
Reklama

 Anna Sołtysiak 

R E G I O N
Długo wyczekiwana rozbudowa 
Szkoły Podstawowej nr 10  
przy ul. Pływackiej w Pruszkowie 
niebawem stanie się faktem. 
Władze Pruszkowa szukają 
wykonawcy robót budowlanych.

P ruszkowskie dzielnice Żbików, 
Gąsin i Bąki w ostatnich la-
tach przeszły prawdziwy bo-
om mieszkaniowy. Powstało 

tam wiele nowych osiedli, a wraz z nimi 
wzrosła liczba mieszkańców, również 
rodziców z dziećmi w wieku szkolnym. 
I tu pojawił się problem. Dzieci z tego 

regionu uczęszczają do trzech szkół:  
nr 1, nr 9 i nr 10. Już dziś w tych placów- 
kach jest wielu uczniów. Niektóre szko-
ły działają w systemie zmianowym.  
Co więcej, po reformie oświaty i po-
wrocie do ośmioletnich podstawówek  
w szkołach tylko przybędzie uczniów. 
Do tej pory szóstoklasiści przechodzili 
do gimnazjów zwalniając miejsce dla 
nowych roczników. We wrześniu tak 
się nie stanie. Dzieci z klas szóstych 
pójdą dla klasy siódmej, a dodatkowo  
dojdą pierwszoklasiści. 

Budowa placówki oświatowej w dziel-
nicy Bąki trwa w najlepsze. Niebawem 
inwestycja będzie gotowa i pojawią się 
w niej pierwsi uczniowie. Jednak wraz 
ze startem prac na Bąkach pojawiły się 

pytania o inną placówkę. Chodziło o za-
powiadaną od lat rozbudowę Szkoły Pod-
stawowej nr 10 przy ulicy Pływackiej na 
Gąsinie. – Od samego początku tłumaczy-
liśmy, że w pierwszej kolejności będziemy 
budować kompleks na terenie dzielnicy 
Bąki. Szkoła na Gąsinie musi poczekać – 
wyjaśniał nam ponad rok temu Andrzej  
Kurzela, wiceprezydent Pruszkowa. 

Ale sprawy nabrały tempa. – Kilka dni 
temu ogłosiliśmy przetarg na inwesto-
ra zastępczego dla szkoły na Gąsinie. 
31 maja rozpoczęliśmy poszukiwania 
wykonawcy prac budowlanych – poin-
formował nas Michał Landowski, wice- 
prezydent Pruszkowa.

Rozbudowa szkoły na Gąsinie coraz bliżej
Miasto szuka już wykonawcy prac. Start budowy to początek 2018 r. 

czytaj więcej na str. 2
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– Roboty idą zgodnie z harmonogramem. Liczymy na to, że samą 
budowę uda się zakończyć w okolicy października. Później zajmiemy 
się wyposażeniem obiektu. Andrzej Kurzela, wiceprezydent Pruszkowa o budowie 
Centrum Dziedzictwa Kulturowego 
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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 lip-
cu seanse wystartują o godz. 
21.30, w sierpniu pokazy fi lmo-
we zaczniemy godzinę wcześniej. 
Nowa jest również lokalizacja 
imprezy. Tym razem na kino pod 
chmurką zapraszamy do ma-
lowniczego Parku Potulickich 
(od strony ul. Lipowej, rejon 
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 ekra-
nie nie zabraknie zabawnych 
komedii, fi lmów akcji, cieka-
wych biografi i czy intrygują-
cych fi lmów 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 sezonie 
2017 rozpoczynamy od fi lmu „In-
terstellar”  (Matthew McConau-
ghey w roli głównej).

Dla fi rm, które są zaintereso-
wane wypromowaniem swojej 
marki przygotowaliśmy sze-
reg ciekawych pakietów rekla-
mowych. Zostań partnerem 
Pruszkowskiego Kina Letnie-
go i poszerz grono swoich od-
biorców! Współpraca z nami to 
gwarantowana reklama dla twojej 
fi rmy przez dwa wakacyjne mie-
siące, zarówno wśród widzów 
kina jak i czytelników portalu 
WPR24.pl i „Gazety WPR”.

O szczegóły współpracy pytaj 
w naszym biurze reklamy: Grupa 
WPR Media, Niecała 10/2 Prusz-
ków tel. (22) 758 77 88. [AS]
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Co konkretnie znajdzie się w no-
wym kompleksie na pruszkow-
skim Gąsinie? Oprócz ośmiolet-
niej szkoły podstawowej na 725 
uczniów pojawi się czterooddzia-
łowe przedszkole dla 100 malu-
chów. Uzupełnieniem będzie 
zespół sportowy składający się 
z pełnowymiarowej sali gimna-
stycznej z rozsuwaną widownią 
na około 200 osób, małej sali gim-
nastycznej, sali fi tness oraz sa-
li do tenisa stołowego i siłowni. 
W kompleksie znajdzie się rów-
nież miejsce na bibliotekę wraz 
z pracownią multimedialna. Uzu-
pełnieniem będą trzy świetlice 
i sale do zajęć wyrównawczych. 

To jednak nie wszystko. Jak 
zapewniają władze Pruszkowa 
obiekt ma służyć również miesz-
kańcom Gąsina. W szkole znajdzie 

się bowiem fi lia biblioteki wraz 
z salą przeznaczoną m.in. na spo-
tkania mieszkańców. 

Miasto już głosiło przetarg na 
inwestora zastępczego dla tej in-
westycji oraz rozpoczęło poszu-
kiwania wykonawcy. Chętnych 
do realizacji budowy poznamy 
w pierwszych dniach lipca. Sa-
ma budowa ma wystartować na 
początku 2018 roku. Realizację 
inwestycji podzielono na etapy. 
– W pierwszej kolejności wybu-
dujemy szkołę podstawową wraz 

DOKOŃczenie ze str. 1

Rozbudowa szkoły 
na Gąsinie coraz bliżej

z kompleksem sportowym. Na-
stępnie przeniesiemy uczniów do 
nowej placówki. Po rozebraniu 
starego budynku ruszymy z bu-
dową przedszkola, które znajdzie 
się w jego miejscu – mówi nam 
Michał Landowski, wiceprezydent 
Pruszkowa. – Uczniowie pod-
stawówki naukę w nowej szkole 
rozpoczną 1 września 2019 roku. 
Przedszkole zacznie funkcjono-
wać rok później. 

Trudy budowy
Szkoła w trakcie budowy będzie 
funkcjonować normalnie. Władze 
miasta zapewniają, że roboty nie 
będą miały negatywnego wpływu 
ani na komfort, a już tym bardziej 
na bezpieczeństwo dzieci. 

– Roboty budowlane będą 
prowadzone praktycznie na są-
siedniej działce. Dojazd chcemy 
wytyczyć ulicami Robotniczą 

i Kaletniczą. Nie ma możliwości 
by sprzęt wjeżdżał tam od strony 
ul. Pływackiej – mówi nam Mi-
chał Landowski. 

Reforma komplikuje
Jednak zanim dzieci zaczną 
uczęszczać do nowoczesnej 
szkoły będą musiały uczyć się 
w nieco trudniejszych warun-
kach. Zgodnie z wprowadzo-
ną reformą oświaty i likwidacją 
gimnazjów, w podstawówkach 
zostaną szóstoklasiści którzy 

we wrześniu pójdą do klas siód-
mych, a dodatkowo  dojdzie no-
wy rocznik pierwszaków. – Przez 
kolejne dwa lata w szkole będzie 
więcej dzieci. Dyrekcja zapewnia 
nas, że harmonogramy zajęć będą 
tak ułożone, by nie było proble-
mów. Dzieci będą musiały się jed-
nak uczyć w trybie zmianowym 
– podkreśla Michał Landowski. 

Większa liczba dzieci to nie 
wszystko. Szkoły podstawowe 
trzeba przystosować do no-
wych przedmiotów i stworzyć 
odpowiednie pracownie. Cho-
dzi tu głównie o sale do nauk 
ścisłych: biologii, chemii i fi zy-
ki. Dziś w podstawówkach dzie-
ci uczą się przyrody. – Mamy 
już zaplanowane zakupy. Chce-
my to zrobić w taki sposób, by 
stworzyć laboratoria mobilne, 
które później przeniesiemy do 
nowych, dedykowanych pra-
cowni – zaznacza wiceprezy-
dent Pruszkowa. – Oczywiście 
szkoły musimy przystosować 

Miasto szuka już wykonawcy prac. 
Start budowy to początek 2018 r. 
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już dziś, dlatego mimo plano-
wej budowy w trakcie wakacji 
w „dziesiątce” przebudujemy 
m.in. szatnie – dodaje.

Potrzeby zaspokojone
Budowa kompleksów oświato-
wych w dzielnicach Gąsin i Bą-
ki (ten drugi ma być gotowy pod 
koniec lutego 2018 roku) wraz 
z przeobrażeniem gimnazjów 
w podstawówki ma zaspoko-
ić potrzeby oświatowe miasta 
dotyczące podstawówek. 

Michał Landowski: – Szacu-
jemy, że w 2020 roku we wszyst-
kich pruszkowskich podstawów-
kach, a będziemy ich mieli osiem 
(gimnazja nr 3 i 4 będą już wtedy 
tylko szkołami podstawowymi – 
przyp. red.) będzie się uczyć po 
600 dzieci.

Władze miasta nie rezygnują 
jednak z inwestycji oświatowych. 
Przygotowywane są plany rozbu-
dowy bazy przedszkoli na tere-
nie Pruszkowa.

C Y T A T02

Uczniowie podstawówki naukę 
w nowej szkole rozpoczną 1 września 
2019 roku. Przedszkole zacznie 
funkcjonować rok później
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15– od tylu lat zespół pałacowo-parkowy w Młochowie jest własnością gminy Nadarzyn. Chciała 
ona stworzyć tu kompleks konferencyjno-wypoczynkowy. Jednak koszt remontu i przystosowa-

nia obiektów pałacowych jest zbyt wysoki, nawet dla Nadarzyna. Radni wyrazili więc zgodę na ewen-
tualne oddanie pałacu i oficyny w dzierżawę. Park nadal byłby ogólnodostępny. 15

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

22 724 48 28
Pon. – pt. 8.00-18.00

www.amedica.eu

ZDJĘCIA RTG  
KOMERCYJNIE I W RAMACH KONTRAKTU Z NFZ

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

NEUROLOG I INNI SPECJALIŚCI

SZCZEPIENIE PRZECIWKO  
KLESZCZOWEMU ZAPALENIU   

OPON MÓZGOWYCH

PRZYCHODNIA

PROMOCJA! 
 W CZERWCU KOSZT SZCZEPIENIA 

 WRAZ Z WIZYTĄ KWALIFIKUJĄCĄ – 100 ZŁ
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40-latek wpadł pod pociąg na sta-
cji w Pruszkowie. Trafił do szpita-
la. Do zdarzenia doszło 29 maja 
około godz. 16. – Pod pociąg rela-
cji Warszawa Wschodnia – Skier-
niewice wpadł 40-letni mężczyzna. 
Pociąg hamował i już praktycznie 
zatrzymał się przy peronie. Wtedy 

40-latek najprawdopodobniej spadł 
z peronu – mówiła nam „na gorąco” 
podkom. Karolina Kańka, rzecznik 
prasowy Komendy Powiatowej Po-
licji w Pruszkowie. – 40-latek żyje. 
Został przewieziony do szpitala. Na 
miejscu zdarzenia jest pogotowie, 
straż pożarna i policja – dodawała. 

Mężczyzna wpadł 
na stacji pod pociąg

W związku ze zdarzeniem wystę-
powały utrudnienia w kursowaniu 
pociągów. Przewoźnicy wprowa-
dzili wzajemne honorowanie bile- 
tów KM-ZTM na odcinku Warszawa  
Zachodnia – Pruszków. Pociągi 
kursowały z blisko 30-minuto- 
wym opóźnieniem. [AS]  

Cele na przyszłość? Jest coś, co 
jeszcze chcesz osiągnąć?
– Takich rzeczy jest bardzo wie-
le. Ale o celach się mówi albo za-
pisuje się na osobistej kartce...

A ty masz właśnie kartkę?
(śmiech) Dokładnie. I nie poka-
zuję jej nikomu. To cele prywatne 
i myślę, że doczekają się spełnienia 
w takim stopniu jak do tej pory. 

Plany muzyczne?
– Myślę, że w tym roku albo na 
początku przyszłego jest czas na 
nowy krążek.

A czym się inspirujesz?
– Mam mnóstwo inspiracji. Jed-
ną z nich jest świat. Zapewniam 
że ta płyta nie będzie jednorod-
na. Tyle mogę zdradzić.

Rozmawiała: 
ANNA SOŁTYSIAK 

W Y W I A D
Co zmieniło się w twoi życiu od 
kiedy stałeś się sławny?
– Jedyne co mogło się zmienić to 
to, że nie mogę sobie obojętnie 
przejść ulicą. Ale wiedziałem, na 
co się piszę. To jest część mojej 
pracy więc nie przeszkadza mi 
to w żaden sposób. 

Są osoby które cię kochają, są 
takie które nienawidzą. Jak ra-
dzisz sobie z hejtem?
– Nie odczuwam i nie zwracam 
na to uwagi. Myślę, że to nie są 
rzeczy, którymi ludzie powinni 
się sugerować. Nie powinni się 
przejmować i wtedy wszystko bę-
dzie dobrze. 

Co uważasz za swój najwięk-
szy sukces?
– Sukcesy są za każdym razem 
kiedy wstaję z łóżka. 

Aż tak ciężko wstać?
– To nie tak. Myślę, że każdy ko-
lejny dzień jest sukcesem dla każ-
dego człowieka. Chęć życia to jest 
najbardziej wartościowa rzecz ja-
ką człowiek w sobie ma. Jest to 
sukces, że może posiadać taką 
wolę. To jest fajne, to spełnie-
nie marzeń. 

Jesteś strasznie  
pozytywnym człowiekiem. 
Skąd ta energia?
– Wydaje mi się że z kosmosu 
(śmiech).

Praca piosenkarza jest 
trudna. Żyjesz w ciągłych  
rozjazdach. Jak znajdujesz  
na to siły?
– Tak jest i nie mamy wyboru. 
Musimy podążać ścieżką, którą 
wybraliśmy. Ona nie jest taka ła-
twa jak ludziom się wydaje.

Mam mnóstwo 
inspiracji
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Rozmowa ze znanym wokalistą  
MICHAŁEM SZPAKIEM

Zdarzają się dni, że ci się 
nie chce?
– Czasami może i jest tak, że mi 
się nie chce. Ale to trwa do mo-
mentu kiedy wejdę na scenę. Wte-
dy odzyskuję siłę. 

Są momenty gdy coś nie wy-
chodzi. Wątpisz wtedy w sie-
bie, w swój dar?
– To normalne. Głos to nie jest 
instrument w którym można co-
kolwiek zmienić. To jest uwa-

runkowanie genetyczne. On się 
męczy tak jak każdy mięsień. Na 
to nie mamy wpływu. Musimy o to 
dbać tyle, ile się da. 

Myślę, że każdy kolejny dzień jest 
sukcesem dla każdego człowieka. Chęć 
życia to jest najbardziej wartościowa 
rzecz jaką człowiek w sobie ma

O PAC Z  KO L O N I A
W Opaczy-Kolonii na 
jednej z ulic pojawiła  
się tajemnicza tablica.  
To rejestrator prędkości. 
Urządzenie ma sprawić, 
by kierowcy zdejmowali 
nogę z gazu.

W ostatnim cza-
sie na ul. Środ- 
kowej w Opa-
czy-Kolonii po- 

jawiła się czarna tablica. Cho-
dzi o rejestrator prędkości, 
który kierowcom pokazuje 
nie tylko tempo ich porusza-
nia się. Na tablicy wyświetlają 
się też wiadomości dotyczą-
ce kar jakie zapłaciliby za zbyt 
szybką jazdę. Nie brakuje rów-
nież informacji ile punktów 
karnych otrzymaliby za zła-
manie przepisów.

W jakim celu zostało usta-
wione urządzenie? Z tym 
pytaniem zwróciliśmy się do 
władz gminy Michałowice.  
– Rejestrator ustawiliśmy te-
stowo. Przez około półtora ty-
godnia mierzył prędkość ale 

nie wyświetlał wartości. Te-
raz włączyliśmy tablicę, tak, 
że pomiary są widoczne dla 
kierowców. Sprawdzimy czy 
w jakiś sposób reagują na 
wskazywane odczyty – mó-
wił nam Krzysztof Grabka, 
wójt gminy Michałowice. 

Okres testowy zajmie oko-
ło dwóch tygodni. Jeśli system 
się zda egzamin to niewyklu-
czone, że podobne tablice po-
jawią się w innych częściach 
gminy. – Mamy nadzieję, że 
system się sprawdzi i kierowcy 
będą zdejmować nogę z gazu. 
Jeśli się tak , to lokalizację ko-
lejnych tablic będziemy kon-
sultować z mieszkańcami 
– dodaje wójt. [AS] 

Rejestrator 
prędkości
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R E G I O N
Wreszcie znamy szczegóły 
organizacji komunikacji 
zastępczej na czas remontu 
linii podmiejskiej nr 447 
i rocznego wstrzymania 
ruchu pociągów. Pasażerów 
z naszego regionu do 
stolicy dowozić będzie  
pięć linii autobusowych.

G łówna faza moder-
nizacji szlaku kole-
jowego Warszawa 
Włochy-Grodzisk 

Mazowiecki rozpocznie się już 
we wrześniu. Od tego momen-
tu przez 12 miesięcy nie będą 
kursować pociągi podmiejskie. 
Zamiast nich na trasę wyruszą 
autobusy. Jakie? Z informacji 
przedstawionych na konferen-
cji prasowej wynika, że będą to: 
„ZG” relacji Grodzisk-Warszawa, 
„ZM” Milanówek-Grodzisk, „ZB” 
Brwinów -Warszawa, „ZP” Prusz-
ków-Warszawa oraz autobusy  
linii 717 z Piastowa do stolicy.

A oto główne założenia:
• Linia ZG (Warszawa-Grodzisk 

Mazowiecki): kursy w dni robo-
cze co 15 minut, a w dni świą-
teczne – co 30 minut; przejazd 
w pobliżu przystanków kolejo-
wych; 12-metrowe autobusy.

• Linia ZM (Milanówek-Gro-
dzisk Mazowiecki): wahadłowe 
kursy w dni robocze w porach 
szczytu przewozowego co 15 
minut; połączenie umożliwi 
przesiadkę z autobusu do po-
ciągu w Grodzisku Mazowiec-
kim; 12-metrowe autobusy.

• Linia ZB (Brwinów-Warsza-
wa): linia przyspieszona; kur-
sy w dni robocze co 10 minut 
w szczycie przewozowym, 
w godzinach pozaszczytowych 
w dni robocze – co 15 minut, 
a w dni wolne od pracy – co 
30 minut; w godzinach popo-
łudniowych w dni robocze co 
drugi kurs w kierunku Brwino-
wa będzie kierowany na drogę 

Pięć linii autobusowych 
na czas remontu 447

ekspresową S2 i autostradę A2; 
12-metrowe autobusy.

• Linia ZP (Pruszków-War-
szawa): kursy w dni robocze 
w szczycie przewozowym co 
8 minut, a w godzinach po-
zaszczytowych i w dni wol-
ne od pracy – co 15 minut; 
w przypadku realizacji kur-
sów autobusami 12-metrowy-
mi częstotliwość w szczycie 
przewozowym będzie zwięk-
szona; autobusy 18-metrowe 
lub 12-metrowe (w zależności 
od rozstrzygnięcia przetargu).

• Istniejąca linia 717 z Piasto-
wa do Warszawy zostanie 
wzmocniona. W szczycie 
przewozowym autobusy bę-
dą odjeżdżały co 10 minut. 
W godzinach pozaszczyto-
wych i w dni wolne od pra-
cy – co 15 minut. Pasażerowie 
będą korzystać z 18 i 12-me-
trowych autobusów.

Połączenia z Ursusa i Włoch do 
centrum Warszawy zostaną do-
datkowo wzmocnione ok. 20 au-
tobusami przegubowymi. Wybór 
linii przewidzianych do wzmoc-
nienia będzie wynikał z możliwo-
ści prowadzenia ruchu lokalnymi 
ulicami w pobliżu modernizo-
wanej linii kolejowej.

Pasażerowie linii grodziskiej 
będą mogli korzystać także z po-
łączeń WKD. Bezpośredni do-
jazd do Warszawy z Grodziska 
Mazowieckiego bez postojów 
na stacjach i przystankach po-
średnich, zapewnią pociągi Ko-
lei Mazowieckich ze Skierniewic 
i Żyrardowa. Analizowana jest 
również możliwość wprowa-
dzenia na linię dalekobieżną 
dodatkowych połączeń z Gro-
dziska Mazowieckiego.

– Na przystanku Warszawa 
Aleje Jerozolimskie możliwe bę-
dą sprawne przesiadki z auto-
busów zastępczych do pociągów 
SKM, KM i WKD – zapewniają 
przewoźnicy. [JW]
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– Mamy nadzieję, 
że system się 
sprawdzi – mówi 
wójt Krzysztof 
Grabka

Michał Szpak pochodzi z Jasła. Szersza publiczność poznała go  
w 2011 roku dzięki programowi X-Factor, w którym zajął 2. miejsce. 
W ubiegłym roku reprezentował nasz kraj na 61. konkursie Eurowi-
zji. Wykonał wtedy piosenkę „Color of Your Life” i zajął 8. miejsce  
w finale ustanawiając trzeci najlepszy wynik w historii polskich star-
tów w tym konkursie. W 2015 r. wydał płytę „Byle być sobą”, któ-
ra pokryła się platyną.
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Walka o miejsca dla przedszkolaków trwa
 Joanna WieLGus 

R E G I O N
Wracamy do tematu 
tegorocznej, bardzo trudnej 
rekrutacji do przedszkoli. 
Jak z wyzwaniem radzą 
sobie samorządy?

D wa tygodnie temu na 
łamach „Gazety WPR” 
i portalu WPR24.pl 
opisywaliśmy pro-

blemy związane z brakiem miejsc 
w publicznych placówkach przed-
szkolnych w Pruszkowie i Grodzi-
sku. Na trudną sytuację złożyły się 
zmiany w całym systemie oświa-
ty, w tym rezygnacja z pomysłu 
posłania dzieci 6-letnich do szkół 
podstawowych oraz objęcie pra-
wem do wychowania przedszkol-
nego 3-latków, których rodzice 
wyrażą taką chęć. Jeszcze zanim 
rekrutacja do przedszkoli ruszy-
ła, wiadomo było, że placówki
czeka szturm.

Te przewidywania sprawdziły 
się, ale dopiero teraz samorzą-
dy mogą mówić o konkretnych 
liczbach, potrzebach i niestety, 
defi cycie miejsc w przedszkolach 
publicznych. Dlaczego? Tu znów 
czynników jest kilka. Po pierw-
sze: o miejsce w przedszkolu dla 
swojej pociechy mogą ubiegać się 
rodzice dzieci zamieszkujących 

na danym terenie, ale nieko-
niecznie zameldowanych. To 
oznacza, że dopóki do urzędu 
nie wpłynie odpowiedni wnio-
sek, ani dzieci ani ich rodzice nie 
fi gurują w żadnym gminnym re-
jestrze. Urzędnicy mogą więc je-

dynie szacować o jakiej liczbie 
maluchów jest mowa. Po dru-
gie: dzieci młodsze niż 6-letnie 
nie mają obowiązku uczęszcza-
nia do przedszkola. To, czy bę-
dą korzystały z tej formy opieki 

zależy od woli ich rodziców. Jest 
to więc kolejny znak zapytania, 
który znika dopiero kiedy rekru-
tacja już się rozpocznie. 

W Pruszkowie po pierwszym 
etapie rekrutacji zabrakło 421 
miejsc, w Grodzisku liczba nie-

przyjętych dzieci jest również 
urzędnikom znana, jednak pó-
ki co, nie podają jej do publicznej 
wiadomości. – Nie chcemy budzić 
jeszcze większych emocji niż ta 
sprawa już wywołuje. Zapewniam, 

że dołożymy wszelkich starań, aby 
zapewnić miejsca wszystkim dzie-
ciom. Drugi etap naboru zakończy 
się 30 czerwca – mówi Ewa Burzyk, 
dyrektor grodziskiego biura oświa-
ty. – Mogę powiedzieć, że zabra-
kło nam mniej więcej tyle miejsc 
ile przypadło dzieciom 6-letnim, 
które miały być w pierwszych kla-
sach szkoły podstawowej. Fakt, że 
bez zapowiedzi w ciągu roku robi 
się rewolucję, która powoduje że 
dany rocznik jest najpierw w szko-
le a potem w przedszkolu, skut-
kuje tym, że gmina nie nadąża za 
takimi zmianami. Nic nie można 
zaplanować. Kilka lat przygotowy-
waliśmy się do modelu z 6-latka-
mi w pierwszej klasie. Jak już się 
przygotowaliśmy, to okazało się, 
że ta grupa trafi  znów do przed-
szkoli – wyjaśnia. 

Zarówno w Pruszkowie jak 
i w Grodzisku trwa poszukiwa-
nie drogi wyjścia z tej sytuacji. 
– Mamy kilka możliwości. Mo-
żemy ogłosić konkurs na miejsca 
w placówkach niepublicznych, 
możemy wynajmować dodatko-
we pomieszczenia i organizować 
tam punkty przedszkolne, może-
my próbować pomieścić dzieci 
w naszych placówkach, co by-
łoby najtrudniejsze. Decyzję co 
wybrać podejmiemy po zakoń-
czeniu drugiego etapu naboru – 
zaznacza dyrektor Ewa Burzyk. 

W Pruszkowie już udało się 
wywalczyć ponad 110 dodatko-
wych miejsc, a samorząd nie 
złożył jeszcze broni. – Będzie-
my mieli około 22 dodatko-
wych miejsc w niepublicznych 
przedszkolach i 90 w punktach 
przedszkolnych. Po raz trzeci 
chcemy ogłosić konkurs, do któ-
rego będą mogły jeszcze przy-
stąpić placówki niepubliczne. 
Prowadzimy rozmowy z tymi 
podmiotami, część z nich już wy-

raziła wolę przystąpienia – mówi 
Michał Landowski, wiceprezy-
dent Pruszkowa. 

Walka o zapewnienie miejsc 
dla wszystkich dzieci może po-
trwać aż do września. Dlatego sa-
morządowcy apelują do rodziców 
o zachowanie spokoju i cierpli-
wość. – Rozumiemy, że to trudna 
sytuacja i chodzi o dobro naj-
młodszych. Dlatego zapewniam, 
że zrobimy wszystko co w naszej 
mocy – mówi Ewa Burzyk.
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W Pruszkowie już udało się wywalczyć 
ponad 110 dodatkowych miejsc, 
a samorząd nie złożył jeszcze broni

Reklama

Reklama

Samorządowcy apelują do rodziców o zachowanie spokoju i cierpliwość
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Dziś każdy z nas informacji szuka  
w internecie. Samorządy też dbają  
o to, by ich strony były nie tylko źró-
dłem informacji o sprawach urzędo-
wych. Władze Grodziska kontynuują 
więc rozbudowę e-usług dla miesz-
kańców. Jest już kolejny pomysł na 
usprawnienie komunikacji na linii 

samorząd – mieszkańcy. Chodzi  
o stworzenie nowego portalu Wirtu-
alny Grodzisk. Ciekawym dodatkiem 
do niego ma być aplikacja mobilna. 
Co znajdziemy na nowym portalu? 
Bazę lokalnych firm, rozbudowa-
ny kalendarz wydarzeń kultural-
nych oraz podstrony dedykowane 

Gmina tworzy 
nowy portal

poszczególnym sołectwom. Obec-
nie poszukiwany jest wykonawca 
prac. Kiedy wszystkie nowe ele-
menty mają być gotowe? Jeśli uda 
się znaleźć firmę w pierwszym po-
stępowaniu to jest szansa, że nowa 
strona i aplikacja będą wdrożone za 
pięć miesięcy. [AS]  

G R O D Z I S K  M A Z .
Jedna z naszych 
czytelniczek zwróciła 
uwagę, że przy 
wypożyczaniu sprzętu 
wodnego wymagane 
jest podanie numeru 
pesel. – A co z ochroną 
danych osobowych?  
– dopytuje Marzena.

N a każdym kroku wy- 
ciągane są od nas 
dane osobowe. Przy 
rejestracji w przy-

chodni lekarskiej, w trakcie 
ubezpieczania auta, a nawet przy  
rejestracji do programów lojal-
nościowych. Często wypełniając 
kolejne rubryczki w formula-
rzach nie zastanawiamy się co 
dalej dzieje się z naszymi dany-
mi. Co ciekawe, nawet tak wraż-
liwe dane jak numer pesel są dziś 
wymagane przy wypożyczaniu 
sprzętu wodnego. – Ostatnio na 
Stawach Walczewskiego chcia-
łam wypożyczyć rower wodny, 
niestety panowie tam pracują-
cy bez spisania numeru pesel 
z dowodu, na inny dokument 
nie wypożyczają sprzętu – na-
pisała do nas Marzena. – Mó-
wiłam że to jest bezprawne  
i niezgodne z ochroną danych  
osobowych – dodaje.

Bez podania peselu 
sprzętu nie wypożyczysz
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Postanowiliśmy sprawdzić 
czy podanie numeru pesel 
faktycznie jest obowiązkowe. 
Zwróciliśmy się więc do Mariu-
sza Smysło, dyrektora Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Grodzi-
sku Mazowieckim. – Wypoży-
czamy sprzęt wart kilka tysięcy 
złotych. Wszystkie wypoży-
czalnie sprzętu funkcjonują 
w ten sposób. Jeśli ktoś znisz-
czy sprzęt lub pozostawi go na 
brzegu będziemy wiedzieli ko-
go szukać – odpowiada nam.  
– To swego rodzaju zabezpie- 
czenie – zaznacza.

Dyrektor OSiR-u podkre-
śla też, że dane nie są nikomu 
udostępniane. – Przed wpro-
wadzeniem regulaminu spraw-
dzaliśmy jak to się odbywa 
w innych miejscach. Zawsze wy-
magane jest podanie numeru  
pesel – podkreśla. [AS] 

P R U S Z K Ó W
Ostatnio na ul. Prusa  
w Pruszkowie przy 
przejściach dla pieszych 
pojawiły się tzw. kocie oczy, 
czyli migające światełka 
zainstalowane na jezdni. 
W planach są też latarnie, 
które doświetlą „zebry”  
w rejonie skrzyżowania  
z ul. Kościuszki.

N ie ulega wątpliwości, 
że ul. Prusa to jedna  
z najczęściej w Prusz-
kowie wykorzysty-

wanych dróg przez kierowców  
i pieszych. Trudno się temu 
dziwić, ponieważ jest to łącznik  
z wieloma innymi ważnymi uli-
cami, ponadto wzdłuż niej znaj-
duje się wiele lokali usługowych. 
Wszystko to powoduje, że łatwo 
tutaj o potrącenie czy kolizję.

Jakiś czas temu w rejonie 
przejść dla pieszych zamon-
towano migające światełka. To 

inwestycja przeprowadzona 
przez pruszkowskie starostwo, 
które jest zarządcą ulicy Prusa.  
– Od 22 maja rozpoczęliśmy in-
stalowanie aktywnych punkto-
wych elementów odblaskowych 
LED popularnie nazywanych 
„kocimi oczkami”. W ciągu uli-
cy Prusa do tej pory wyposażyli-
śmy siedem przejść dla pieszych. 
W najbliższym czasie pojawią się 
one również przy kolejnych „ze-
brach”. „Kocie oczka” zapewniają 
bardzo dobrą widoczność przejść 
dla pieszych, dlatego też jednym 
z pierwszych punktów w jakim 

się pojawiły to przejście przy 
Szkole Podstawowej nr 1. Koszt 
instalacji takiego zestawu na po-
jedynczym przejściu, w zależ-
ności od jego wielkości to 1,5 do 

1,8 tys. zł – mówi Krzysztof Bu-
kowski ze Starostwa Powiato-
wego w Pruszkowie.

Uwagę mieszkańców zwróci-
ły też wysokie, żółto-czarne słu-

py, które pojawiły się m.in. przy 
skrzyżowaniu z ul. Kościuszki. 
O ile w „kocie oczy” zainwesto-
wało pruszkowskie starostwo, to 
z kolei słupy ustawił urząd miasta. 

Na ulicy Prusa będzie bezpieczniej
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Nie pojawiły się one bez powodu. 
– Inwestujemy w profesjonalne 
doświetlenie przejść dla pieszych 
w ciągu ul. Prusa w rejonie skrzy-
żowań z ul. Kościuszki i Miry Zi-
mińskiej-Sygietyńskiej. Myślę, że 
w ciągu miesiąca wszystko będzie 
gotowe – zaznacza Andrzej Kurze-
la, wiceprezydent Pruszkowa. – 
Doświetlenie to, na pewno zwróci 
uwagę kierowców i podniesie po-
ziom bezpieczeństwa – dodaje.

Czy w innych miejscach Prusz-
kowa pojawią się podobne latar-
nie? – Zamierzamy doświetlić 
wszystkie niebezpieczne przej-
ścia dla pieszych jakie znajdują 
się w Pruszkowie. Ale najpierw 
zobaczymy jak to będzie się 
sprawdzało. Ponadto konsultu-
jemy się z policją i strażą miejską, 
które wskazują nam najbardziej 
niebezpieczne przejścia. To jest 
początek projektu zwiększa-
nia bezpieczeństwa na prusz-
kowskich ulicach – odpowiada 
Andrzej Kurzela. [SD]

 Anna Sołtysiak 

N A D A R Z Y N
Zespół pałacowo-parkowy 
w Młochowie (gmina 
Nadarzyn) to miejsce 
wyjątkowe. Kłopot w tym, 
że pałacowe zabudowania 
popadają w ruinę. Gmina 
chce ratować budynki, 
ale nie jest w stanie 
sfinansować remontu.  
Czy znajdzie się wyjście  
z tej sytuacji?

Z espół pałacowo-parko- 
wy w Młochowie uzna-
wany jest za perłę archi- 
tektury klasycystycz- 

nej. W skład kompleksu wchodzą 
pałac, park, dwie oficyny, oran-
żeria oraz park krajobrazowy 
 o powierzchni blisko 17 hektarów. 
Pałac w Młochowie został zbudo-
wany w latach 1804 – 1810, praw-
dopodobnie z inicjatywy Walerego 
Faustyna Sobolewskiego, szam-
belana króla Stanisława Augusta 
Poniatowskiego. Obiekt zapro-
jektował architekt Jakub Kubicki. 
W trakcie I wojny światowej pa-
łac uległ spaleniu, ale w 1939 ro-
ku został częściowo odbudowany. 
Historia obiektu jest niezwykle 
bogata – wraz z przynależnymi 
budynkami na przestrzeni lat 
przechodził z rąk do rąk.

Od 15 lat zespół pałacowo-
-parkowy jest własnością gmi-
ny Nadarzyn. Kilka lat temu 
przeprowadzono rewitalizację 

przypałacowego parku. Koszto-
wała ona 11,5 mln zł, z czego 6 mln zł  
pochodziło z unijnej dotacji. In-

westycja sprawiła, że okolice 
młochowskiego pałacu są chęt-
nie odwiedzane przez miesz-
kańców, odbywają się tu liczne 

imprezy i festyny. Pałac jest rów-
nież tłem do sesji zdjęciowych, 
głównie tych ślubnych.

Ale obiekty powoli popadają 
w ruinę. Władze gminy chciały 
stworzyć tu kompleks konferen-
cyjno-wypoczynkowy. Jednak 

koszt remontu i przystosowania 
obiektów pałacowych jest zbyt 
wysoki, nawet dla Nadarzyna. 
– Już teraz wiemy, że remont 
pałacu, tak, by był to ośrodek 
konferencyjno-wypoczynko-
wy lub wczasowy będzie kosz-
tował kilkanaście milionów 
złotych. Nie możemy wyłożyć 
dodatkowych pieniędzy na ze-
spół parkowo-pałacowy – mó-
wił na sesji rady gminy Janusz 
Grzyb, wójt Nadarzyna.

Jego zdaniem w pierwszej ko- 
lejności należy wykonać inne 
dużo ważniejsze inwestycje. 
Między innymi przystosować 
obiekty oświatowe do wpro-
wadzanych reform oraz inwes- 
tować w zadania wodociągo-
wo-kanalizacyjne.

Jaki więc los czeka pałac?  
– Wpadliśmy na taki pomysł, że 
kiedy już będziemy znali koszt 
i będziemy mieli prawomocne 
pozwolenia na remont kapitalny, 
to ogłosimy przetarg na dzier-
żawę obiektu. Oczywiście bę-
dzie miała ona sens jeśli osoba, 
która wyłoży pieniądze na re-
mont będzie mogła obiektem 
przez jakiś czas gospodarować  
  – wyjaśnił Janusz Grzyb.

Zgodnie z założeniami do 
dzierżawcy na 30 lat miałyby tra-
fić tylko budynki. Park nadal byłby 
ogólnodostępny. Radni wyrazi-
li zgodę na oddanie pałacu i ofi-
cyny w dzierżawę. Czy znajdzie 
się ktoś, kto w pałac w Młocho-
wie tchnie nowe życie? 

Władze gminy chciały stworzyć  
tu kompleks konferencyjno- 
-wypoczynkowy. Jednak koszt  
remontu i przystosowania obiektów 
pałacowych jest zbyt wysoki

Pałac w Młochowie 
czeka na ratunek

Radni wyrazili zgodę na oddanie pałacu i oficyny w dzierżawę
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O ile w „kocie oczy” zainwestowało 
pruszkowskie starostwo, to z kolei 
słupy ustawił urząd miasta 

R E G I O N
W najbliższą niedzielę, 
4 czerwca, mieszkańcy 
Podkowy Leśnej i Ożarowa 
zagłosują w sprawie 
„powiększenia” Warszawy  
o ich gminy. Lokale wyborcze 
zostaną otwarte o godz. 7.

W Podkowie pyta-
nia referendalne 
są dwa: „Czy je-
steś za utrzyma-

niem samodzielności Podkowy 
Leśnej jako odrębnej jednostki 
samorządu terytorialnego z do-
tychczasowymi kompetencjami 
samorządowymi?” i „Czy jesteś 
za tym, aby Podkowa Leśna na 
zasadzie dobrowolności zacie-
śniała w interesie mieszkańców 
współpracę z samorządami War-
szawy i otaczających ją gmin?”.

Mieszkańcy Ożarowa odpo-
wiedzą: „Czy jest Pan/Pani za 
tym, żeby m.st. Warszawa, ja-
ko metropolitalna jednostka sa-
morządu terytorialnego, objęła 
Gminę Ożarów Mazowiecki?”.

W obu gminach głosowanie 
rozpocznie się o godz. 7 i za- 
kończy o 21. Od północy w pią- 
tek do zamknięcia lokali w nie-
dzielę obowiązuje cisza refe-
rendalna, czyli zakaz agitacji na  
„tak” lub na „nie”.

Przypomnijmy, że to jedyne 
gminy w naszym regionie, które 
nie odwołały plebiscytów po wy-
cofaniu z Sejmu kontrowersyj-
nego projektu ustawy o ustroju 
m. st. Warszawy. Z referendów 
w tej sprawie zrezygnowano 
w Pruszkowie, Grodzisku, Mi-
lanówku, Brwinowie, Michało-
wicach i Piastowie. [JW]

W niedzielę referenda 
w Podkowie i Ożarowie
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Moje miasta
Moja kolej

Modernizacja 
linii kolejowej 
Warszawa Włochy 
– Grodzisk Mazowiecki

Projekt „Prace na linii kolejowej Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki (linia nr 447)”
jest współfinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę”.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

www.plk-sa.pl | www.plk-inwestycje.pl | www.mr.gov.pl |
www.portalpasazera.gov.pl | www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w takiej publikacji.

Z podmiejskiej linii kolejowej z Grodziska Mazowieckiego do Warszawy, każde-
go dnia korzysta kilkadziesiąt tysięcy podróżnych. Zapewnia ona szybki dojazd 
z podwarszawskich miejscowości do samego centrum stolicy.

Rozpoczęta w maju modernizacja linii nie tylko poprawi komfort podróżowania, 
ale przede wszystkim zwiększy częstotliwość kursowania pociągów. 

W efekcie modernizacji przebudowanych zostanie m.in. 9 peronów, wybudowane 
zostaną 2 nowe przejścia podziemne oraz tunel dla samochodów. Mieszkańcy 
nowego osiedla w Pruszkowie będą mogli korzystać z dodatkowego przystanku 
Parzniew. 

W efekcie prac linia Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki zostanie komplek-
sowo zmodernizowana, co zapewni wysoki poziom i komfort podróży. 

Zasadnicze prace rozpoczną się we wrześniu i potrwają rok. Na ten czas linia zo-
stanie zamknięta, a pasażerowie będą mogli korzystać z zastępczej komunikacji 
autobusowej. 

Przepraszamy za utrudnienia. 

Rozpoczęła się modernizacja podmiejskiej linii kolejowej z Grodziska 
Mazowieckiego do stacji Warszawa Włochy. Pierwsze prace widać 
już na przystankach Warszawa Włochy, Warszawa Ursus, Piastów 
oraz Milanówek. Trwają tam rozbiórki przejść podziemnych oraz 
zabudowa niezbędnych elementów konstrukcyjnych, która umożliwi 
dalsze prace i przywróci ruch kolejowy na linii nr 1. Rozpoczęto 
również budowę nowych przejść podziemnych w Parzniewie oraz 
Brwinowie.

Reklama

P R U S Z K Ó W
Koncerty Michała  
Szpaka czy zespołu  
Ich Troje w miniony 
weekend przyciągnęły  
do Parku Kościuszki tłumy 
mieszkańców. Ale nie tylko 
one. Było też malowanie  
buziek, pojawiło się 
miasteczko ruchu.  
Dni Pruszkowa znów 
można zaliczyć do  
bardzo udanych.

P ark Kościuszki wy-
pełniły liczne stoiska 
z przeróżnymi atrak-
cjami. Najwięcej cieka-

wostek przygotowano dla małych 
mieszkańców Pruszkowa. Były  
trampoliny, dmuchańce, malo-
wanie buziek, bańki mydlane, 
stoiska z grami planszowymi. Fu-
rorę wywołały postacie z bajek,  
z którymi można było zrobić so-
bie zdjęcia, m.in. ze Świnką Pepą. 

Nieco starsze dzieci chętnie ko-
rzystały z „wioślarzy”, trampolin, 
w specjalnym miasteczku pozna-
wały przepisy ruchu drogowego.

Pojawiły się też stoiska insty-
tucji – Sanepidu z alkogoglami 

i specjalnymi przyrządami po-
kazującymi wpływ używek na 
nasz organizm, ZUS-u i sto-
warzyszeń. Na miejskim sto-
isku można było porozmawiać 
z przedstawicielami Rady Miej-
skiej, Rady Seniorów i Młodzie-
żowej Rady Miasta.

Największym zainteresowa-
niem cieszyły się w sobotę oczy-
wiście występy Michała Szpaka 
i zespołu Ich Troje. Nie zawiedli.  
Wcześniej sceną zawładnęły  
grupy disco polo, które tanecz- 
nymi rytmami rozruszały miesz- 
kańców Pruszkowa.

A w niedzielę święto zdomino-
wał sport. O godz. 10 wystartował 
IV Pruszkowski Bieg Wolności. 
Do pokonania (ulicami miasta) 
było standardowo 10 km. Potem 
na basenie Kapry ruszyła Prusz-
kowska Liga Pływacka. [AS]

Bardzo udane Dni Pruszkowa
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Przedstawicielka naszej redakcji Anna Sołtysiak  
(druga z prawej) w otoczeniu zespołu Ich Troje 



Piątek, 2 CZERWCA 2017

W I A D O M O Ś C I08
P R U S Z K Ó W

Niestety, Znicz Pruszków żegna się 
z Nice I ligą. Remis z MKS Klucz-
bork (2:2) wbił gwóźdź do trumny 
żółto-czerwonych. Nadzieja umie-
ra ostatnia, jednak zakończenie 
sezonu (z Olimpią Grudziądz) bę-
dzie dla podopiecznych Andrzeja 
Prawdy pożegnaniem z I-ligowymi 

boiskami. Wygrana w 30. kolejce  
z Pogonią Siedlce (2:1) sprawiała, 
że Znicz miał cztery spotkania do 
rozegrania i realne szanse na utrzy- 
manie. Porażki z Sandecją i Gór-
nikiem Zabrze bardzo skompliko-
wały sprawę, bo rywale walczący 
o pozostanie punktowali. Trzeba 

Piłkarze Znicza
żegnają się z I ligą

było cudu, żeby żółto-czerwoni po-
zostali w Nice I lidze. W 33. kolejce 
Znicz pojechał do Kluczborka na 
mecz z ostatnim w tabeli MKS-em. 
I tylko zremisował. MKS Kluczbork 
– Znicz Pruszków 2:2 (1:0), Gano-
wicz 30'(k), Swędrowski 59' – Pa-
luchowski 69' i 90'. [JM]  

P R U S Z K Ó W
Szpital Kolejowy  
im. dr med. Włodzimierza 
Roeflera w Pruszkowie 
zbiera podpisy 
mieszkańców,  
a tym samym walczy  
o wpisanie do tzw. 
sieci szpitali. Placówka 
otrzymała też  
poparcie samorządów.

Ile podpisów udało się już 
zebrać? – Według ostat-
nich obliczeń z ponie-
działku (29 maja – przyp. 

red.) mamy w granicach pię-
ciu tysięcy głosów, natomiast 
jeszcze nie zebraliśmy kart 
ze sklepów, przychodni i kil-
ku innych miejsc – odpowiada 
Elżbieta Kowalska-Kobus, czło-
nek zarządu Szpitala Kolejo- 
wego w Pruszkowie. 

Władze placówki otrzyma-
ły również poparcie ze strony 
samorządów. – Posiadamy też 
stanowiska większych miast 

i  okolicznych gmin, m.in. 
Pruszkowa, Ożarowa czy po-
wiatu pruszkowskiego. Wyra-
zili swoje poparcie dla starań 
zarządu Szpitala Kolejowego 
o wpisanie go do sieci. Zbie-
ramy te stanowiska i poparcia, 
wyrażone tak osobiście w for-
mie papierowej, ponieważ 
uważamy, że jeżeli wystąpi-
my do dyrektora NFZ i mini-
stra zdrowia mając poparcie 
lokalnych władz, a także lud- 

ności, to wzmacniamy naszą 
prośbę. Ale to nie jest obliga-
toryjne. W ustawie jest napi-
sane wprost, że z inicjatywą 
wpisania dodatkowo danego 
szpitala do sieci występuje 
dyrektor oddziału wojewódz- 

kiego NFZ – mówi Elżbieta Ko-
walska-Kobus.

Pruszkowska placówka 
lecznicza posiada też wariant  
„B”, czyli połączenie ze Spół-
ką Mazowieckie Centrum Re-
habilitacji „Stocer” z siedzibą 
w Konstancinie-Jeziornie. 

Szpital Kolejowy nadal zbiera podpisy
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– Jest to wariant ostatecz-
ny, jeśli otrzymalibyśmy ne-
gatywną opinię od ministra, 
bądź NFZ nie wystąpiłby aby 
nas wpisać do sieci. Wtedy bę-
dziemy musieli się połączyć 
ze Stocerem – zaznacza Ko-
walska-Kobus. [SD]

 Seweryn Dębiński 

R E G I O N
W ciągu pruszkowskiej  
ul. Bohaterów Warszawy,  
która prowadzi  
w stronę Piastowa, po obu  
stronach jezdni położone  
są chodniki. Jeden  
z naszych czytelników 
zaproponował, by chodnik 
od strony torów PKP  
zmodernizować i w jego 
miejscu utworzyć  
ścieżkę rowerową. 

R zeczywiście, utwo-
rzenie drogi rowero-
wej lub choćby ciągu 
pieszo-rowerowego  

wzdłuż ul. Bohaterów Warsza-
wy miałoby sens. Zwłaszcza, że 
w naszym regionie nie ma zbyt 
wielu ścieżek dla cyklistów. Na 
chodniku od strony torowiska 
PKP próżno szukać wjazdów  
i zjazdów, skrzyżowań czy in-
nych przeszkód, które później 
mogłyby być przyczyną niebez-
piecznych sytuacji. – To świet-
ne miejsce, a ruch pieszy można 
byłoby przenieść na chodnik po 
drugiej stronie jezdni, przynaj-
mniej na niektórych odcinkach. 
Choć może to „luźny” pomysł, ale 
taka zmiana na pewno ucieszy-
łaby rowerzystów. A co ponie-
których może zachęciłaby, żeby  
w ogóle wsiąść na rower? Byłoby 

to dogodne połączenie z Piasto-
wem – mówił nam czytelnik.

Pomysł spodobał się naszej 
redakcji, więc postanowiliśmy 
zwrócić się z nim do zarządcy  
ul. Bohaterów Warszawy, czyli 
Starostwa Powiatowego w Prusz-
kowie. Ale poinformowano nas, 
że pukamy nie do tych drzwi co 
trzeba. – Niestety nie mamy takiej 
możliwości, ponieważ od strony 
torów jest to teren PKP – odpo-
wiada Piotr Borowiec z prusz-
kowskiego starostwa.

Odezwaliśmy się zatem do 
kolejarzy. Jednak PKP także od-
prawiło nas z kwitkiem... – Je-
śli zarządca drogi będzie miał 
w planach inne zagospodarowa-
nie wspominanej przez redakcję 
drogi oraz przedstawi odpowied-
nie plany dla takiej inwestycji to 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

mogą być partnerem przy reali-
zacji takiej inwestycji – mówi nam 
Karol Jakubowski z zespołu pra-
sowego PKP PLK. 

Nie dając za wygraną znów 
kontaktujemy się z pruszkowskim 
starostwem. I pytamy ponownie: 
Czy jest możliwość wydzielenia 
ścieżki rowerowej w ciągu ul. Bo-
haterów Warszawy? Jednocześnie 
poinformowaliśmy, że PKP PLK 
wyraziło chęć i zgodę na wpro-
wadzenie zmian. – Odpowiadając 
krótko na zadane przez redak-
cję pytanie dotyczące możliwo-
ści wydzielenia ścieżki rowerowej 
przy torach na chodniku przy uli-
cach Bohaterów Warszawy i Ju-
liana Tuwima mogę powiedzieć, 
że widząc potrzeby mieszkań-
ców powiatu rozważamy każdą 
sugestię tego, co mogłoby uła-
twić im komunikację. Muszę 

przy tym nadmienić, że pomysł 
choć dobry, to wymaga złożo-
nych działań, które rozłożone 
są w czasie – wyjaśnia Krzysztof 
Bukowski ze Starostwa Powiato- 
wego w Pruszkowie.

O jakie „złożone działania” 
chodzi? – Na chwilę obecną w bu-
dżecie powiatu nie ma środków 
zarezerwowanych na przebu-
dowę tych ulic, a tym samym 
możliwości sfinansowania bu-
dowy ścieżek. Natomiast środki 
przewidziane w zadaniu „Bu-
dowa ścieżek rowerowych przy 
drogach powiatowych Powiatu 
Pruszkowskiego” zostały już zare-
zerwowane w ramach programu 
Zintegrowanych Inwestycji Te-
rytorialnych dla Warszawskiego 
Obszaru Funkcjonalnego na la-
ta 2014-2020 – zaznacza Bukow-
ski. – Drugim bardzo istotnym 
czynnikiem jest fakt, że ziemia, 
na której miałaby się znaleźć 
ścieżka rowerowa jest własno-
ścią PKP. Zatem rozmów i ustaleń 
wymaga kwestia tego kto, komu, 
kiedy i na jakich zasadach miałby 
tę ziemię przekazać. Dopiero od 
tego momentu możemy faktycz-
nie rozmawiać o budowie ścież-
ki rowerowej – dodaje.

Szkoda, by tak ciekawy pomysł 
trafił do szuflady. Ale jak widać 
w najbliższych latach próżno 
oczekiwać, że przy wspomina-
nym ciągu ulic powstanie ścież-
ka rowerowa.

Jest pomysł, czyli ścieżka
rowerowa zamiast chodnika

Czy jest możliwość wydzielenia ścieżki rowerowej  
w ciągu ul. Bohaterów Warszawy?  
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Władze placówki 
otrzymały również 
poparcie ze strony 
samorządów 

P R U S Z K Ó W
Budowa Centrum 
Dziedzictwa  
Kulturowego  
w Pruszkowie idzie 
pełną parą. Trwają 
prace wykończeniowe 
i wiele wskazuje na to, 
że inwestycja będzie 
gotowa przed czasem.

CDK to jedna z najważ- 
niejszych inwesty-
cji realizowanych  
w Pruszkowie. W trzy- 

kondygnacyjnym budynku 
znajdą się sala widowiskowo-
-kinowa z prawie 400 miejsca-
mi na widowni, sale taneczne 
i prób, pracownie muzyczne  
i plastyczne, a także strefa ak-
tywności fizycznej. Pojawią 
się siłownie, pomieszczenia 
masażu i sala do ricocheta. 
Nie zabraknie bazy parkingo-
wej. Naziemny plac pomieści 
138 aut, podziemny – 181.

Otwarcie CDK  
w sylwestra?
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Budowa trwa w najlepsze 
i powoli zmierza ku końco-
wi. Nieoficjalnie udało nam się 
ustalić, że władze miasta planu-
ją otwarcie obiektu w sylwestra. 
– Powstał pomysł przenie-
sienia imprezy sylwestrowej  
z pl. Jana Pawła II właśnie do 
CDK. Być może zostanie to po-
łączone z jakąś imprezą, która 
miałaby się odbyć wewnątrz. 
Może to będzie jakiś bal albo  
ciekawe widowisko – usłysze- 
liśmy od naszego informatora.

Tych wiadomości nie po-
twierdzają władze Pruszkowa, 
ale też nie dementują. – Obecnie 
prowadzone są prace wykoń-
czeniowe. Roboty idą zgodnie 
z harmonogramem. Liczymy 
na to, że samą budowę uda się 
zakończyć w okolicy paździer-
nika. Później zajmiemy się wy-
posażeniem obiektu. Nie wiemy 
jak długo to potrwa – mówi 
nam Andrzej Kurzela, wice- 
prezydent Pruszkowa. [AS] 

B R W I N Ó W
Chwile grozy w Brwinowie 
przy ul. Biskupickiej.  
30 maja mężczyzna wszedł 
na dach budynku i chciał 
z niego skoczyć. Na miejscu 
w pełnej gotowości byli 
policjanci, strażacy  
i ratownicy medyczni. 

I nformację o całej sytuacji 
otrzymaliśmy drogą tele-
foniczną. Jeden z czytelni-
ków poinformował nas, że 

na ulicy Biskupickiej trwa duża 
akcja służb. – Na dach budyn-
ku wszedł mężczyzna, grozi, że 
skoczy – mówił Andrzej. Szybko 
skontaktowaliśmy się z prusz- 

kowską komendą policji. – Jest 
takie zdarzenie, że mężczyzna 
stoi na dachu. Potwierdzam, że 
akcja trwa w Brwinowie przy  
ul. Biskupickiej. Na miejscu znaj- 
dują się policjanci, strażacy  
i ratownicy medyczni – powie-
działa nam „na gorąco” pod-
kom. Karolina Kańka, rzecznik 
prasowy Komendy Powiatowej  
Policji w Pruszkowie.

Na szczęście nie doszło do 
dramatu. – Już po akcji, straża-
cy ściągnęli mężczyznę z dachu. 
Więcej informacji w tej sprawie 
nie ujawniamy, są to prywatne 
sprawy rodzinne – wyjaśniała 
podkom. Karolina Kańka gdy za-
dzwoniliśmy do niej później. [SD]

Groził, że skoczy z dachu
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1. Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 778 ze zm.) oraz uchwały Nr VIII/60/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Wypędy w Gminie Raszyn – Obszar I,  
zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
części terenów położonych we wsi Wypędy w Gminie Raszyn – Obszar I, obejmujący obszar planu w obrębie Wypędy w Gminie 
Raszyn, którego granice wyznaczają:
1)  od północy - oś istniejącej ul. Sokołowskiej;
2)  od wschodu - oś istniejącej ul. Kwietniowej, a następnie wschodnia granica administracyjna obrębu Wypędy;
3)  od południa - południowa granica administracyjna obrębu Wypędy;
4) od zachodu - zachodnie granice administracyjne obrębu Wypędy

 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 12 czerwca do 14 lipca 2017 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w siedzibie 
Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, II piętro (tablica ogłoszeń obok pokoju 219), w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w  dniu 20 czerwca 2017 r. o godz. 
15.00, w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, pok. 102. 

Projekt planu zostanie wyłożony do publicznego wglądu w zakresie zmian powstałych na skutek uwzględnienia przez Wójta Gminy Raszyn uwag 
złożonych do projektu planu podczas drugiego wyłożenia dot. działek nr ew.: 96/4 i 107/7.

2. Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 778 ze zm.) oraz uchwały Nr X/94/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Falenty Nowe  w Gminie Raszyn – rejon  
ul. Grudzi i ul. Willowej, zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Falenty Nowe w Gminie Raszyn – rejon ul. Grudzi  
i ul. Willowej, obejmujący obszar planu w obrębie Falenty Nowe,  którego granice wyznaczają:
1)  od północy - oś istniejącej ul. Droga Hrabska;
2)  od wschodu - wschodnia granica administracyjna obrębu Falenty Nowe, 
3)  od południa - południowa granica działki nr ew. 157/8 na długości ok. 100,0m 
4)  od zachodu - w kierunku północnym prostopadły odcinek od południowej granicy działki nr ew. 157/8 - poprzez działki nr ew.: 157/8, 

155/1, 153/1, 205, 148/5, 148/4, zachodnią granicę działki nr ew. 146/17, poprzez działki nr ew.: 146/11, 146/7, 146/6, 144/1, 142/11 
oraz zachodnie granice działek nr ew.: 142/10 i 208/8 - dalej południowe granice działek nr ew.: 211 i 140/6, oś istniejącej ul. Willowej 
oraz północna granica działki nr ew. 134 na długości ok. 167,0m, a następnie w kierunku północnym prostopadły odcinek od granicy 
tej działki  - poprzez działkę nr ew. 133, zachodnie granice działek nr ew.: 132/11 i 132/10 oraz poprzez działki nr ew.: 131 i 130  
- do osi istniejącej ul. Droga Hrabska,

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 12 czerwca do 14 lipca 2017 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w siedzibie 
Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, II piętro (tablica ogłoszeń obok pokoju 219), w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w  dniu 20 czerwca 2017 r.  
o godz. 16.00, w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, pok. 102

Projekt planu zostanie wyłożony do publicznego wglądu w zakresie zmian powstałych na skutek uwzględnienia przez Wójta Gminy Raszyn uwag 
złożonych do projektu planu podczas pierwszego wyłożenia dot. działek nr ew.: 148/4, 140/10, 153/1, 155/1 i 166.

Projekty planów oraz prognozy udostępnione zostaną również na stronie internetowej Gminy www.bip.raszyn.pl – Prawo lokalne – Plany 
zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Raszyn – Projekty planów.
 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje 
ustalenia przyjęte w projekcie miejscowym, w powyższym zakresie, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta 
Gminy Raszyn z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga  
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lipca 2017 r.  
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do ww. projektów planów jest Wójt Gminy Raszyn.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 2-5, w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 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 (Dz. U.  z 2016 r., poz. 353 ze zm.) ww. projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz  
z prognozą oddziaływania na środowisko poddaje się postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, 
zapewniając możliwość udziału społeczeństwa w tym postępowaniu w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. 

W związku z powyższym, Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz wnosić uwagi i wnioski. Uwagi 
i wnioski w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać do Wójta Gminy Raszyn w formie pisemnej  
w Kancelarii Urzędu Gminy Raszyn lub pocztą na adres 05-090 Raszyn ul. Szkolna 2a; ustnie do protokołu w Referacie  
Urbanistyki i Planowania Przestrzennego (pokój 219) oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania 
ich bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres: urbanistyka@raszyn.pl., w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lipca 2017 r. 
Uwagi i wnioski powinny zawierać imię, nazwisko i adres Wnioskodawcy oraz oznaczenie nieruchomości. 
Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest Wójt Gminy Raszyn.   

Z up. Wójta
        Zastępca Wójta

mgr  Michał Kucharski

OGŁOSZENIE    
Wójta Gminy Raszyn  

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
• części terenów położonych we wsi Wypędy w Gminie Raszyn - Obszar I

• części terenów położonych we wsi Falenty Nowe w Gminie Raszyn – rejon ul. Grudzi i ul. Willowej 

Raszyn, dnia 2 czerwca 2017 r.

Młodzi piłkarze w glorii chwały
 Jakub Małkiński 

R A S Z Y N
Legia Warszawa o krok  
od finału Ligi Mistrzów! Taki 
scenariusz napisało życie,  
a precyzyjniej rzecz ujmując 
– turniej Mini Ligi Mistrzów 
w Raszynie. W zmaganiach 
chłopców z rocznika 2007 
triumfowała Benfica 
Lizbona, w koszulkach której 
biegali zawodnicy KS Ursus.

W niedzielę (28 ma-
ja) na raszyńskim 
Wroniku panowa-
ła gorąca atmosfe-

ra. Na boisku młodzi zawodnicy 
strzelali gola za golem i walczyli 
o awans do finału Mini Ligi Mi-
strzów. Zdeterminowani i gotowi 
na maksymalny wysiłek walczyli 
do samego końca.

A zaczęło się jakby bajkowo. 
Organizatorzy przygotowa-
li scenę, na której pojawiły się 
piłki, medale i puchary. Oficjal-
na ceremonia losowania dostar-
czyła wielkich emocji. Po kolei 
na scenie pojawiali się trenerzy 
i kapitanowie drużyn. W pełnym 
napięciu losowali ekipę, której 
barwy będą reprezentować. 
Każdy miał określone prefe-
rencje, jednak los nie wszyst-
kim sprzyjał. Zespoły z Raszyna, 
prawo gospodarza, rozlosowa-
ły między siebie koszulki Legii 
Warszawa i Realu Madryt. – Ży-
czę zawodnikom jak najlepszych 

wyników, przekraczania wła-
snych możliwości. Głęboko w so- 
bie każdy może osiągnąć pierw-
sze miejsce, bo dobrze wie na co 
go stać – mówił Andrzej Zarę-
ba, wójt Raszyna. Młodzi piłka- 
rze udali się do szatni, gdzie przy- 
wdziali koszulki.

Na boisko wyszli przy muzyce, 
oklaskach kibiców. – Idea i forma 
tej imprezy została przygotowana 

w taki sposób, aby przypomina-
ła prestiżowe turnieje piłkarskie 
na najwyższym międzynarodo-
wym poziomie. To nie jest tyl-
ko skład 16 drużyn, które biorą 
udział w turnieju, ale cały sztab 
sponsorów, osób wspierających 

Gol za golem, czyli fantastyczna Mini Liga Mistrzów w Raszynie

w postaci patronów m.in. mi-
nisterstwa sportu, starosty 
pruszkowskiego czy wójta gmi-
ny Raszyn – tłumaczy Katarzyna 
Klimaszewska, dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Sportu w Raszynie. 
– Zależało nam na tym, aby mło-
dzież, która uprawia piłkę nożną 
mogła poczuć atmosferę wielkiej 
imprezy i przeżyć to na własnej 
skórze – dodaje.

Pierwsze mecze i ogromne 
emocje. Rodzice z całych sił ści-
skali kciuki, oficjele obserwowali 
z podziwem, a na dwóch boiskach 
toczyła się piłkarska rywalizacja. 
Dla młodych zawodników to wy-
jątkowe przeżycie. Zwycięzca 

mógł być tylko jeden. W półfi-
nale znalazła się Legia Warszawa 
(KS Raszyn). Kibice stołecznego 
klubu chcieliby doczekać dnia, 
w którym ten scenariusz zi-
ści się na poziomie seniorskim. 
W Raszynie Legia zmierzyła się 
z Juventusem (UKS Żagle War-
szawa) i dostała lanie 1:4. Litości 
nie miała też Benfica Lizbona (KS 
Ursus), która w drugim półfina-
le rozbiła Atletico Madryt (UKS 
Lesznowola) 5:0. Nie zabrało me-
czu o trzecie miejsce. Legia mi-
nimalnie przegrała z Atletico 1:2. 
Ale finał przeszedł najśmielsze 
oczekiwania! Emocje do same-
go końca, młodzi piłkarze ani 
na chwilę nie odpuszczali. Mieli 
już w nogach kilkanaście spotkań, 
ale siłą woli walczyli do samego 
końca. O wszystkim decydowały 
rzuty karne, czyli loteria. Benfica 
pokonała jednak Juventus.

Najlepszym strzelcem turnieju 
został Przemysław Radoliński (KS 
Raszyn), który zdobył 9 bramek.

Mini Liga Mistrzów 2017 prze-
szła do historii. – Pierwsze, dru-
gie czy trzecie miejsce to tak 
naprawdę kwestia przypadku 
w wykonaniu tych małych dzie-
ci. Nie tylko zwycięzcy otrzymali 
nagrody. Wszyscy wyszli z Mi-
ni Ligi Mistrzów z mnóstwem 
prezentów w postaci plecaków, 
koszulek i innych gadżetów  
– mówi Klimaszewska.

Patronem medialnym Mini Ligi 
Mistrzów w Raszynie były „Gazeta 
WPR” i portal WPR24.pl.
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Ogłoszenie

W finale o wszystkim decydowały  
rzuty karne, czyli loteria.  
Benfica pokonała Juventus 

P R U S Z K Ó W
To pomysł, który 
zdobył największą 
liczbę głosów spośród 
projektów zgłoszonych 
do pruszkowskiego 
budżetu obywatelskiego 
w obszarze IV. Plac 
zabaw dla psów ma 
pojawić się w okolicach 
toru kolarskiego. Nie 
tak dawno temu miasto 
ogłosiło zapytanie 
ofertowe w tej sprawie.

P rojekt, któremu na- 
dano nazwę Ogró-
dek Agility, kierowany 
jest głównie do osób 

posiadających psy. Plac o po-
wierzchni 650 mkw. ma być ogól- 
nodostępny przez całą dobę. 
Obiekt będzie położony po-
między torem kolarskim (ul. An-
drzeja 1) a garażami od strony 
ul. Ewy. Jak wskazuje pomysło-
dawca projektu, to popularne 
miejsce do spacerów z czworo- 
nogami i zwraca uwagę na pro-
blem, że w Pruszkowie nie ma 
terenu gdzie można spuścić 
czworonoga ze smyczy oraz tre- 
nować psie sporty w sposób 
bezpieczny i kontrolowany.

Podobne zapisy znalazły się 
w dokumentacji projektowej. 
– Zaprojektowany ogródek za-
baw dla psów, w formie wyposa-
żonego ogrodzonego wybiegu, 
będzie miejscem gdzie bez-
piecznie będzie można puścić 
psa ze smyczy. Miejsce to po-
wstanie żeby psy nie biegały lu-
zem i miały miejsce do zabawy,  
treningów i socjalizacji – napi-
sano w dokumentach.

W ramach tej inwestycji zo-
staną wykonane nawierzchnie 
z piasku (240 mkw.) i żwiru  
(72 mkw.), trawniki (330 mkw.) 
oraz ogrodzenie. Oczywiście 
nie zapomniano o najważ-
niejszych elementach, czy-
li urządzeniach zabawowych 
dla psów. Zamontowane zosta-
ną: kładka, płotki (w kształcie 
kości), równoważnia duża, ob-
ręcze i drążki do skoków, tu-
nel, słupki do slalomu i ścieżki. 
Oprócz tego pojawią się ławki, 
kosze na śmieci i psie odcho-
dy, kaseta na worki higienicz-
ne oraz tablica informacyjna 
z regulaminem.

Kiedy plac zabaw dla psów 
będzie gotowy? Według zapi-
sów w dokumentach nie póź-
niej niż do 31 lipca. [SD]

Plac zabaw dla psów
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G R O D Z I S K  M A Z O W I E C K IP R U S Z K Ó W
Tragedia przy ulicy Zgody w Prusz-
kowie. W jednym z mieszkań zna-
leziono zwłoki mężczyzny. Sprawą 
zajmie się prokuratura. Informację 
o zdarzeniu otrzymaliśmy od jed-
nego z naszych czytelników. – Przy 
ulicy Zgody odkryto zwłoki – napi-
sał w wiadomości SMS na numer 

600 924 925. Policja potwierdzi-
ła to doniesienie, ale gdy oddawa-
liśmy numer do druku nie ujawniała 
przyczyn zgonu. – W środę (31 ma-
ja) około godziny 16 przy ul. Zgo-
dy w Pruszkowie funkcjonariusze 
ujawnili zwłoki mężczyzny – po-
wiedziała nam sierż. sztab. Marta 

Zwłoki znalezione
w mieszkaniu

Słomińska z Komendy Powiatowej 
Policji w Pruszkowie. Czy mężczy-
zna popełnił samobójstwo? – Na tę 
chwilę niewiele mogę powiedzieć 
na temat zdarzenia. Sprawę będzie 
wyjaśniała Prokuratura Rejonowa 
w Pruszkowie – podaje sierż. sztab. 
Marta Słomińska. [JM]  
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– W dniu 23 maja w godzinach popo-
łudniowych operatorka monitoringu 
miejskiego czujnie zauważyła, że na 
ławce w Parku Skarbków niedale-
ko placu zabaw kobieta i mężczyzna 
zachowują się dziwnie i najprawdo-
podobniej spożywają alkohol. Na 
miejsce został skierowany patrol 

straży miejskiej, który jak się oka-
zało w miejscu publicznym niedale-
ko bawiących się dzieci zastał parę  
w trakcie czynności polegających na 
naruszeniu obyczajności w sferze 
zachowań seksualnych w miejscu 
publicznym – informują grodzi-
scy funkcjonariusze. – Strażnik na 

„Akt miłości”  
w Parku Skarbków

miejscu zmuszony był przerwać ten 
„akt miłości”– dodają. Ta chwila za-
pomnienia ma dość kosztowne kon-
sekwencje. – Zarówno kobieta jak  
i mężczyzna zostali ukarani bardzo 
wysokimi mandatami karnymi łącz-
nie za tzw. zbieg wykroczeń – za-
znaczają strażnicy. [JW]  

WAB.6740.575.2017                                                                   

Obwieszczenie Starosty Grodziskiego 
zgodnie z art. 10 § 1 i art. 61§ 4 Kodeksu postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz.U.2016.23 ze zm.), oraz art. 11d ust. 
5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
(Dz. U. 2015.2031 j.t. ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu 
postępowania administracyjnego na wniosek pana Roberta 
Zalewskiego, pełnomocnika zarządcy drogi - Burmistrza Grodziska 
Mazowieckiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej polegającej na: budowie drogi 
gminnej – ul. Prostej w Grodzisku Mazowieckim, na odcinku 
od ulicy Zacisze do ulicy Kijowskiej i Łagodnej, wraz z budową 
kanalizacji deszczowej i przebudową infrastruktury technicznej 
kolidującej z projektowaną inwestycją.
Nieruchomości przeznaczone pod realizację inwestycji 
drogowej1): 
Obręb 0028 Szczęsne: 84/1
Obręb 0070: 26/10, 30/1, 31/1, 33/2, 29, 32/1 (32/16)
Nieruchomości poza liniami rozgraniczającymi, na których 
przewiduje się budowę lub przebudowę: sieci uzbrojenia terenu, 
zjazdów, innych dróg publicznych1):
Obręb 0070: 25/7, 30/4, 32/10, 25/18, 25/19, 33/14
1) W odniesieniu do działek ulegających podziałowi – przed nawiasem 
podano numer działki przed podziałem, a w nawiasie numer działki 
po podziale. 
Uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy należy zgłaszać  
w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do 
publicznej wiadomości w siedzibie Starostwa Powiatu Grodziskiego 
w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym (Grodzisk Mazowiecki, 
ul. Kościuszki 32, pok. Nr 11).

WAB.6740.576.2017                                                                   

Obwieszczenie Starosty Grodziskiego
Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 61§ 4 Kodeksu postępowania 
administracyjnego ( t.j. Dz.U.2016.23  ze zm.), oraz art. 11d ust. 5 
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach 
przygotowania  i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
(Dz. U. 2015.2031 j.t. ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu 
postępowania administracyjnego na wniosek pana Roberta 
Zalewskiego, pełnomocnika zarządcy drogi - Burmistrza Grodziska 
Mazowieckiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej polegającej na: budowie drogi 
gminnej – ul. Zacisze  w Grodzisku Mazowieckim na odcinku 
od ulicy Nadarzyńskiej  do ulicy Okólnej wraz z budową 
kanalizacji deszczowej, sieci elektroenergetycznej, oświetlenia 
drogowego oraz przebudową infrastruktury technicznej kolidującej  
z projektowaną inwestycją.
Nieruchomości przeznaczone pod realizację inwestycji 
drogowej1): 
Obręb 0069: 140
Obręb 0070: 33/1, 35, 2/2 (2/97), 36 (36/1), 4/1 (4/5), 4/2 (4/3),  
5 (5/1), 6/12 (6/17), 9/4 (9/8), 11 (11/1), 28/6 (28/8)
Obręb 0071: 1, 2/2 (2/5, 2/6), 2/4 (2/8), 2/3 (2/10), 3/6 (3/10), 4/1 
(4/4), 4/2 (4/6), 5/2 (5/16), 9 (9/1), 15 (15/1)
Nieruchomości poza liniami rozgraniczającymi, na których 
przewiduje się budowę lub przebudowę: sieci uzbrojenia terenu, 
zjazdów, innych dróg publicznych1):
Obręb 0069: 51/3, 165, 166, 167, 168, 169, 170
Obręb 0070: 8, 9/5, 20/9, 22/1, 29, 33/2, 33/8, 37/2, 36 (36/2), 
4/2 (4/4), 6/12 (6/18), 9/4 (9/9), 11 (11/2), 14/2, 14/5, 15, 16/3,  
20/8, 2/96
Obręb 0071: 6, 7, 16, 4/1 (4/5), 4/2 (4/7)
Obręb 0072: 16/1
Obręb 0028 Szczęsne: 87/2
1) W odniesieniu do działek ulegających podziałowi – przed 
nawiasem podano numer działki przed podziałem, a w nawiasie 
numer działki po podziale. 
Uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy należy zgłaszać 
w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do 
publicznej wiadomości w siedzibie Starostwa Powiatu Grodziskiego 
w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym (Grodzisk Mazowiecki, 
ul. Kościuszki 32, pok. nr 11).                                                                                        

Ogłoszenie

Ogłoszenie

R A S Z Y N
Na skrzyżowaniu  
ul. Wygody i ul. Olszynowej 
w Podolszynie  
Nowym powstało  
rondo. Zastosowane  
rozwiązanie ma  
zwiększyć bezpieczeństwo 
w ruchu drogowym. 

W ubiegłym roku po-
wiat pruszkowski 
pochylił się nad 
sprawą i ogłosił 

postępowanie przetargowe,  
w którym zgłosiło się pięciu 
zainteresowanych realizacją 
inwestycji. Wyłoniono wyko-
nawcę, który sprawnie prze-
prowadził niezbędne prace. Od 
kilku tygodni kierowcy mogą 
korzystać z nowego rozwiąza-
nia na skrzyżowaniu ul. Wygody 
i ul. Olszynowej w Podolszynie 
Nowym. – Mamy nowe, funk-
cjonalne, piękne rondo, które 
ma służyć zarówno pieszym, jak  
i zmotoryzowanym – zaznacza 
Katarzyna Klimaszewska, rad-
na powiatu pruszkowskiego.

Koszt inwestycji wyniósł po-
nad 1,2 mln zł. – Rozwiązanie, 
popularne w Europie, zwane 
rondem jest bardzo bezpiecz-
nym rozwiązaniem, a ono tu-
taj szczególnie było potrzebne. 
Wcześniej przy bardzo nie-
sprzyjającym układzie skrzyżo-
wania, z dużym kątem ostrym 
natarcia, ul. Wygody i ul. Ol-
szynowej dochodziło do bardzo 
wielu stłuczek i kolizji. Dzi-
siaj właściwie jest to już his- 
toria i wszyscy uczestnicy ru-
chu mogą bardzo bezpiecznie 
poruszać się po tym skrzyżo-
waniu – tłumaczy Mirosław 
Chmielewski, członek zarzą-
du powiatu pruszkowskiego.

Wielokrotnie podkreśla-
no konieczność modernizacji 
skrzyżowania. Oczekiwania 
mieszkańców Podolszyna zo-
stały spełnione. – Na tę in-
westycję mieszkańcy gminy 
Raszyn czekali wiele lat i cieszę 
się, że udało ją się w tak spraw-
ny i szybki sposób wykonać  
– podkreśla Andrzej Zaręba,  
wójt Raszyna.  [JM]

Powstało rondo
w Podolszynie Nowym

P R U S Z K Ó W
Tytuł tekstu jest 
jednocześnie tytułem 
najbliższej konferencji 
dla przedsiębiorców, 
która 6 czerwca 
odbędzie się w Muzeum 
Starożytnego Hutnictwa 
Mazowieckiego.

S towarzyszenie Forum 
Gospodarcze Prusz-
kowa przygotowuje 
kolejną już konferen-

cję dla przedsiębiorców, właści-
cieli firm i kadry kierowniczej. 
Tym razem spotkanie odbędzie 
się pod hasłem „Szanse i wy-
zwania polskiego biznesu”.

Konferencja rozpocznie się 
6 czerwca o godz. 13. W trak-
cie dwugodzinnego spotkania 
uczestnicy będą mieli okazję 
zapoznać się m.in. z gene-
zą powstania i zadaniami Po-
wiatowej Rady Rozwoju (start 
godz. 13.25).

Po wystąpieniach starosty 
pruszkowskiego i prezydenta 
Pruszkowa rozpocznie się część 
prelekcji dotycząca zobowiązań 

przedsiębiorców wobec Zakła-
du Ubezpieczeń Społecznych. 
Pracownicy pruszkowskiego 
inspektoratu wyjaśnią zmia-
ny jakie zaszły w przypadku 
umów zleceń, przybliżą zasa-
dy i przedstawią możliwości 
ubezpieczenia obcokrajowców. 
W trakcie spotkania uczestni-
cy dowiedzą się też o zmianach 
wprowadzonych do ustawy 
o swobodzie działalności go-
spodarczej a dotyczące wnio-
sków CEiDG.

Nie zabraknie również części 
otwartej, gdzie będzie można 
zadawać pytania. Zakończe-
nie spotkania planowane jest 
na godz. 15. [AS]

Szanse i wyzwania 
polskiego biznesu

 Anna Sołtysiak 

R E G I O N
Nadchodzący weekend 
obfituje w szereg imprez 
kulturalnych w naszym 
regionie. Przygotowaliśmy 
dla Was krótki przewodnik 
po wydarzeniach  
w okolicy. 

Stolicą imprez w sobo-
tę będzie oczywiście 
Pruszków. Tu szykują 
się dwa duże festyny. 

Pierwszy z nich to „Lato, lato, 
lato czeka...” na terenie Parku  
Żwirowisko (ul. Antka). Od godz. 
10.00 scenę opanują przedszko-
laki i tancerze z zespołu Prusz-
kowiacy i Dance Imperium. 
Późnym popołudniem (godz. 
17.30) ruszą koncerty hip-hopo-
we. Na scenie zobaczymy B.R.O, 
SB Mafija oraz O.S.T.R. 

Drugi festyn odbędzie się 
w Parku Kościuszki. Tu impreza 
wystartuje w samo południe. Swo-
je talenty zaprezentują młodzi ar-
tyści, muzycy i tancerze. Od 14.30 
ruszą koncerty. Na scenie pojawią 
się Orkiestra Dęta Pruszkowian-
ka, Leszcze i Arka Noego. 

Atrakcji nie zabraknie w Gro- 
dzisku. W sobotę w Parku Skarb- 

ków przygotowano szereg atrak-
cji dla najmłodszych mieszkań-
ców w ramach Cyrkowego Dnia 
Dziecka. Oprócz dmuchańców, 
warsztatów i zabawy będzie moż-
na podziwiać pokaz motocykli 
z klubu White Arrows. 

W sobotę w Grodzisku odbę-
dzie się również charytatyw-
ny festiwal disco polo. Gramy 
dla Marcina i Mariusza, których  
mama tragicznie zginęła w 2015 r.  
Na scenie zobaczymy m.in.  
zespół Boys, D-Bomb, Dennis,  
Fanatic, Bartka Wronę i wielu  
innych. Start imprezy o 13.30  
ul. Sportowa 29. Wstęp 10 zł. 

Natomiast w niedzielę 4 czerw- 
ca (godz. 11.00) w Piastowie na 
stadionie miejskim wystartu-
je Dzień Dziecka połączony ze 
zbiórką pieniędzy na leczenie 
Ani Ługowskiej. W programie 
dmuchane zjeżdżalnie, ścianka 
wspinaczkowa i inne. Tego dnia 
dla najmłodszych popcorn i wa-
ta cukrowa za darmo. Dzień za-
kończy dyskoteka.

Dzień Dziecka w niedzielę 
będzie można świętować rów-
nież w Regułach. Strefa reak-
cji wypełni się atrakcjami dla 
najmłodszych. Będą gry retro, 
szczudlarze, warsztaty robienia 

gniotków, mega twister i szereg 
innych atrakcji. 

Na 4 czerwca przygotowano  
również imprezy w Raszynie. Pik-
nik wystartuje w parku w Raszy-
nie o godz. 15.00. W programie 
pokaz iluzjonisty, sztuczki cyrko-
we, taniec z wachlarzami, pokazy 
taneczne i występy dzieci z ra-
szyńskich przedszkoli. 

Wcześniej, bo już w piątek 
impreza z okazji Dnia Dziecka 
odbędzie się w Wolicy (ul. Przed-
szkolna 2). Start imprezy o godz. 
15.00. Pierwszą atrakcją będzie 
przedstawienie „Kot w butach” 
w wykonaniu... rodziców. Co jesz- 
cze przygotowali organizato-
rzy? Dla ciekawskich Junior 
Odkrywca przeprowadzi szereg 
eksperymentów m.in. wulkany 
z piany. Chętni skorzystają z ką-
cików tematycznych – wiem co 
jem, spot to zdrowie oraz z kąci-
ka plastycznego. Nie zabraknie 
konkursów, zawodów i zabawy. 
Głodni będą mogli zjeść kiełba-
ski z grilla. 

Przypominamy, że w nocy  
z 3 na 4 czerwca szereg ciekawych 
wydarzeń przygotowują biblio-
teki w naszym regionie z okazji 
„Nocy Bibliotek”. Listę atrakcji 
znajdziecie na stronach inter-
netowych placówek. 

Moc weekendowych 
imprez w regionie

Festyny, festiwal disco polo, Noc Bibliotek
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Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
Biuletyn przygotowywany i reDagowany przez UrzĄD Miejski w GroDzisku Mazowieckim. ReDakcja WPR nie ponosi oDpowieDzialności za jego treść.

ul. T. Kościuszki 32A, tel. 22 755 55 34;
www.grodzisk.pl

P R O M O C J A

 
 

Biuletyn Informacyjny Gminy Michałowice
Biuletyn przygotowywany i reDagowany przez Gminę Michałowice. ReDakcja WPR nie ponosi oDpowieDzialności za jego treść.

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

T eren, którego dotyczą kon-
sultacje ograniczony jest 
ul. Regulską (od wschod-
niej strony), Alejami Jero-

zolimskimi, rowem melioracyjnym 
stanowiącym granicę z Michałowi-
cami oraz linią torów kolejki WKD. 

 Obowiązujące dokumenty plani-
styczne – obszar ten posiada obowią-
zujący od 2002 roku miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego 
(mpzp) - zatwierdzony uchwałą Ra-
dy Gminy Michałowice Nr LI/377/2002 
z 21 marca 2002 r. (Dziennik Urzę-
dowy Województwa Mazowieckiego 
Nr 143 z 2002 r., poz. 3161).

Zgodnie z tym prawnym dokumen-
tem na większości obszaru „Reguły, 
Al. Jerozolimskie” możliwa jest loka-
lizacja przemysłu i usług logistycz-
nych wysokiego składowania, w tym 
dla nieruchomości o powierzchni po-
nad 5,0 hektarów - hal o wysokości 
do 20,0 m. Jedynie tereny położone 
przy ulicy Regulskiej określone są 
w miejscowym planie jako zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna z usłu-
gami. Tu jednak również dopuszczone 
jest lokalizowanie usług w budynkach 
wolnostojących. 

 W obowiązującym Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy 
oznaczenia terenów w wielu przy-
padkach nie są zbieżne z przeznacze-
niem określonym w obowiązującym 
aktem prawa miejscowego – miejsco-
wym planem .

 Dlaczego zmiana? – podstawą 
przystąpienia do zmiany studium były 
wnioski o doprowadzenie do zgodno-
ści ustaleń Studium z obowiązującym 
mpzp oraz o dopuszczenie wielko-
powierzchniowych obiektów han-
dlowych o powierzchni sprzedaży 
przekraczającej 2000 m2 w obsza-
rze, na którym obecnie jest możli-
wość lokowania przemysłu i usług 
logistycznych. Właściciel dużej czę-
ści terenu proponuje wybudowanie 
galerii handlowej z kinem i terena-
mi rekreacyjnymi.

W ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji” obszar „Reguły 
Al. Jerozolimskie” jest kolejnym terenem objętym zmianą Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Michałowice, odnośnie którego odbywają się konsultacje społeczne 
wykraczające poza planistyczną procedurę.

 Konsultacje społeczne - 31 maja 
odbył się spacer badawczy, natomiast 
7 czerwca, w godz. 18.00-20.00, 
zapraszamy na otwarte spotkanie 
konsultacyjne „Porozmawiajmy 
przy kawie o rozwiązaniach prze-
strzennych”, które odbędzie się 
w sali multimedialnej urzędu gmi-
ny, Reguły, Aleja Powstańców War-
szawy 1. Od 9 do 30 czerwca będzie 
prowadzone badanie ankietowe do-
tyczące tego obszaru. 

 Sporządzanie zmian Studium 
jest sprawą publiczną. Zapraszamy 
wszystkich zainteresowanych do 
włączenia się w projektowanie prze-
strzeni. Nie ma znaczenia czy jesteś 
właścicielem gruntu, mieszkańcem 
obszaru wskazanego w Studium, czy 
też innego rejonu gminy.

 Dzięki konsultacjom chcemy po-
znać opinie jak największej liczby 
osób zainteresowanych przestrzenią 
gminy, by lepiej móc dostosować Stu-
dium do lokalnych potrzeb i wspólnie 
wypracować rozwiązania.

Zmiana studium – dialog społeczny 
– obszar „Reguły, Al. Jerozolimskie”



Piątek, 2 CZERWCA 2017

W I A D O M O Ś C I14

Reklama

Zaatakował kierowcę nożem
G R O D Z I S K  M A Z .

Do awantury drogowej 
doszło na terenie gminy 
Grodzisk Mazowiecki. 
Kierowca został zaatakowany 
przez pasażera pojazdu, 
który jechał przed nim. 

N apastnik miał podejść 
do kierowcy i grozić 
mu, a także uderzyć 
go pięścią w twarz oraz 

próbować ugodzić go nożem – po-
informowała asp. sztab. Katarzyna 
Zych, rzecznik prasowy Komendy 
Powiatowej Policji w Grodzisku.

Wideorejestrator umieszczony 
pojeździe pokrzywdzonego kie-
rowcy nagrał całe zdarzenie. Na 
nagraniu widać jak mężczyzna 

został zaatakowany przez pa-
sażera pojazdu podróżującego 
przed nim. Po zablokowaniu dro-
gi pokrzywdzonemu napastnik 
„wyskoczył” z samochodu, ude-
rzył go w twarz i groził nożem. 

– Na szczęście kierujący zdążył 
w porę zamknąć szybę swojego 
pojazdu, w którą trafi ły uderze-
nia niebezpiecznego narzędzia – 
informuje asp. sztab. Katarzyna 

Zych. – Grodziscy policjanci szyb-
ko ustalili właściciela auta, z które-
go wysiadł podejrzewany o groźby 
mężczyzna. Okazało się, że został 
on rozpoznany przez poszkodo-
wanego jako sprawca tego czynu. 
24-latek został zatrzymany przez 
kryminalnych w miejscu zamiesz-
kania. Jarosław R. usłyszał zarzut 
kierowania gróźb karalnych, uszko-
dzenia ciała przez uderzenie pię-
ścią i usiłowania uszkodzenia 
ciała przez użycie niebezpiecz-
nego narzędzia. Odpowie także za 
uszkodzenie zgłaszającemu szyby 
w samochodzie – dodała. Proku-
rator podjął decyzję o zastoso-
wanie dozoru policyjnego wobec 
24-latka, a także zakazał mu zbliża-
nia się do pokrzywdzonego. [SD]
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Nie chcą być indykiem...

 Jakub Małkiński 

G R O D Z I S K  M A Z .
W najpiękniejszym śnie 
gracze Bogorii Grodzisk 
Mazowiecki nie spodziewali 
się, że tak udanie 
rozpoczną półfi nałową 
rywalizację z KS 
Dekorglass Działdowo (3:1). 
Drzwi do fi nału Superligi 
tenisa stołowego są 
szeroko otwarte. 6 czerwca 
Bogoria musi postawić 
kropkę nad „i”.

D ekorglass „był zły 
i miał bardzo ostre 
kły”, ale w Grodzisku
okazał się bezzębny 

i bezradny. Nie pomógł nawet 
lider ekipy z Działdowa Wong 
Chung Ting. Pewne zwycięstwo 
grodziszczan 3:1 sprawia, że mogą 
spokojnie zacząć myśleć o fi nale, 
który 10 czerwca. Ale... 6 czerwca 
zagrają rewanż z Dekorglassem 
w Działdowie. – Wychowałem się 
na wsi i tam było takie powiedze-
nie „myślał indyk o niedzieli...”.  
Mamy świeże doświadczenie, kie-
dy KTS Siarka-ZOT Tarnobrzeg 
rywalizowała w ćwierćfi nale Ligi 
Mistrzyń. W Hiszpanii przegrały 
0:3 z UCAM Kartagena, a u siebie 
wygrały 3:0 i decydował bilans se-
tów. Tarnobrzeg awansował do 
półfi nału, choć wydawało się to 
nierealne. W związku z tym nasza 
zaliczka, 3:1 w pierwszym meczu, 
nie jest wielka. Jesteśmy bogaci 
w doświadczenie i nie raz wynik 
rywalizacji odwracał się. Trze-
ba przygotować się jak najlepiej 
do rewanżu z Dekorglassem 
– tłumaczy Tomasz Redzimski,
trener Bogorii.

W Grodzisku Bogoria musia-
ła radzić sobie bez zawodników 
z Azji, ale Panagiotis Gionis 
i Daniel Górak przybliżyli zespół 

do finału. Bezradny w star-
ciu z Grekiem okazał się moc-
ny Wong. – Koncentrowaliśmy 
się na tym, co było do zrobienia. 
Obawy nic by nam nie pomogły. 
Zdawałem sobie sprawę, że 
Wong przygotowuje się do mi-
strzostw świata na innych pił-
kach i trudno będzie mu się 
przestawić na warunki ligowe. 
Górak i Gionis mobilizują się 
do spotkań o najwyższą staw-
kę. Panagiotis zaliczył dwie gry 

na wysokim poziomie, miał fe-
nomenalne zagrania, które na-
dal przez wielu są oglądane 
na youtubie – mówi nam tre-
ner grodziszczan.

Bogoria zagra w Działdowie 6 
czerwca o 18. Jednak trójka gra-
czy z Grodziska (Górak, Gao Ning 
i Gionis) uczestniczy w Indywi-
dualnych Mistrzostwach Świata 
w Dusseldorfie, które rozgry-
wane są od 29 maja do 5 czerw-
ca. Niezależnie od osiągniętego 
wyniku, gracze mogą wrócić do 
Polski zmęczeni. A to nie będzie 

Tenisiści Bogorii mają szeroko otwarte drzwi 
do fi nału Superligi
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korzystne w przypadku rewanżu 
w Działdowie. – Oczywiście, że 
to może mieć wpływ na postawę 
zespołu. Zawodnicy mogą być 
zmęczeni, zarówno fi zycznie jak 
i psychicznie. Z kolei z obozu 
rywala w Dusseldorfi e gra tyl-
ko Wong. Reszta spokojnie może 
przygotowywać się do rewanżu 
– zaznacza Tomasz Redzimski. 
– Chińczycy porównują głów-
ny start, czyli tu mistrzostwa 
świata, do naciągniętego łuku. 

Podczas turnieju następuje wy-
strzał, energia jest uwalniana. 
A po nim nadchodzi czas, aby 
ponownie napiąć cięciwę po-
przez odpowiedni trening i re-
generację – dodaje.

Grodziscy kibice głęboko wie-
rzą, że w Działdowie ich trzy łuki 
nadal będą w formie i wystrzelą 
z ogromną mocą, która pozwoli 
Bogorii znaleźć się w fi nale. Ten 
zostanie rozegrany 10 czerwca 
w Kobyłce. W drugim półfi nale 
walczą Unia AZS Gdańsk i Zoo-
leszcz Gwiazda Bydgoszcz.

P R U S Z K Ó W
Obok budynku 
pruszkowskiego 
starostwa przy 
ul. Drzymały pojawiła 
się stacja rowerowa. 
Dzięki niej można 
m.in. napompować koła.

P ogoda aż prosi się 
o wycieczki rowero-
we dlatego tuż przy 
parkingu rowero-

wym Starostwa pojawiła się 
stacja rowerowa. Pierwsze te-
sty za nami! Starosta Maksym 
Gołoś potwierdza, że wszyst-
ko działa wyśmienicie! Zapra-
szamy do korzystania ze stacji! 
– poinformowało Starostwo 
Powiatowe w Pruszkowie za 
pośrednictwem Facebooka.

Na miejscu są wszystkie 
potrzebne narzędzia. – Miesz-
kańcy mogą skorzystać z pomp-
ki ręcznej ze wskaźnikiem ci-
śnienia i z zestawu narzędzi 
służących do naprawy, czy też 
poprawy pracy roweru. Rów-
nież jest specjalny uchwyt do 
zamontowania roweru, by móc 
łatwo dostać się do każdego 
miejsca i elementu – mówi 
Krzysztof Bukowski z prusz-
kowskiego starostwa. – Sta-
cja dostępna jest bezpłatnie, 
dla wszystkich – dodaje.

Obiekt posiada naklejki 
z instrukcjami. – Z boku
tej stacji jest rozpiska doty-
cząca prawidłowego ciśnie-
nia w oponach, w zależno-
ści ich wielkości i grubości. 
Jest to dość przydatne, po-
nieważ niektórzy pompują 
koła „na kamień”, co zmniej-
sza komfort jazdy – zazna-
cza Bukowski. [SD] 

Stacja 
rowerowa

F o t o m i g a w k a

Na ulicy Kościuszki w Pruszkowie 31 maja przewróciło się 
drzewo i przygniotło zaparkowane auta. W zdarzeniu na 
szczęście nikt nie ucierpiał.     [SD]  
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S P O R T Y  WA L K I
Michalina Latosek 
triumfowała 
w Lublinie 
w międzynarodowych 
mistrzostwach 
młodzików i dzieci 
w judo. 

M łodzi mieszkań-
cy gminy Brwi-
nów reprezen-
tujący barwy klu-

bu Czerwone Smoki mogli się
sprawdzić w rywalizacji z ró-
wieśnikami z zagranicy. Ogrom-
ne powody do radości ma Mi-
chalina Latosek (+57kg), która 
startowała w grupie roczniko-
wej 2005-2006. Za jej plecami 

uplasowały się Dana Karneliuk 
i Julia Romelczyk.

Drugie miejsce w zawodach,
które odbyły się 21 maja w Lub-
linie zajął Jakub Witkow-
ski (+60kg). W jego kategorii 
w rywalizacji chłopców z rocz-
ników 2005-2006 nie było 
praktycznie żadnej konkuren-
cji. Wystartowało tylko dwóch 
zawodników, lepszy od Wit-
kowskiego okazał się Miłosz 
Gierczak. Na podium stanął 
również Igor Popłoński (66kg), 
który rywalizował w najstar-
szej grupie (2003-2004).

W Lublinie wystartowali rów-
nież: Antoni Latosek i Piotr 
Andrulewicz. Obaj wywalczyli 
piąte miejsca. [JM]

Złoto dla Michaliny
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G R O D Z I S K  M A Z O W I E C K IP R U S Z K Ó W
6 czerwca w Pruszkowie na chwilę 
zrobi się bardzo głośno. Zawyją sy-
reny alarmowe. Ale od razu uspo-
kajamy, to jedynie test urządzeń. 
W ramach ćwiczeń pod nazwą: 
„Renegade/Sarex 17/I” sprawdzo-
ny zostanie system alarmowania 
i ostrzegania ludności o zagrożeniach 

z powietrza. Kiedy dokładnie odbę-
dzie się trening wojewódzkiego Sys-
temu Wykrywania i Alarmowania? 
We wtorek, 6 czerwca w godz. 9-13. 
Będzie to trzyminutowe modulowa-
ne wycie syreny, którego odwoła-
nie nastąpi poprzez trzyminutowy 
dźwięk ciągły. Urządzenia alarmowe 

Zawyją syreny. 
To tylko ćwiczenia

załączane są w sytuacjach wyjątko-
wego zagrożenia, ale konieczna jest 
również kontrola ich prawidłowe-
go działania. Dlatego też raz w ro-
ku należy sprawdzać czy urządzenia 
działają poprawnie. Zatem nie ma po-
wodów do obaw, warto w tym cza-
sie po prostu zachować spokój. [SD]  

6 czerwca Bogoria musi w Działdowie 
postawić kropkę nad „i”



OgłoszeniaZamów: 22 758 77 88
reklama@wprmedia.pl                

Pruszków
ul. Niecała 10/2

Piątek, 2 CZERWCA 2017

 ► Dam Prace okolice 
Nadarzyna praca 
ze skanerem przy 
kompletacji towaru 
bez doświadczenia osoby 
w wieku do około 35 lat 
energiczne. godziny nocne 
697-125-946

 ► Firma sprzątająca zatrudni 
do sprzątania na terenie 
obiektu Tesco Piastów 
al. Tysiąclecia 7, wynagrodzenie 
płatne terminowo. 
Kontakt pan Roman 
789-127-639 

 ► 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

 ► Panią jeżdżącą samochodem 
do odbierania dzieci ze szkoły 
(3 i 13 lat) i opieki po szkole
i w czasie choroby – od września. 
Milanówek. 501-464-485 

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

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

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

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

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

Nieruchomości – sprzedam

 ► Dom jednorodzinny 
w Pruszkowie, pow. 122, 
działka 725 - tel. 518-276-329 

 ► Dom w Parzniewie, 535-487-338 

Mieszkania Pruszków, 
60-100 mkw., ceny już od 
5 500 zł/mkw., tel. 22 729-03-13 

 ► Sprzedam działki budowlane, 
Osowiec, bezpośrednio przy lesie 
z mediami, Tel. 510-521-952 

 ► Sprzedam mieszkanie, Żbików, 
50 m2, 3 pokoje, 507-526-369 

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

Nieruchomości – do wynajęcia

 ► Do wynajęcia garaż podziemny 
ogrzewany ul. Dobra. Cena 200 zł. 
600-200-702 

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

 ► Wydzierżawię pod usługi 
plac 1000 m2, Nadarzyn, 
696-023-878 

Nieruchomości – inne

 ► Zamienię mieszkanie 
kwaterunkowe 39 m2, 
dwa pokoje z kuchnią 
na większe lub o podobnym 
metrażu, może być zadłużone 
lub do remontu. 
Mieszkanie znajduje się 
w centrum Pruszkowa z małym 
czynszem. Tel. 664-647-613 
lub 662-291-133 

Auto-moto – kupię

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

Auto-moto – sprzedam

 ► Ford Mondeo 2007, stan idealny. 
Telefon: 798-203-882 

Sprzedam

 ► Antyki, 535-487-338 

Usługi

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

 ► Czyszczenie skórzanej tapicerki 
samochodowej, 505-076-331

 ► Dachy papą: 605-606-914 

 ► Docieplanie Budynków 
795-969-696 

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

 ► Elektryk, tel: 500-300-402 

 ► Hydraulik, 535-872-455 

 ► Protezy zębowe 450 zł: 
508-357-334

Dam pracę

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

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

 ► Sprzątanie, pranie tapicerki 
meblowej, samochodowej, 
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 

 ► 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  

 ► Poszukuję Panią do po pomocy 
przy starszym, leżącym, o drobnej 
budowie ciała Panem. Praca 
w godz. 8.00-16.00 Wolica przy 
CH MAXIMUS. Tel. 880-394-210 

 ► Potrzebna odpowiedzialna, 
sprawna opiekunka do mojej 
91 letniej mamy, eleganckiej, 
chodzącej i miłej. Pomoc w domu, 
spacery,8 godzin bez weekendów 
w Pruszkowie. Tel: 606-308-342 

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

 ► Praca w zakładzie kamieniarskim 
w Pruszkowie, tel: 501-182-330 

 ► Przyjmę do Kiosku, emerytka, 
rencistkę. Tel. 883-852-897 

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

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

 ► Zatrudnię do sprzedaży 
truskawek 10 zł/godz. 
tel: 512-422-133 

 ► Zatrudnię fryzjera/fryzjerkę 
tel. 502-036-239 
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Pruszków, ul. Kościuszki 8 paw. 3
Tel. 514 383 333, www.dabi.net.pl

PARTNER HANDLOWY

Zarząd Powiatu Grodziskiego
informuje, iż w dniach od 02.06.2017 r. do 22.06.2017 r. 
w siedzibie Starostwa Powiatu Grodziskiego w Gro-
dzisku Maz. przy ul. Kościuszki 30 i ul. Żyrardowskiej 48 
bud.A zostanie wywieszony na tablicach ogłoszeń wykaz 
pomieszczeń Powiatu Grodziskiego przeznaczonych do 
oddania w najem. Wykaz został także zamieszczony na 
stronie internetowej www.powiat-grodziski.pl.

 797 705 105
  

  

Wynagrodzenie
podstawowe

1000 zł + premia

Praca
 doradca klienta

P o ż y c z k i   e k s p r e s o w e

!
Koszt połączenia wg taryfy operatora.

517 090 224
rekrutacja.eden@edenfinance.pl

Mile widziani Emeryci

ZAPRASZAMY PO 
ROZSADY KWIATÓW 

I WARZYW 
 

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

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego  
uprzejmie informuje, 

że na urzędowej tablicy ogłoszeń oraz na stronie 
internetowej Starostwa Powiatowego w Prusz-
kowie został wywieszony wykaz nieruchomości 
Powiatu Pruszkowskiego przeznaczonych do 
sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz 
współwłaściciela nieruchomości.

Zakład Pogrzebowy z Pruszkowa 
przyjmie na stanowisko 

żałobnika – kierowcy
  Miejsce zamieszkania – Pruszków, 

Piastów
  Prawo jazdy kat. B z doświadczeniem
  Znajomość topografii Warszawy, 

Pruszkowa i okolic.
  Wzrost 178 – 185 cm.
  Dyspozycyjność

Prosimy o przesłanie CV na adres: 
dpsz@dpsz.pl

AGENCJA W PRUSZKOWIE  
UL. KRASZEWSKIEGO 5

(50 METRÓW OD STACJI WKD PRUSZKÓW)

NOWOŚCI
Rachunki za gaz w PGNIG – opłata 0,00 zł

SZYBKO I KOMFORTOWO DOKONASZ:
Wpłat i wypłat na konto, realizacji przelewów,

zmian na koncie

OPŁACISZ RACHUNKI:
m.in. czynsz w Sp-ni Pruszkowskiej 0,00 zł

prąd i telefon itp. 2,50 zł

ZAŁOŻYSZ: Konto, lokatę
UZYSKASZ: POŻYCZKĘ, KARTĘ KREDYTOWĄ
ZŁOŻYSZ WNIOSEK O KREDYT HIPOTECZNY

Czynne: Poniedziałek – Piątek 10:00 – 18:00,
Sobota 10:00 – 13:00

PKO BANK POLSKI
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