nikogo już nie dziwi. Idealna 
lokalizacja sprawia, że chętnie 
osiedlają się tu nie tylko oso-
by z innych części kraju. Prusz-
ków coraz częściej przyciąga 
również mieszkańców z oko-
licznych miejscowości takich 
jak Brwinów, Milanówek czy 
Grodzisk Mazowiecki. 

Do stolicy w dogodny spo-
sób dotrzemy komunikacją. 
Podroż zajmie około 30 minut. 
Dzięki autostradowemu węzłowi 
z Pruszkowa szybko przedosta-
niemy się nie tylko do Warszawy, 

Pruszków – to 
miasto przyciąga 

jak magnes
ale i do innych polskich miast 
jak Łódź, Poznań czy Gdańsk. 

Miasto ciągle się rozwija. Pro-
wadzone są coraz nowsze inwes- 
tycje, które zmieniają i uatrak- 
cyjniają krajobraz Pruszkowa.  
Nowych mieszkańców przycią-
gają malownicze parki, bogaty 
kalendarz imprez, obiekty spor-
towe oraz fakt, że wszystko jest 
tu „na wyciągnięcie ręki”. Nie-
bawem w Pruszkowie zacznie 
działać Centrum Dziedzictwa 
Kulturowego, które ma stać się 
centrum rozrywki dla miesz-
kańców. Zarówno tych poszu-
kujących prostych rozrywek, jak 
i tych lubujących kulturę przez 
wielkie „K”. W budowie jest rów-
nież centrum handlowe. 

Pruszków przyciąga również 
przedsiębiorców. Swoje siedzi-
by mają tu jednak nie tylko du-
że firmy. Pruszków jest idealnym 
miejscem do rozpoczynania swo-
jej przygody z biznesem. Młodzi 
przedsiębiorcy mogą tu liczyć  
na wsparcie i dobrą atmosferę. 

To wszystko sprawia, że Prusz-
ków przyciąga jak magnes. [AS] 
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ton miastu
 Anna Sołtysiak 

S P O Ł E C Z N O Ś Ć
Budżet partycypacyjny 
to narzędzie, które 
mieszkańcom pozwala 
realizować istotne dla 
nich drobne zadania. 
Pruszkowski budżet 
obywatelski zaczyna się 
urzeczywistniać. Zgłoszone 
projekty są sukcesywnie 
wdrażane w życie.

B udżet obywatelski to 
w Pruszkowie nowość. 
Jego wdrożenie zosta-
ło poprzedzone szere-

giem mozolnych przygotowań, 
warsztatów i szkoleń. Wszystko po 
to, by budżet obywatelski był jak 
najbliżej mieszkańców. W ubie-
głym roku pruszkowianie otrzy-
mali narzędzie, które pozwoliło 
im kreować otoczenie, w którym 
żyją i spędzają wolny czas. 

Jak wyglądało samo tworze-
nie budżetu? Miasto podzielono 
na specjalne obszary, do każdego 
przypisano odpowiednią kwotę. 
Łącznie na realizację projektów 
przeznaczono 1 mln zł. Chętni 
zgłaszali swoje pomysły do reali-
zacji, które już na starcie musiały 
mieć listę poparcia. Po weryfika-
cji i ocenie projektów stworzono 
listę do głosowania. We wrześniu 
ubiegłego roku mieszkańcy mo-
gli wybrać najciekawsze projek-
ty, właśnie w drodze głosowania. 

W głosowaniu wzięło udział 
2457 osób, czyli 5,1 proc. upraw-
nionych do głosowania. Czy to 
dużo czy mało – trudno ocenić. 

Zespół przygotowujący budżet 
obywatelski w Pruszkowie z te-
go wyniku jest zadowolony. – Fre-
kwencję należy uznać za sukces 
ponieważ budżet obywatelski to 
nowość w Pruszkowie. Dla po-
równania w Warszawie w I bu-
dżecie wzięło udział 7,55 proc., 
Sopocie w 2012 r – 6,78 proc.,  
a w Radomiu – 4,3proc. – mówił 
Michał Landowski, wiceprezydent 
Pruszkowa, który współtworzył 
budżet obywatelski.

Mieszkańcy wybrali kilkana-
ście najciekawszych projektów. 
Jakich? Na Gąsinie (obszar I) za 
najciekawszy uznano projekt bu-
dowy boiska sportowego. Miesz-
kańcy Żbikowa i Bąków (obszar II)  
również postawili na sport. Naj-
więcej punktów zdobył pomysł 
budowy boiska wielofunkcyj-
nego. Na Tworkach i Malichach 
(obszar III) powstanie „Inkubator 
świetlicy osiedlowej”. Natomiast 
pruszkowianie z Wyględówka, 
Ostoi i Os. Marii (obszar IV) za-
głosowali na plac zabaw dla psów 

– ogródek Agility. W centrum (ob-
szar V) zostaną zorganizowane 
cykliczne spotkania seniorów 
„Seniorada”. Mieszkańcy z okolic 
stacji kolejowej i parku Kościusz-
ki za najlepszy uznali pomysł na 
kontrapas rowerowy w ul. Cho-

pina. Natomiast pruszkowianie 
z osiedli Staszica i Prusa posta-
wili na stworzenie projektu bu-
dowy boiska wielofunkcyjnego.

Co ciekawe niektóre z projek-
tów już udało się zrealizować, inne 
są w trakcie, a jeszcze inne nie-
bawem się rozpoczną. Najłatwiej 
było wdrożyć tzw. projekty mięk-
kie, czyli „Senioradę” oraz warsz-
taty teatralne „Twarzą w Twarz”, 
które sukcesywnie przyciągają 
coraz większą grupę Pruszkowa. 

Mieszkańcy Malich chętnie ko-
rzystają ze stworzonego „inkuba- 
tora świetlicy osiedlowej”. 

Pierwszym „namacalnym” 
projektem z budżetu obywatel-
skiego, który udało się zrealizo-
wać było  ustawienie stojaków 
rowerowych w wybranych loka- 
lizacjach.  W przypadku pozo-
stałych projektów trwają już 
przygotowania. Niestety nim bę-
dziemy mogli korzystać czy to 
z boisk czy kontrapasa dla rowe-
rów przy ul. Chopina to urzęd-
nicy muszą uporać się z lawiną 
dokumentacji. Przetargu na bu-
dowę boisk dwukrotnie nie udało 
się rozstrzygnąć (oferty są zbyt 
drogie), ale ogłoszono już trze-
cie postępowanie. Kontrapas jest 
uzgadniany. Niebawem ma nato-
miast ruszyć budowa placu za-
baw dla psów.

Finalne efekty pierwszej edy-
cji pruszkowskiego budżetu 
obywatelskiego poznamy pod ko-
niec bieżącego roku. Wtedy bę- 
dzie można zweryfikować co  
udało się zrobić, a co trzeba jesz-
cze dopracować. 

Choć pilotażowa edycja bu-
dżetu obywatelskiego trwa, to 
już przygotowywana jest kolejna 
edycja. 27 maja rusza głosowanie 
na projekty zgłoszone do przy-
szłorocznej edycji. 

pi
xa

ba
y.c

om



Piątek, 26 MAJA 2017

W I A D O M O Ś C I

P R U S Z K Ó W
Kolejny fragment targowiska miej-
skiego przy ul. Komorowskiej w Prusz- 
kowie zostanie przebudowany. Cho-
dzi o parkingi oraz drogi manewrowe. 
Starą i zniszczona nawierzchnię za-
stąpi kostka betonowa. W minionych 
latach pewne fragmenty nawierzch-
ni targowiska były już przebudo- 

wywane. Przyszedł czas na kolejny 
odcinek. Pruszkowski magistrat 
ogłosił przetarg i tym samym poszu- 
kuje wykonawcy tej inwestycji. Jaki 
jest zakres prac? Planuje się prze-
budowanie ok. 2 tys. mkw. starej 
nawierzchni parkingów i dróg ma-
newrowych. Zostaną wymienione 

Przebudują nawierzchnię 
targowiska

m.in. krawężniki, a na placu poja-
wi się kostka betonowa. Nie zapo-
mniano o wykonaniu odwodnienia 
– powstaną kanały, studnia rewi- 
zyjna i studzienki ściekowe. Wszyst- 
ko to ma zostać zrobione w ciągu 
60 dni od dnia podpisania umowy 
z wykonawcą. [SD]  
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Przedszkole do przebudowy
 Seweryn Dębiński 

G R O D Z I S K  M A Z .
Grodziski magistrat  
ma plany związane  
z Przedszkolem nr 7 
im. Wróbelka Elemelka. 
Chodzi o dostosowanie 
budynku do wymagań 
przepisów z zakresu 
bezpieczeństwa pożarowego. 
Jakie zmiany zostaną 
wprowadzone?

Omawiane przed-
szkole znajduje się  
przy ul. Kopernika 15  
w Grodzisku Mazo-

wieckim i mieści się w koloro-
wym, jednopiętrowym budynku. 
Wokół niego znajdziemy zago-
spodarowaną zieleń i przed-
szkolny ogródek, a wewnątrz 
cztery sale (każda z nich mie-
ści 30 dzieci) umieszczone na  
parterze i pierwszym piętrze.  
Budynek wygląda estetycznie  
i nie jest w złym stanie.

Gmina planuje jego przebu-
dowę, ale nie wprowadzi ona 
zmian w zakresie m.in. zago-
spodarowania działki, kubatury 

budynku, konstrukcji czy jego 
funkcji. O co więc chodzi? Bu-
dynek musi zostać doprowadzony 
do stanu zgodności z przepisami 

techniczno-budowlanymi i prze-
ciwpożarowymi. – Podstawowym 
założeniem mającym na celu po-
prawę warunków bezpieczeń-
stwa w budynku jest wydzielenie 
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stosunkowo krótkiej, bezpiecz-
nej drogi ewakuacyjnej prowa-
dzącej na zewnętrze budynku. 
Osiągnięto to poprzez zastoso-

wanie obudowy klatki schodowej 
oraz korytarza w poziomie parte-
ru oraz wprowadzenie oddymia-
nia klatki schodowej – napisano 
w dokumentacji projektowej.

R A S Z Y N
28 maja blisko 200  
młodych piłkarzy zawita  
do Raszyna, aby wziąć 
udział w rozgrywkach  
Mini Ligi Mistrzów. Czekamy 
na pierwszy gwizdek.

W szyscy odliczają 
dni do finału Li-
gi Mistrzów, któ-
ry odbędzie się  

3 czerwca. Na Millenium Stadium 
w Cardiff zmierzą się piłkarze 
Realu Madryt i Juventusu Turyn. 
Szykuje się świetne widowisko.

Przedsmak Cardiff będzie 
można poczuć w Raszynie.  
28 maja na boisku Wronik odbę-
dą się rozgrywki Mini Ligi Mi-
strzów, w której zaprezentują 
się piłkarze z rocznika 2007. 
Z pewnością nie zabraknie wal-
ki i pięknych bramek. W koń-
cu w akcji zobaczymy najlepsze 
drużyny Europy. Młodzi pił-
karze wcielą się w następców 
Ronaldo, Messiego, Dybali, Le- 
wandowskiego, Mbappe czy Au-
bameyanga. – Do mistrzostw 
zaprosiliśmy 16 drużyn chłop-
ców rocznika 2007 z klubów 
piłkarskich z całej Polski, któ-
rzy w rozgrywkach będą repre-
zentować wylosowaną drużynę 
ligową. Plac gry stanowi peł-
nowymiarowe boisko pokryte 
sztuczną nawierzchnią – pre-
zentuje Katarzyna Klima-
szewska, dyrektor Gminnego 
Ośrodka Sportu w Raszynie.

Wśród uczestników Mini Ligi 
Mistrzów będą m.in. KS Raszyn, 

Mini Liga Mistrzów
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UKS Łady, UKS Lesznowola, FC 
Puma, WKS Gwardia Warszawa, 
KS Ursus, LKS Perła Złotokłos, 
AP Żyrardów, Znicz Pruszków, 
Akademia Piłkarska Chlebnia. 
– W rozgrywkach udział weź-
mie 192 piłkarzy, 16 trenerów, 
4 sędziów. Liczba rozegranych 
meczów to 32. Po oficjalnym 
otwarciu uroczystości rozpocz-
niemy fazy grupowe, następnie 
przejdziemy do fazy ćwierćfi-
nałowej. Wyłonione drużyny 
zagrają w półfinałach, następ-
nie mecz o 3 miejsce, po czym 
rozegrają dwie najlepsze dru-
żyny uroczysty finał – wyjaś- 
nia Klimaszewska.

Początek sportowych zmagań 
o godz. 10. Impreza zapowiada 
się ciekawie, nie tylko pod wzglę-
dem piłkarskim. – Ceremonię 
otwarcia uświetnili pokaz tańca 
sportowego tancerzy Klubu Spor-
towego Grawitacja z Piaseczna.  
Tancerze KS Grawitacji kolejny 
rok z rzędu są oficjalną repre-
zentacją Polski na mistrzostwa 
Europy oraz mistrzostwa świa-
ta w tańcu sportowym. Widzów  
przez cały dzień znakomicie bę-
dzie animował, w sportowym du- 
chu, niezastąpiony DJ Ucho, który 
zaprosi do gier i zabaw. W prze-
rwach między kolejnymi mecza-
mi mali piłkarze i mali kibice 
będą mogli skakać na wielkim 
eurobungee – podaje dyrektor 
raszyńskiego GOS-u.

Patronat medialny nad Mi-
ni Ligą Mistrzów w Raszynie 
objęły „Gazeta WPR” i portal  
WPR24.pl. [JM] 

P R U S Z K Ó W
Saperzy zjawili się  
na ul. Ogrodowej  
w Pruszkowie. Celem  
ich wizyty było 
zabezpieczenie  
niewybuchu  
pochodzącego z okresu  
II wojny światowej. 

W jednym z mieszkań 
przy ul. Ogrodowej  
kobieta odkryła gra-

nat i amunicję. – Do zdarzenia 
doszło 20 maja. Po godz. 17 cen-
trum powiadamiania ratow-
niczego w Radomiu otrzymało 
informację o niewybuchu przy 

ul. Ogrodowej. Sprawę przeka-
zano do nas. Na miejsce zadys-
ponowano jeden zastęp straży 
pożarnej. Okazało się, że ko-
bieta na poddaszu znalazła gra-
nat i amunicję z okresu II wojny 
światowej – mówi nam st. kpt. 
Karol Kroć, rzecznik prasowy Ko-
mendy Powiatowej Państwowej  
Straży Pożarnej w Pruszkowie.

Konieczna była ewakuacja 
mieszkańców. – Jeszcze przed 
przybyciem straży wszyscy opu-
ścili budynek. Na miejsce we-
zwano saperów, którzy zajęli się 
zabezpieczeniem ładunku, a na-
stępnie zabrali go – przedsta-
wiał st. kpt. Kroć. [JM]

Granat na poddaszu

Budynek musi zostać doprowadzony 
do stanu zgodności z przepisami 
techniczno-budowlanymi  
i przeciwpożarowymi 

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA 
PRUSZKOWA

Na podstawie art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu „Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa dla części obszaru 
Żbików II etap 1”

Wyłożenie projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Pruszkowa dla części obszaru Żbików II etap 1” wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko odbędzie się od dnia 5 czerwca 2017 r. do dnia  
4 lipca 2017 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Urzędzie Miejskim  
w Pruszkowie w pokoju nr 70 w godzinach: poniedziałki: 11:00 – 18:00, wtorki, 
środy, czwartki, piątki: 10:00 – 15:00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu 
zostanie przeprowadzona w dniu 19 czerwca 2017 r. Zebranie odbędzie się  
w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie, w pokoju nr 21. Początek zebrania o godz. 16:30.

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

Uwagi do ww. planu zagospodarowania należy składać do Prezydenta 
Miasta Pruszkowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,  
w nieprzekraczalnym terminie: do 18 lipca 2017 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu jest 
Prezydent Miasta Pruszkowa.

Uwagi można składać w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miejskiego, 
pocztą na adres: 05-800 Pruszków ul. Kraszewskiego 14/16, ustnie do protokołu 
w Wydziale Architektury, Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego lub 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres prezydent@miasto.
pruszkow.pl. 

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

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

Prezydent Miasta Pruszkowa 
mgr Jan Starzyński

Pojawi się też właściwe oświet- 
lenie awaryjne. – W celu uspraw-
nienia ewakuacji zastosowano 
oświetlenie awaryjne o natężeniu 
większym niż wymagane, a tak-
że w pomieszczeniu wielofunk-
cyjnym w poziomie pierwszego 
piętra, gdzie mogą gromadzić się 
ludzie przez wejściem na klatkę 
schodową. Zastosowanie w bu-
dynku oświetlenia awaryjnego 
o zwiększonym natężeniu ma 
na celu usprawnienie porusza-
nia się ludzi w przypadku braku  
zasilania oraz ograniczonej wi-
doczności. Wydzielenie piwnicy 
jako odrębnej strefy pożarowej 
ma na celu ograniczenie możli-
wości rozprzestrzeniania się po-
żaru występującego w tej części 
budynku – czytamy dalej.

Ponadto przewiduje się: wypo-
sażenie obiektu w przeciwpoża-
rowy wyłącznik prądu, budynek 
„otrzyma” instalację wodocią-
gową przeciwpożarową z odpo-
wiednimi hydrantami, a w kot 
łowni pojawią się drzwi przeciw-
pożarowe otwierane od środka 
pod naciskiem.

Prace mają zostać wykona-
ne do końca sierpnia tego roku.

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Michałowice

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zmianami), 
art. 39 ust. 1 pkt. 2, w związku z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy  
z 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zmianami) zawiadamiam o ponownym 
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Michałowice obszaru „Opacz Mała” sporządzonego na 
podstawie uchwały nr XIII/139/2012 z dnia 29 lutego 2012r. o przystąpieniu 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Michałowice.

Wyłożenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
do niego sporządzoną odbędzie się w dniach od 5 czerwca 2017 r. do 5 lipca 
2017 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) w Urzędzie Gminy Michałowice w 
Regułach przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 (w pokoju nr 209 na II piętrze) 
w godzinach 1000 – 1500.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu 
miejscowego zostanie przeprowadzona w dniu 26 czerwca 2017 r. (poniedziałek) 
w sali konferencyjnej (pok. nr 216 na II piętrze) - początek o godz. 1600. Projekt 
planu oraz prognoza udostępnione zostaną również w trakcie wyłożenia na stronie 
internetowej Gminy Michałowice www.michalowice.pl.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 powołanej na wstępie ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte  
w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektów planów 
należy składać do Wójta Gminy Michałowice z podaniem nazwy obszaru planu, 
swojego imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 19 lipca 2017 r.

Uwagi i wnioski w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko 
– stosownie do przepisu art. 39 ust. 1 pkt. 3, 4 i 5 oraz art. 54 ust. 3 ustawy  
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko – należy 
wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym w nieprzekraczalnym terminie do 19 lipca 
2017 r. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy. 
Zgodnie z art. 41 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko uwagi lub wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. 

Uwagi do planów oraz wnioski i uwagi w ramach strategicznych ocen 
oddziaływania na środowisko można składać w formie pisemnej w Biurze 
Podawczym Urzędu Gminy (na parterze), pocztą na adres 05-816 Michałowice – 
Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 lub za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej na adres poczty elektronicznej sekretariat@michalowice.pl. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektów 
planów jest Wójt Gminy Michałowice. 

Wójt Gminy Michałowice
mgr inż. Krzysztof Grabka

Ogłoszenie Ogłoszenie
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Bogoria Grodzisk Mazowiecki jedną 
nogą w finale rozgrywek Superligi te-
nisa stołowego. W pierwszym spo-
tkaniu półfinałowym zespół Tomasza 
Redzimskiego pokonał u siebie De-
korglass Działdowo 3:1. Mecz otwo-
rzył pojedynek Panagiotisa Gionisa 
z Jirim Vrablikiem. Początek zacięty, 

po dwóch partiach był remis. Kolej-
ne dwie odsłony zdecydowanie dla 
Greka. Zbigniew Grześlak mógł je-
dynie zmęczyć Wong Chun Tinga. 
Lider Dekorglassu wypunktował 
zawodnika Bogorii i pewnie wygrał 
3:1. Daniel Górak dał gospodarzom 
prowadzenie, uporał się z Patrykiem 

Bogorii krok 
w stronę finału

Chojnowskim. Gionis na starcie z Won- 
giem wyszedł pewny swego i wy-
konał zadanie. Rewanż 6 czerwca. 
Wyniki: Gionis – Vrablik 3:1 (12:10, 
10:12, 11:4, 11:5), Grześlak – Wong 
0:3 (6:11, 2:11, 6:11), Górak – Choj-
nowski 3:1 (11:5, 12:10, 7:11, 11:9), 
Gionis – Wong 2:0 (11:9, 11:8). [JM]  

reklama

R E G I O N
4 czerwca w wielu 
gminach naszego  
regionu miały odbyć się 
referenda w sprawie 
„wielkiej Warszawy”.  
W Pruszkowie, Grodzisku, 
Michałowicach, Brwinowie 
i Milanówku głosowanie 
odwołano, a włodarze 
gmin tłumaczą tę decyzję 
w specjalnym liście do 
mieszkańców. 

Ozamieszaniu, jakie 
wywołało wycofa-
nie z Sejmu kontro-
wersyjnego projektu  

o ustroju m. st. Warszawy infor- 
mowaliśmy naszych czytelników 
na bieżąco. Podobnie jak o de-
cyzjach rad gmin, które po tym 
jak „wielka Warszawa” w propo-
nowanym dotąd kształcie tra-
fiła do kosza, zdecydowały się 
na rezygnację z referendów  
w tej sprawie.

Choć o motywach tego kro-
ku radni i włodarze mówili już 
także na naszych łamach, to 
przypominają je jeszcze raz 
we wspólnym liście do miesz-
kańców. – W styczniu grupa po-
słów PiS zgłosiła projekt ustawy, 
zgodnie z którym znaczna część 
decyzji dotyczących inwestycji 
czy planowania przestrzennego 
przeniesiona zostałaby z gmin 
do „centrali” w Warszawie, 
w tym także decyzje dotyczące 

Odwołane referenda, 
wspólny list

remontów i modernizacji dróg 
powiatowych. Ze względu na 
wagę proponowanych rozwią-
zań dla wszystkich mieszkań-
ców naszych gmin kilka tygodni 
temu wraz z radnymi podjęli-
śmy decyzje o przeprowadze-
niu referendów – przypominają 
przedstawiciele władz Pruszko-
wa, Grodziska, Milanówka, Mi-
chałowic, Brwinowa i Błonia.

– Podnoszone przez nas ar-
gumenty jak i jednoznaczny oraz 
powszechny sprzeciw miesz-
kańców naszych gmin sprawi-
ły, że posłowie wnioskodawcy 
wycofali z Sejmu kontrowersyj-
ny projekt ustawy o utworzeniu 
tzw. mega Warszawy. Dlatego 
też wobec zaistniałej sytuacji 
rezygnujemy z przeprowadza-
nia referendów. Podejmując tę 
decyzję chcielibyśmy wszyst-
kim Państwu w całego serca 
podziękować za tak wspania-
łą postawę, wsparcie oraz wolę 
obrony niezależności działania 
naszych małych ojczyzn – czy-
tamy w liście.

I dalej: – Równocześnie de-
klarujemy Państwu, że w przy- 
padku gdyby koncepcja włą-
czenia naszych gmin do mia-
sta stołecznego Warszawy jako 
metropolitalnej jednostki sa-
morządu terytorialnego po-
wróciła, będziemy wnioskowali 
do radnych, aby wszyscy nasi 
mieszkańcy mogli wypowie-
dzieć się w tej sprawie. [JW]
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 Anna Sołtysiak 

R E G I O N
Jeśli nie macie  
pomysłu na to jak  
spędzić weekend 
to serwujemy wam 
„ściągawkę”, dzięki 
której dowiecie się jakie 
wydarzenia zaplanowano  
na najbliższy weekend  
w naszej okolicy.  
A ciekawych imprez  
nie brakuje.

S ezon na imprezy plene-
rowe w pełni. Dla tych, 
który nie mogą sobie 
pozwolić na weeken-

dowy wypad daleko za mia-
sto podpowiadamy jak spędzić 
wolne dni. Atrakcji w rejonie 
nie brakuje. Każdy znajdzie coś 
dla siebie: od rodzinnych gier 
i zabaw, przez tworzenie spo-
łecznego ogrodu, po koncerty 
znanych artystów.

Dni Pruszkowa  
pełne gwiazd
Już 27 maja o godzinie 12.00 
w Parku Kościuszki startują Dni 
Pruszkowa. Poranna część bę-
dzie pełna atrakcji dla małych 
mieszkańców Pruszkowa. Nie 
zabraknie gier, zabaw, animacji 
czy ciekawych warsztatów pla-
stycznych.

W drugiej części dnia zapla-
nowano atrakcję dla starszej 
publiczności. Chodzi o koncer-
ty. O godz. 16.00 na scenie po-
jawi się zespół Piękni i Młodzi, 
później wystąpi D-Bomb (godz. 
17.00). W tym roku również na 

Dniach Pruszkowa nie może za-
braknąć DISCOpolowania. Wy-
stąpią Anvo, Sunset i Sami Swoi. 
Koncerty zaplanowano na godz. 
18.00. Potem wystąpią gwiazdy. 
Młodsza publiczność zapewne 
tłumnie pojawi się na występie 
Michała Szpaka (godz. 19.00). 
Po nim na scenie pojawi się  
Michał Wiśniewski z zespołem 
Ich Troje. Wstęp na wszystkie 
 koncerty jest darmowy.

Święto miasta nie może od- 
być się bez zmagań sporto-
wych. Dlatego na niedzielę 
zaplanowano IV. Pruszkowski 
Bieg Wolności. Start o godzinie 
10.00 w niedzielę 28 maja. Do 
pokonania standardowo bę-
dzie już 10 kilometrów. Tra-
sa biegu przebiegnie ulicami 
Pruszkowa. Start i meta na Sta- 
dionie Znicz.

Festyn  
w Otrębusach
Impreza podobnie jak ta w Prusz- 
kowie wystartuje w sobotę sa-
mo południe. Festyn tradycyj-
nie odbędzie się w parku przy 
Toeplitzówce. 

Jakie atrakcje będą czekać na 
przybyłych? Tuż po przywita-
niu mieszkańców będzie moż-
na podziwiać artystów z zespołu 
Mazowsze. Nie zabraknie rów-
nież poloneza. Od godz. 13.00 
scenę opanują przedszkola-
ki z brwinowskich placówek, 
natomiast na godz. 14.30 za-
planowano spektakl w wyko-
naniu teatru „TAK”. Następnie 
pokaz ratownictwa medycznego  
i sztuk walki. Po nich prelekcja 
„Złota godzina”.

Potem w parku przy Toeplit-
zówce zabrzmi muzyka. Przed 
publicznością pojawi się Mila-
nowska Orkiestra Dęta im. Fe-
liksa Dierżanowskiego, Chór 
Wydartych Domom Kur, a o godz. 
19.45 potańcówka przy akom-
paniamencie kapeli Gęsty Ko-
żuch Kurzu.

Dzień Dziecka Bożego  
w Piastowie
To impreza, która na stałe wpi-
sała się w kalendarz wydarzeń 
plenerowych w Piastowie. 

Dzień Dziecka Bożego, czyli 
Festyn Rodzinny, tradycyjnie 
odbędzie się na terenie Para-
fii Chrystusa Króla Wszech-
świata. Atrakcji jak zwykle nie 
zabraknie. Będą gry, zabawy, 
rodzinne turnieje, warsztaty 
rękodzieła, dmuchańce i poka-
zy. Tradycyjnie nie zabraknie 
loterii charytatywnej. Bawi-
my się w sobotę od godz. 11.00 
do 18.00. 

Społeczny ogród  
w Milanówku
Reaktywacja społecznego ogro-
du w Milanówku to wydarzenie na 
które wcześniej trzeba było się za-
rejestrować. Warto jednak poinfor-
mować pozostałych o tym, co będzie 
się działo w Parku Zielony Dołek

Już w sobotę 27 maja uczestni-
cy poznają cele projektu i wspól-
nie zaplanują ogród opierając 
się na zasadach permakultu-
ry. Tego dnia w trakcie warsz-
tatów uczestnicy dowiedzą się 
jak przygotować narzędzia do 
pracy w ogrodzie i jak prawi-
dłowo kompostować odpady.

Na niedzielę zaplanowane 
prace w ogrodzie. Dodatkowo 
mieszkańcy ustalą zasady opieki 
nad wspólnym ogrodem. Warto 
podkreślić, że we wspomnianym 
ogródku będzie można zasadzić 
własną roślinę. – Na warsztaty 
można przynieść swoją własną 
sadzonkę, ale nie jest to koniecz-
ne – zachęcają organizatorzy. 

Weekend pełen 
imprez plenerowych

Dni Pruszkowa, festyny rodzinne, planowanie  
ogrodu – atrakcji więc nie zabraknie
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Biuletyn przygotowywany i reDagowany przez GminĘ Brwinów. ReDakcja WPR nie ponosi oDpowieDzialności za jego treść. 

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

Kolejne duże inwestycje

W poniedziałek 22 maja 2017 r.
została podpisana umowa 
na budowę obwodnicy wsi 

Moszna. Kierowcy pojadą nową tra-
są jeszcze w tym roku. Wykonawcą bę-
dzie spółka FAL-BRUK Sp. z o.o. s.k., 
która przedstawiła najkorzystniejszą 
ofertę na kwotę 2 690 010,00 zł. Umo-
wę podpisał burmistrz gminy Brwinów 
Arkadiusz Kosiński oraz prezes fir-
my FAL-BRUK Bogdan Falenta. W ra-
mach tego zadania powstanie zupełnie 
nowa droga z ciągiem pieszo-rowero-
wym, dwa ronda – na skrzyżowaniach 
z drogami Moszna-Koszajec i Moszna-
-Pruszków oraz oświetlenie uliczne. 

Budowa obwodnicy pozwoli na wy-
prowadzenie większości samochodów 
ciężarowych z Moszny oraz z drogi Mosz-
na-Domaniew, a także z samego Doma-
niewa w kierunku węzła autostrady A2. 
Tiry z terenu MLP Pruszków II oraz oko-
licznych fi rm będą omijać łukiem zabu-
dowania wsi. Warto zaznaczyć, że spółka 
MLP przekazała gminie Brwinów na re-
alizację tej inwestycji kwotę 300 tys. zł.

Burmistrz Arkadiusz Kosiński oraz 
przedstawiciel fi rmy ROSA-BUD SA Mie-
czysław Jurczak podpisali umowę na bu-
dowę przedszkola w Otrębusach, które 
powstanie obok Zespołu Szkół w Otrę-
busach przy ul. Piaseckiego. 

Przedszkole w Otrębusach ma obec-
nie swoją siedzibę w niewielkim budyn-
ku przy ul. Wiejskiej. Mieści się w nim 
40 dzieci. Na rozbudowę tego obiektu, 
sąsiadującego z zabytkową Toeplitzów-
ką, swego czasu nie wyraził zgody kon-
serwator zabytków, ale gmina Brwinów 
dysponuje wystarczająco dużym terenem 
przy ul. Piaseckiego, by móc zaplano-
wać tam kolejną inwestycję oświatową. 
W 2015 r. zostało oddane do użytku gim-
nazjum, a już wkrótce za nim zacznie się 
budowa przedszkola. Jego powierzch-
nia zabudowy wyniesie 1.743,82 m kw. 

W projekcie parterowego bu-
dynku znalazły się m.in. cztery sale 

zajęciowe wyposażone w oddzielne ła-
zienki oraz magazynki podręczne, sa-
la rytmiczno-ruchowa, część biurowa 
z pokojem nauczycielskim, pokojem 
medycznym, sekretariatem i gabine-
tem dyrektora, archiwa, serwerownia, 
sanitariaty, część techniczna z kotłow-
nią i pomieszczeniami gospodarczymi. 
Przedszkole posiadać będzie także wła-
sną kuchnię wraz z całym zapleczem: 
zmywalnią, obieralnią, magazynami 
i innymi pomieszczeniami. Powsta-
ną dwa place zabaw – jeden na we-
wnętrznym dziedzińcu, a drugi na tyłach 
budynku. Wartość umowy podpisanej 
23 maja 2017 r. wynosi 6 281 064,30 zł.

– Dzisiejszy dzień pokazuje, że cu-
da się zdarzają – mówiła dyrektor 
przedszkola w Otrębusach Irena To-
karewicz-Romanowska, wspominając 
ponad 40-letnią historię przedszkola. 
– Teraz patrzymy w przyszłość z og-
romnym optymizmem – podkreślała. 
Przedstawiciel wykonawcy Mieczysław 
Jurczak oraz kierownik budowy Ma-
rian Sosnowski zapewniali, że posta-
rają się wywiązać z umowy i sprostać 
oczekiwaniom. Pochodząca z Rado-
mia fi rma ROSA-BUS ma już boga-
te doświadczenie, m.in. w realizacji 
obiektów użyteczności publicznej, 
sportowych i oświatowych. (PR)

Gmina Brwinów podpisała z wykonawcami umowy na kolejne dwie ważne inwestycje – budowę obwodnicy 
wsi Moszna oraz przedszkola w Otrębusach.

P R O M O C J A

M I L A N Ó W E K
Podczas ostatniej 
sesji radni Milanówka 
przyjęli stanowisko,
 w którym sprzeciwiają 
się budowie dużego 
marketu budowlanego na 
terenie po fabryce MIFAM 
przy ul. Królewskiej. 

R adni przypomnieli 
swoje obawy zwią-
zane z budową skle-
pu sieci OBI. – Po-

trzeby małego miasta jakim 
jest Milanówek nie uzasad-
niają powstawania wielko-
powierzchniowych obiek-
tów handlowych. Planowana 
inwestycja ma bardzo duże 
rozmiary i zasięg jej oddzia-
ływania obejmie całą okoli-
cę, także system drogowy. 

Powstanie wyżej wymienio-
nego obiektu, bez przebudowy 
ulicy Królewskiej, może do-
prowadzić do paraliżu ko-
munikacyjnego w tej części 
miasta. Dojazd do pobliskiego 
osiedla mieszkaniowego bę-
dzie szczególnie utrudnio-
ny. Inwestycja wygeneruje 
hałas, nadmierne oświetle-
nie, spaliny, ruch pojazdów 
i osób w rejonie spokojne-
go mieszkalnictwa co będzie 

Radni Milanówka nie chcą OBI

miało negatywny wpływ na ja-
kość życia mieszkańców – czy-
tamy w przyjętym stanowisku.

Ujęto się także w obronie 
mniejszych firm, które mo-

gą nie wytrzymać konkurencji 
marketu. – Powstanie wielo-
branżowego obiektu handlo-
wo- usługowego w naszym 
mieście znacząco wpłynie na 
sytuację ekonomiczną wielu 
lokalnych przedsiębiorców 
prowadzących działalność 
o podobnym zakresie bran-
żowym. Małe firmy nie mają 
szans konkurować z potęż-
nymi placówkami handlowy-
mi. Taka sytuacja spowoduje 

upadek wielu sklepików i hur-
towni w okolicy – zaznacza-
ją radni.

Od początku roku w mi-
lanowskim magistracie trwa 
procedura administracyjna 
o wydanie decyzji o środo-
wiskowych uwarunkowaniach 
dla firmy Poderas, której 
udziałowcem jest Obi Group 
Holding. Formalności jeszcze 
trwają i na razie trudno prze-
widzieć, jaki będzie ich finał. 
Wiadomo jednak na pewno, 
że na przebieg tego postę-
powania stanowisko radnych 
miasta-ogrodu nie ma żad-
nego wpływu.

Przypomnijmy, że inwestor 
stara się, aby przy ul. Królew-
skiej powstał dwukondygna-
cyjny obiekt o powierzchni 
6,2 tys. mkw., z parkingiem 
o wielkości 5 tys. mkw. [JW] 

Inwestor stara się, aby przy ulicy 
Królewskiej powstał dwukondygnacyjny 
obiekt o powierzchni 6,2 tys. mkw.
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P R U S Z K Ó W
Do zatłoczonej Warszawy 
podczas Nocy Muzeów 
zdążył przyzwyczaić 
się już chyba każdy. 
Natomiast w naszym 
regionie tradycja 
zwiedzania jest jeszcze 
stosunkowo młoda. 
Ale to wcale nie znaczy, 
że muzea i inne obiekty 
świeciły pustkami. 
Przeciwnie.

W noc z soboty na 
niedzielę (z 20 
na 21 maja) swo-
je podwoje otwo-

rzyło kilka obiektów zlokali-
zowanych w Pruszkowie. Nie 
zabrakło wystaw, warsztatów 
i prelekcji, które były dostęp-
ne nieodpłatnie. Wobec tego, 
że przygotowano masę atrakcji 
postanowiliśmy wybrać się na 
naszą lokalną Noc Muzeów. Za-
interesowanie taką formą kultu-
ry było znaczne, o czym mogły 
świadczyć wypełnione po brzegi 
specjalne autobusy komunika-
cji miejskiej. 

Już od godz. 17 otwarto drzwi 
Muzeum Starożytnego Hut-
nictwa Mazowieckiego, gdzie 
można było zobaczyć najpraw-
dziwszych Wikingów! Były 
opowieści o ich wyprawach, 
życiu codziennym i sztuce 
żeglowania. Kto chciał mógł 
wziąć udział w warsztatach 
ze strugania łódek z kory czy 
wiązania węzłów żeglarskich. 

Noc Muzeów sprawdziła się

Dla uczestników przygotowano 
też koncert folkowy, pokaz gier 
planszowych i różne zabawy. 

Bardzo dużym zaintere-
sowaniem cieszyła się Ga-
leria Figur Stalowych przy 

ul. Przejazdowej. Aby wejść do 
środka w kolejce trzeba było 
spędzić około godzinę. Ekspo-
zycje były otwarte dla gości od 
godz. 19 do 2.

Tej nocy można było też zwie-
dzać Muzeum Dulag 121, odwie-
dzić siedzibę Zespołu Tańca 

Ludowego Pruszkowiacy zloka-
lizowaną przy ul. Kraszewskie-
go 11, czy też obejrzeć wystawy 
w bibliotece przy ul. Chopina. 
Co ciekawe, Pływalnia Kapry by-
ła czynna dłużej niż zwykle – do 

1 w nocy, a na torze kolarskim 
BGŻ BNP Paribas Arena zorga-
nizowano m.in. zajęcia freesty-
le na rolkach.

W Noc Muzeów uruchomio-
no dodatkowe autobusy, któ-
re kursowały z częstotliwością 
co pół godziny. [SD] 

Już od godz. 17 otwarto drzwi Muzeum 
Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego, 
gdzie można było zobaczyć 
najprawdziwszych Wikingów! 
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P O D KO WA  L E Ś N A
Szykują się zmiany  
w Galerii Podkowa. 
Obiekt zostanie 
rozbudowany, klienci 
mogą spodziewać się 
nowych sklepów. Kiedy? 
Administracja galerii nie 
podaje konkretnej daty.

Drzwi Galerii Podko-
wa, która mieści się 
przy ulicy Gołębiej 
zostały otwarte dla 

kupujących w 2013 roku. Każ-
dy może skorzystać z bogatej 
oferty sklepów. Jak udało nam 
się ustalić, Galeria Podkowa zo-
stanie rozbudowana. Klienci  
już mogą zacierać ręce. 

Galeria Podkowa 
zostanie rozbudowana

Plany rozbudowy galerii obej-
mują powierzchnię porów-
nywalną z obecną na dwóch 
poziomach z podziemnym 
parkingiem. Obiekt będzie dwa 
razy większy. Dodatkowo obok 
głównego budynku będzie stacja 
benzynowa oraz wolno stojąca 
restauracja jednej z wiodących 
międzynarodowych sieci – prze-
kazał nam Leszek Zalita z admi-
nistracji Galerii Podkowa.

Termin rozpoczęcia prac nie 
jest jeszcze znany. – Obecnie są 
kończone prace związane z osta-
tecznym kształtem galerii oraz 
dopinane wszystkie tematy zwią-
zane z budową, dlatego trudno 
już dziś mówić o konkretnych  
datach – tłumaczy Zalita. [JM]
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 Jakub Małkiński 

G R O D Z I S K  M A Z .
Osiem drużyn czeka  
na decydujące starcie.  
27 maja na boisku przy  
ul. Westfala 3a w Grodzisku 
Mazowieckim zostanie 
rozegrany wielki finał 
Otwartych Mistrzostw 
Zachodniego Mazowsza. 
Gościem specjalnym 
imprezy będzie  
Krzysztof Golonka.

Z aczęło się w Grodzisku 
i tam też Otwarte Mi-
strzostwa Zachodnie-
go Mazowsza zakończą 

swoją podróż. – Nikt w wiel- 
kim finale nie znalazł się przy-
padkiem, wszystkie drużyny 
udowodniły, że będą godnie 
reprezentować swoją miej-
scowość. Spodziewać się moż-
na zaciętej walki o każdą piłkę 
i pięknych bramek, bo oni już 
udowodnili, że takie strzelać po-
trafią – podaje Kamil Sułkow-
ski, menadżer imprezy.

Na boisku zawodnicy będą 
gryźli trawę, aby ich drużyna 
okazała się najlepsza. Szyku-
je się niezwykle gorąca sobota 
w Grodzisku. Publiczność nie 
będzie mogła narzekać na nu-
dę z racji sporej dawki atrakcji. 
Z bliska będzie można podzi-
wiać umiejętności Krzysztofa 
Golonki. Mistrz świata trików 
piłkarskich zdobył ogromną 
popularność, jego program 
sportowy TRENUJzKRZYCHEM 
każdego dnia śledzi kilkaset 

tysięcy internautów. W wieku 
15 lat Golonka obejrzał reklamę 
z Ronaldinho i zaraził się pasją 
do sztuczek piłkarskich. Każ-
dego dnia poświęcał kilka go-
dzin na trening. Efekt? Śmiało 
można powiedzieć, że Golonka 
był częścią Euro 2012. Wystąpił 
wraz z Robertem Lewandow-
skim w teledysku promującym 
mistrzostwa Europy w Polsce 
i na Ukrainie, a także zadzi-
wiał kibiców w strefach. Aby 
zobaczyć w akcji prawdziwego 

artystę warto wybrać się na  
finał OMZM.

Ale to nie wszystko. Co jeszcze 
czeka na spragnionych sporto-
wych wrażeń? – Bardzo ciekawą 
inicjatywą podczas wielkiego fi-
nału będą turnieje piłki ulicznej 
1 na 1. Jest to szczególnie atrak-
cyjna forma rywalizacji, bo nie 
wymaga zbierania zespołu. Każ-
dy chętny będzie mógł spró-
bować swoich sił. Planowane 
są turnieje zarówno dla dzieci, 
w kategorii open, jak i turniej 
gwiazd na który przyjadą najlep-
si zawodnicy z całej Polski. Coś 
dla siebie znajdą również naj-
młodsi uczestnicy finału: dmu-
chane zjeżdżalnie, trampoliny, 
malowanie twarzy. Ale to tylko 
niektóre z atrakcji – przedsta-
wia Sułkowski.

Trzy najlepsze drużyny Otwar-
tych Mistrzostw Zachodnie-
go Mazowsza otrzymają trofea. 
Każdy zawodnik może liczyć na 
medal. Należy przygotować się na 
wspaniałe widowisko sportowe. 
Początek 27 maja o godz.10 przy 
ul. Westfala 3a. 

Decydujące piłkarskie 
starcie przy ulicy Wesfala
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G R O D Z I S K  M A Z O W I E C K IP O D K O W A  L E Ś N A
Tegoroczny plan zamówień publicz- 
nych w Podkowie przewiduje zain-
westowanie części środków finan- 
sowych z budżetu w toaletę miejską.  
Gdzie się pojawi? – Najprawdopodob- 
niej będzie obok Park&Ride, który  
powstanie nieopodal Warszawskiej  
Kolei Dojazdowej – mówi nam Artur  

Tusiński, burmistrz Podkowy Leśnej.  
Ostatnio gminy coraz chętniej inwes- 
tują w budowę miejskich szaletów. 
– Chciałbym, żeby była to toaleta  
z prawdziwego zdarzenia i w pełni  
automatyczna. Powinna być całodo- 
bowa, całoroczna, przyzwoita, mini- 
malnie płatna. Pewnie będzie wizual- 

Będzie toaleta
z prawdziwego zdarzenia

nie dostosowana do systemu infor-
macji miejskiej i charakteru miasta. 
Obecnie jesteśmy zainteresowani 
ofertą trzech kontrahentów, roz-
ważamy różne warianty – wyjaśnia 
burmistrz Tusiński. Toaleta miałaby 
stanąć już w tym roku, przy okazji bu-
dowy wspomnianego parkingu. [SD]  
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 Zarząd Powiatu Pruszkowskiego
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości oznaczonej w ewidencji 
gruntów jako działka nr ew. 90/31 o powierzchni 2,0655 ha z obr. Parzniew, gmina Brwinów.

A. Opis nieruchomości:
1. Nieruchomość stanowiąca własność Powiatu Pruszkowskiego, położona we wsi Parzniew, 

gm. Brwinów, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ew. 90/31  
o pow. 2,0655 ha, uregulowana w księdze wieczystej WA1P/00115815/2.

2. Nieruchomość stanowi grunt orny klasy IV a i IV b. 
3. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego podstawowe 

przeznaczenie nieruchomości: tereny usług oświaty.
4. Działka przeznaczona do wydzierżawienia na cele rolne, okres trzech lat – bez prawa 

zabudowy.
5. Dzierżawca, poza opłatami czynszowymi z tytułu dzierżawy, będzie zobowiązany do 

zapłaty podatku rolnego.
B.  Warunki przetargu: 

1. Cena wywoławcza rocznej stawki czynszu dzierżawnego wynosi: 1 300,00 zł brutto 
(stawka VAT – zw. na podst. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia  
2013 r. - Dz. U. z 2015 r. poz. 736 z późn. zm.). Czynsz będzie podlegał rocznej waloryzacji 
o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

2. Wadium w kwocie 260,00 zł, płatne w polskich złotych, należy wpłacić na rachunek 
bankowy: 34 1240 5918 1111 0000 4909 7124, tytułem: „wadium – dzierżawa działki nr 
90/31”. Wadium winno zostać zaksięgowane na wskazanym rachunku do dnia 26 czerwca 
2017 r.

3. Zawarcie umowy dzierżawy nastąpi w terminie wskazanym w zawiadomieniu, wysłanym 
najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

4. Uchylenie się od zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości będzie skutkowało utratą 
wadium.

5. Zarząd Powiatu Pruszkowskiego zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez 
wybrania którejkolwiek z ofert.

6. Termin składania ofert: 28 czerwca 2017 r.
C.  Przygotowanie oferty:
 Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób 

gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do 
terminu otwarcia ofert. Na kopercie musi się znajdować informacja: „dzierżawa działki 90/31” 
wraz z klauzulą „nie otwierać przed dniem 28 czerwca 2017 r.” Oferta powinna zawierać: 
oznaczenie oferenta (imię, nazwisko, adres, telefon), datę sporządzenia oferty, oświadczenie, 
że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń oraz 
oferowaną kwotę rocznego czynszu z tytułu dzierżawy i sposób jej zapłaty. Ofertę należy złożyć 
osobiście w kancelarii Wydział Obsługi Mieszkańców Starostwa Powiatowego w Pruszkowie 
przy ul. Drzymały 30, bądź za pośrednictwem poczty / kuriera. Ofertę przesłaną pocztą uważa 
się za złożoną z chwilą doręczenia adresatowi.

D.  Otwarcie ofert:
 Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30 czerwca 2017 r. o godzinie 12:30 w siedzibie 

Starostwa Powiatowego w Pruszkowie ul. Drzymały 30, sala 201 II piętro. Za najkorzystniejszą 
zostanie uznana oferta zawierająca najwyższą kwotę rocznej stawki czynszu z tyt. dzierżawy. 
Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w terminie 14 dni od otwarcia ofert. O wynikach 
postępowania oferenci zostaną powiadomieni pisemnie. W przypadku złożenia równorzędnych 
ofert, komisja przetargowa zorganizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, 
którzy złożyli te oferty. Komisja zawiadomi oferentów o terminie dodatkowego przetargu oraz 
umożliwi im zapoznanie się z treścią równorzędnych ofert.

Informacje uzupełniające można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie pod numerem 
telefonu 738-15-70 w godzinach 8.00 – 16.00.

Ogłoszenie

To była kolejna udana „Noc Muzeów” 
u Iwaszkiewiczów w Stawisku

„Noc Muzeów” to impreza 
kulturalna, podczas której 
udostępniane są ekspozycje, 
galerie instytucji kulturalnych 
w wybranym dniu, w godzinach 
wieczornych i nocnych. 

Trudno bez niej wyobrazić so-
bie kulturalny kalendarz im-
prez. Muzea w całej Polsce 
kuszą bezpłatnymi biletami 

wstępu oraz atrakcjami programo-
wymi, przygotowanymi specjalnie na 
ten wyjątkowy czas. „Noce Muzeów” są 
obecnie jednymi z najbardziej popu-
larnych imprez kulturalnych. Odpo-
wiadają na zapotrzebowanie społeczne 
i pragnienie kontaktu z kulturą. Nie 
inaczej było w tym roku w Stawisku. 
20 maja, w sobotni wieczór do mu-
zeum przybyło wiele osób zaintereso-
wanych spędzenia czasu w niezwykłym 

miejscu i wyjątkowy sposób. „Noc Mu-
zeów” została zainaugurowana tuż po 
godzinie 18.00 zasadzeniem pamiąt-
kowego drzewka-jabłoni pani Anny. 

Jak podkreśliła Małgorzata Zawadz-
ka z Muzeum im. Anny i Jarosława 
Iwaszkiewiczów – wcześniej w tym 
miejscu znajdowała się  jabłoń za-
sadzona przez Annę Iwaszkiewicz. 
Przetrwała do ubiegłego roku. W tym 
samym miejscu nowe drzewko sym-
bolicznie zasadziła prawnuczka Anny 
i Jarosława Iwaszkiewiczów – Ludwi-
ka Włodek. Tego wyjątkowego wieczo-
ru odbył się również fi nisaż wystawy 
Włodzimierza Jana Zakrzewskiego 
„Co powiedział świerszcz kompozy-
torom?”. Cała wystawa prezentowała 
rodzaj doświadczenia oferowanego 
przez malarskie instalacje dźwięko-
we, które można określić jako słysze-
nie obrazu. Jak podkreślił jej twórca 

– najważniejszym aspektem małych 
instalacji dźwiękowych – obrazów 
jest cisza. Obrazy zaś odzywają się 

przy bezpośrednim podejściu bądź 
są zaprogramowane tak, by emito-
wać dźwięk kilka razy w ciągu dnia”. In-
stalacje zostały umieszczone w różnych 
miejscach w muzeum. Oddziaływa-
nie elementów wizualnych i dźwię-
kowych bez wątpienia uczyniło z mu-
zeum miejscem „opery z wibrującymi 
dźwiękami i kolorami”. 

Następnie zostały wygłoszone cztery 
prelekcje, gdzie motywem przewod-
nim był Paryż, miasto sztuki, kultu-
ry i literatury. Wystąpienia dotyczyły 
m.in. refl eksji związanych z wysta-
wą „Krzemieniec-Ateny Wołyńskie – 
miasto Juliusza Słowackiego w kolekcji 
Stanisława Ledóchowskiego” zorgani-
zowanej w Bibliotece Polskiej w Pary-
żu, Paryża widzianego oczami Juliusza 
Słowackiego, czy też z perspektywy 
Jarosława Iwaszkiewicza. Na koniec 
zaplanowano projekcję fi lmu „Lato 

w Nohant” na podstawie komedii 
Jarosława Iwaszkiewicza, opubliko-
wanej w latach 1936-1937 w czasopiś-
mie „Skamander”. 

Oprócz tych atrakcji była możli-
wość zwiedzenia stałych ekspozycji 
muzealnych. 

„Noc Muzeów” w Stawisku zakoń-
czyła się o północy. Goście placówki 
w ten wieczór podkreślali możli-
wość spotkania z kulturą w różnych 
jej wymiarach. 

Muzeum w Stawisku, będące naj-
ważniejszą instytucją kulturalną po-
wiatu grodziskiego, po raz kolejny 
udowodniło, że tej wyjątkowej nocy, 
można przepuścić sale i tłumy, ale moż-
na też sprawić, by ten czas był niepo-
wtarzalny i miał swój niezapomniany 
wymiar. I taka była bez wątpienia te-
goroczna „Noc Muzeów” w Stawisku. 
Kolejna już za rok…

Powiat Grodziski
Biuletyn przygotowywany i reDagowany przez Starostwo Powiatu GroDziskiego. ReDakcja WPR nie ponosi oDpowieDzialności za jego treść.

Starostwo Powiatu Grodziskiego, ul. Kościuszki 30;
www.powiat-grodziski.pl  

Nie będzie „obwodnicy”. 
Jest decyzja radnych 

P I A S T Ó W
Przełom w sprawie budowy 
„obwodnicy” Piastowa, 
przeciw której protestują 
mieszkańcy ulic Barcewicza, 
Ogińskiego i Żółkiewskiego. 
Radni zobowiązali 
burmistrza do odstąpienia 
od tej inwestycji.

O kontrowersjach wo-
kół rozbudowy cią-
gu piastowskich ulic 
informowaliśmy na 

naszych łamach już kilka tygo-
dni temu. Swój protest rozpoczę-
li wówczas mieszkańcy tej części 
miasta. Ich zdaniem konsekwen-
cją byłoby sprowadzenie natężo-
nego ruchu pojazdów w pobliże 
ich domów. 

Rzeczywisty charakter in-
westycji należy rozpatrywać 
w kontekście planowanej przez 
Pruszków budowy wiaduktu nad 
torami kolejowymi na Papierni 
i budowie ulicy Skrajnej. Mamy 
pewność, że jest to budowa prze-
prawy drogowej dla pojazdów 
między Alejami Jerozolimskimi 

a Połczyńską, której celem jest 
przekierowanie ruchu tranzyto-
wego w kierunku Żyrardowa, aby 
ominąć rondo na Żbikowie i wia-
dukt w Pruszkowie, który stano-
wi „wąskie gardło” – mówił nam 
w kwietniu jeden z mieszkańców.

Pod naciskiem prostujących 
sprawą ponownie zajęli się radni. 
Ponownie, bo w listopadzie ze-
szłego roku zgodzili się na reali-
zację tego przedsięwzięcia. We 
wtorek, 23 maja, zdecydowali jed-
nak o odstąpieniu od porozumie-
nia z powiatem pruszkowskim 
i władzami miasta Pruszkowa 
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o współpracy w zakresie budo-
wy spójnego ciągu ulic Żółkiew-
skiego, Ogińskiego i Barcewicza.

Uchwałę radnych musi wyko-
nać burmistrz Piastowa, choć 
Grzegorz Szuplewski nie ukry-
wa, że zrobi to niechętnie i nadal 
pozostaje zwolennikiem inwe-
stycji. – Odczytuję to jako chęć 
zaniechania budowy ciągu ulic, 
który jest miastu potrzebny. Mó-
wiłem to zawsze i nie zmienię 
zdania, ale oczywiście uszanu-
ję wolę radnych, choć się z nią 
nie zgadzam – mówi nam pia-
stowski włodarz. [JW]

To był zamach samobójczy?
F A L E N T Y

21 maja w okolicy stawów 
w Falentach odkryto 
zwłoki mężczyzny. 
Śledztwo w tej sprawie 
prowadzi Prokuratura 
Rejonowa w Pruszkowie. 
Co ustalono do tej pory? 

W minioną niedzielę 
policjanci otrzy-
mali zawiado-
mienie, że między 

stawami w Falentach znajdują 
się zwłoki mężczyzny. Po do-
tarciu na miejsce potwierdzili 
tę informację. Według donie-
sień obok ciała znaleziono 
broń palną, co sugerowało akt 
samobójczy. Wtedy policjanci 
nie chcieli wypowiadać się na 
ten temat. 

Aby uzyskać więcej informacji 
postanowiliśmy zwrócić się do 
Prokuratury Rejonowej w Prusz-
kowie. – Wczoraj (23 maja – przyp. 

red) wszczęto śledztwo z art. 151. 
kk. Zlecono też sekcję zwłok. Ak-
tualnie trwa wyjaśnianie okolicz-
ności tego zdarzenia – mówi nam 
Andrzej Zwoliński, zastępca pro-
kuratora rejonowego. 

Prokurator potwierdził, że 
obok ciała znaleziono broń pal-
ną. – Najprawdopodobniej był to 
zamach samobójczy przy uży-
ciu broni palnej. Jednakże nie wy-
kluczamy też innych możliwości 
– zaznacza prok. Zwoliński. [SD]
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Szanse piłkarzy Znicza Pruszków 
na utrzymanie w Nice 1 lidze prak-
tycznie spadły do zera. W 32. kolej-
ce żółto-czerwoni przegrali u siebie 
z Górnikiem Zabrze 1:2. Pierwszy cios 
goście wyprowadzili w 28. minucie. 
Na listę strzelców wpisał się Daniel 
Suarez, ale chwilę później było 1:1. 

Aleksander Jagiełło pokonał Toma-
sza Loskę. Druga część spotkania to 
odważna gra gospodarzy, jednak bez 
efektu. Tymczasem w 72. minucie go-
ście wykorzystali szansę i Szymon Ma-
tuszek zdobył gola. Znicz przegrał 19. 
mecz w sezonie. Do końca rozgrywek 
zostały dwie kolejki, ale żółto-czer-

Znicz znalazł się 
pod ścianą

woni są w bardzo trudnym położeniu. 
Do miejsca barażowego pruszkow-
ska ekipa traci dwa punkty, jednak 
Wisła Puławy (15. miejsce) rozegra-
ła dwa spotkania mniej od zespołu 
Andrzeja Prawdy. Znicz Pruszków – 
Górnik Zabrze 1:2 (1:1) Jagiełło 32' 
– Suarez 28', Matuszek 72'. [JM]  

Niepubliczne  
Przedszkole Montessori

ul. Bolesława Prusa 16, 
05-800 Pruszków

Tel. 22 728 50 50, 608 783 589

ZaPrasZaMy do PrZedsZkola 
Montessori w PrusZkowie

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

www.przedszkole-montessori.com

Reklama

R E G I O N
Aleksandra Polańska 
(GOS Raszyn) zdobyła 
dwa srebrne medale 
w Głównych Mistrzostwach 
Polski Seniorów
i Młodzieżowców 
w pływaniu, które odbyły 
się w Lublinie. Julia Koluch 
(UKS Kapry Armexim 
Pruszków) była 
o krok od podium.

Świetny, niemalże ideal-
ny występ Aleksandry 
Polańskiej w Lubli-
nie (czytaj też artykuł 

obok). W rywalizacji na 200 me-
trów stylem dowolnym 17-letnia 
pływaczka złoto miała na wy-
ciągnięcie ręki. Polańska zaczę-
ła spokojnie i dała się wyszaleć 
rywalkom. Ostatnie 100 metrów 
należało do zawodniczki GOS 

Medale Polańskiej, Koluch 
jedzie na ME

Raszyn. Kolejne rywalki zosta-
wały w tyle, a w walce o złoto li-
czyły się tylko Polańska i Justyna 
Burska. Wygrała pływaczka AZS 
UMW Olsztyn z czasem 2:01.79. 
Polańska zanotowała 2:01.89. 

Kolejny medal 17-latka wywal-
czyła na 100 metrów stylem do-
wolnym. Polańska przepłynęła 

dystans w czasie 56.73. Lepsza 
była tylko Joanna Cieślak (War-
ta Poznań) – 56.59.

Po raz kolejny klasę pokazała 
Julia Koluch. Pływaczka UKS Ka-
pry Armexim Pruszków już rok 
temu była o krok od podium mi-
strzostw Polski. W Szczecinie za-
jęła 4. miejsce. Scenariusz lubi 

się powtarzać. W Lublinie Ko-
luch była ponownie o krok od 
brązowego medalu. Na drodze 
do jej szczęścia stanęła jednak 
Ludwika Szynal, która na 100 
i 200 metrów stylem grzbie-
towym była trzecia. Koluch 
musiała zadowolić się 4. loka-
tą. Z kolei na 50 metrów była 

dziewiąta. – Warto zaznaczyć, że 
poziom w grzbiecie w tym roku 
był naprawdę wysoki! Mój czas 
na 200 metrów rok temu dałby 
mi brąz – powiedziała.

Julia Koluch osiągnęła swój cel 
w postaci minimum na czerw-
cowe mistrzostwa Europy junio-
rów w Netanyi. [JM] 

Julia Koluch osiągnęła cel w postaci 
minimum na czerwcowe mistrzostwa 
Europy juniorów w Netanyi

Dzieci wyciągają ojców na rower
N A D A R Z Y N

Rowerowe szaleństwo 
w Nadarzynie. 27 maja 
odbędzie się kolejna 
edycja wyścigu Ojcowie 
na start. Dobra zabawa 
gwarantowana! 

Z darza się, że wspólne 
spędzenie czasu z ro-
dziną graniczy z cu-
dem. A gdy nadarzy 

się już okazja, koniecznie trzeba 
ją wykorzystać w wyjątkowy spo-
sób. Pomysłów nie brakuje. Każda 
kolejna edycja wyścigu Ojcowie 
na start w Nadarzynie sprawia, że 
miejscowy stadion zamienia się 
w miasteczko rowerowe. Impre-
za znalazła miejsce w sercach 
wielu rodzin i stała się ciekawą 
atrakcją. – Z roku na rok wy-
ścig rowerowy Ojcowie na start 

cieszy się coraz większym zain-
teresowaniem. Przyświeca mu 
idea aktywnego spędzania cza-
su z dziećmi. Aktywizujemy oj-
ców, na co dzień zapracowanych. 
Wydaje się, że to nam się udaje 
– przedstawia Kaja Małecka-Ko-
tlarz ze Stowarzyszenia Rodziców 
„Na Fali”, organizatora imprezy.

Na uczestników wyścigu cze-
ka 9-kilometrowa trasa. 27 maja 
o godz. 10 rozpocznie się wielkie 
kolarskie święto. Wszyscy do-
kładnie sprawdzą sprzęt, przy-
gotują się i zameldują na starcie, 
który zostanie zlokalizowany na 
stadionie przy ul. Żółwińskiej. 
Każdy uczestnik koniecznie 
musi posiadać kask. Dzieci bę-
dą rywalizować w dziesięciu ka-
tegoriach wiekowych.

Bez rodzica ani rusz! Je-
śli tata nie ukończy wyścigu, 

dziecko nie zostanie sklasyfi -
kowane. Zatem ojcowie staną 
przed prawdziwym wyzwa-
niem. Za wszelką cenę będą 
musieli pokazać swoim po-
ciechom, że są prawdziwymi 
bohaterami. – To rzeczywi-
ście same dzieci wyciągają na 
te zawody rodziców. Wszyst-
kie szkraby nagradzamy, bo 
trasa, która biegnie ścieżka-
mi leśnymi ma swoją trudność. 
Właściwie każde dziecko, które 
przejedzie trasę otrzymuje me-
dal i nagrodę i jest zwycięzcą. 
Atmosfera jest świetna, rodzin-
na, spokojna i wesoła. Warto się 
wybrać naprawdę. Zaprasza-
my! – zachęca Małecka-Kotlarz.

Patronat medialny nad wy-
ścigiem Ojcowie na start ob-
jęły „Gazeta WPR” i portal 
WPR24.pl. [JM]

 Jakub Małkiński 

R A S Z Y N
Aleksandra Polańska 
(GOS Raszyn) wypłynęła 
na głębokie wody. 
Dwa srebrne medale 
mistrzostw Polski, minimum 
na czerwcowe mistrzostwa 
Europy w Izraelu – ostatnie 
dni dla 17-letniej pływaczki 
były wyjątkowe.

S łońce wyszło zza chmur, 
a ona wskoczyła do 
wody. Walczyła jak lew, 
żeby znaleźć się na po-

dium. Udało się i to dwukrotnie. 
W Lublinie podczas Głównych 
Mistrzostw Polski Seniorów 
i Młodzieżowców sięgnęła po 
srebro na 100 i 200 metrów sty-
lem dowolnym. Na pokonanie 
wspomnianych dystansów po-
trzebowała odpowiednio: 56.73 
i 2:01.89. – Od wielu lat 2:01 na 200 
metrów kraulem dawało medal. 
Od września ciężko pracowali-
śmy, aby osiągnąć ten poziom. 
Cieszymy się, że udało się zreali-
zować nasz cel. To wielka radość. 
Z kolei na 100 metrów wiele osób 
się wycofało. Ola osiągnęła do-
bry wynik, zdobyła dwa medale. 
Mamy powody do optymizmu 
– nie ukrywa Robert Daniszew-
ski, trener GOS Raszyn.

Niektórzy wybierają się na 
basen, żeby się odprężyć. Jed-
nak pływanie jako sport to 
ciężki kawałek chleba. Trzeba 
wiele poświęcenia, samozapar-
cia i ogromnego wysiłku, żeby 
osiągnąć sukces. – Ola trafi ła do 
mnie w wieku 12 lat, już wcześniej 
bawiła się w pływanie. Kształtu-
jemy ją jako sportowca i dbamy 
o odpowiedni rozwój. Chcemy, 
żeby z jej przygody wyszło coś 
więcej. Ola jest perspektywicz-
ną osobą. Może dużo osiągnąć, ale 
jeszcze nie dojrzała do robienia 

najlepszych wyników. Musi jesz-
cze uwierzyć w siebie i poukładać 
sobie wszystko w głowie – wy-
jaśnia trener młodej pływaczki.

Sukces w Lublinie stał się 
przepustką na mistrzostwa Eu-
ropy juniorek. Aleksandra Po-
lańska uzyskała minimum na 
200 metrów stylem dowolnym 
i w czerwcu uda się do Netanyi. 
– W niedzielę wyruszamy na 

zgrupowanie do Dębicy, gdzie 
Ola będzie trenowała dwa tygo-
dnie. Później uda się do Lubli-
na. Mamy cichy plan, żeby zejść 
poniżej 2:01. Uważam to za real-
ny scenariusz. Może cud spra-
wi, że uda się zdobyć medale, 
ale będzie bardzo ciężko. Pew-
nie prędzej uda się w sztafecie 

niż indywidualnie – przewiduje 
Robert Daniszewski.

W polskim pływaniu czekamy 
na sukces. Potrzebujemy go do-
słownie, „jak ryba wody”. Czasy 
Otylii Jędrzejczak i Pawła Korze-
niowskiego są już wspomnie-
niem. Nadal jednak wierzymy, 
że przyjdzie czas ich następców. 
Dlatego cieszą sukcesy młodych 
i głodnych sukcesu pływaków. 

Tak jak Aleksandra Polańska, 
przed którą jeszcze wiele cięż-
kiej pracy. Ale wszystko krok po 
kroku. – W 2018 roku stawia-
my na poprawę wyników i jak 
najlepszy występ na mistrzo-
stwach Polski – zdradza szkole-
niowiec Polańskiej. Sukces lubi 
spokój i ciszę.

– Ola trafiła do mnie w wieku 12 lat, 
już wcześniej bawiła się w pływanie. 
Kształtujemy ją jako sportowca i dbamy 
o odpowiedni rozwój – mówi Robert 
Daniszewski, trener GOS Raszyn

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

ParTNer HaNdlowy

 797 705 105
-  

wystarczy
dowód osobisty

-  
gotówka
w jeden dzień

Pożyczka
 ekspresowa

P o ż y c z k i   e k s p r e s o w e

Nawet
do 6000zł

Sprawdź nas!
Koszt połączenia wg taryfy operatora.

797 705 110

 ► 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 

 ► 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  

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 

 ► Drzewa, krzewy – ścinanie, 
pielęgnacja. Usuwanie 
pni/karp frezarką. 
Tel. 661-880-661 

 ► 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

 ► SPRZĄTANIE, PRANIE 
tapicerki samochodowej, 
meblowej, dywanów 
509-079-941

 ► Studnie tel. 601-231-836  

 ► 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 

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

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

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

 ► Zatrudnię fryzjera/fryzjerkę 
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 
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Gimnazjum Społeczne 

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

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

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

     

  

Pruszków, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 10
Sekretariat

 
9.00-14.00,

  
tel.:

 
022

 
758

 
76

 
80

e-mail:
 
slo23_pruszkow@o2.pl

Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 23  Gimnazjum Społeczneg ąc

 

UPRAWNIENIAMI 
SZKOŁY PUBLICZNEJ
OD 1991  
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OD

 

2004

 www.slo23.edu.pl

30% 
ZNIŻKI CZESNEGO DLA 

RODZEŃSTWA

Wójt Gminy Nadarzyn 
zawiadamia,  

że na urzędowych tablicach 
ogłoszeń oraz na stronach 

internetowych urzędu 
został zamieszczony 

wykaz  nieruchomości, 
stanowiących  drogę  

wewnętrzną,  przeznaczonych  
do wydzierżawienia w trybie 

bezprzetargowym.

OGŁOSZENIE
„Burmistrz Miasta Piastowa informuje, że w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Piastowie przy  
ul. 11 Listopada 8, na tablicy ogłoszeń na I piętrze,  
w okresie od 23.05.2017 r. – 13.06.2017 r. został  
wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych  
do oddania w dzierżawę.”
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Głosujemy w dowolnie wybranym punkcie
w godzinach pracy poniższych instytucji 

Wybieraj projekty
od 27 maja do 25 czerwca!

Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Pływacka 16

Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Mostowa 6

Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Topolowa 10

Świetlica Osiedlowa, ul. Raszyńska 19

Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Lipowa 31

Gimnazjum Nr 4, ul. Hubala 4

Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Obrońców Pokoju 44

Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Jasna 2

Książnica Pruszkowska, ul. J. I. Kraszewskiego 13 

Filia Nr 1, ul. 3 Maja 26

Filia Nr 2, Al. Wojska Polskiego 34

Filia Nr 3, ul. Bohaterów Warszawy 11

Filia Nr 4, ul. Chopina 1A

Filia Nr 7, ul. Księcia Józefa 1

Miejska Kryta Pływalnia KAPRY, ul. Andrzeja 3

Urząd Miejski, ul. Kraszewskiego 14/16

a także na imprezach miejskich i przez internet - www.pruszkow.pl 


