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R E G I O N
Rozbudowa Al. Jerozolimskich 
w Pruszkowie powinna 
zakończyć się 
31 sierpnia 2017 r. 
To pierwotny termin. 
Wiadomo już, że roboty 
będą trwać dłużej 
niż zakładano.

P oszerzenie „wąskiego gar-
dła” na drodze wojewódz-
kiej nr 719 w Pruszkowie 
było jedną z najdłużej wy-

czekiwanych przedsięwzięć drogo-
wych w Pruszkowie. Inwestycja co 
roku była przekładana ze względu na 
odwołania mieszkańców. W końcu 

udało się uzyskać wszystkie wyma-
gane zgody i roboty ruszyły. 

Pierwotnie zamknięcie wylotów-
ki z Pruszkowa planowano w nocy 
z 26 na 27 października ubiegłego  
roku. Termin ten, ze względu na 
Dzień Wszystkich Świętych prze-
sunięto na początek listopada. 
Wszystko szło zgodnie z planem, 
ale tylko na samym początku. 

Pierwsze problemy pojawi-
ły się zaledwie trzy tygodnie po 
rozpoczęciu prac. – Poniedziałek 
21 listopada godzina 8.15 i nie ma 
żywej duszy na remontowanym 
odcinku. Zaraz będzie 3 tygodnie 
jak zamknięto Jerozolimskie. Czy 
tak ma wyglądać remont zgod-
nie z planem? – dopytywał się je-
den z czytelników, który przesłał 

maila wraz ze zdjęciem na adres 
kontakt@wpr24.pl.

Okazało się wtedy, że drogowcy 
natknęli się na instalacje, których 
nikt nie naniósł na mapy. – Takie 
sytuacje się zdarzają. W studzien-
kach teletechnicznych odkryliśmy 
niezinwentaryzowane kable. Nie jest 
to nic nadzwyczajnego. Tych insta-
lacji nie było na mapach. Teraz trze-
ba tylko uzgodnić ich przełożenie 
– mówiła nam wtedy Monika Bur-
don, rzecznik prasowy Mazowiec-
kiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. 

To był tylko początek proble-
mów przy rozbudowie „wąskiego 
gardła”. W międzyczasie okazało 
się, że zakres prac do wykonania 
będzie znacznie szerszy niż pier-
wotnie zakładano. Chodzi tu m.in. 

Prace w Al. Jerozolimskich złapały poślizg 
Czy robotnicy przy rozbudowie „wąskiego gardła” powinni pracować przez całą dobę?

CZYTAJ WIĘCEJ NA STR. 2

o konieczność wymiany gruntu pod 
fragmentem Al. Jerozolimskich 
pomiędzy skrzyżowaniem z Bo-
haterów Warszawy a wiaduktem. 
Doszło też do kilku awarii, które 
skomplikowały roboty – po ulew-
nych deszczach woda spływająca 
z placu budowy podtopiła budynki 
znajdujące się przy ul. Partyzantów, 
robotnicy uszkodzili rurę z gazem, 
a w ostatnich dniach doszło do awa-
rii magistrali wodociągowej.

Wszystkie te „nieszczęścia” spra-
wiły, że termin zakończenia prac 
również należy przesunąć. A to nie 
zapowiada nic dobrego. Zwłaszcza, 
że na wrzesień zaplanowano za-
mknięcie linii kolejowej 447...
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F o t o m i g a w k a

W środę 5 lipca około godz. 14.30 na ważnym skrzyżowaniu w Prusz-
kowie doszło do zderzenia dwóch pojazdów. Kierowca volkswagena 
zagapił się i wjechał w tył jadącego przed nim opla. Więcej na temat 
tego zdarzenia powiedzieli nam pruszkowscy policjanci. – Było to 
tzw. klasyczne najechanie na tył pojazdu. Volkswagen uderzył w tył 
opla. Pani kierująca oplem została przewieziona do szpitala. Kierowcy 
trzeźwi. – mówiła podkom. Karolina Kańka, rzecznik prasowy Komendy 
Powiatowej Policji w Pruszkowie. [SD]
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Używanie ich zgodnie z instrukcją umożliwia sprawne przejście na perony. Z wind mogą 
swobodnie korzystać osoby niepełnosprawne i matki z dziećmi w wózkach, a rowerzyści 
mogą wygodnie sprowadzić rower po szynach zainstalowanych przy schodach. 
Karol Jakubowski z PKP PLK odpowiada na zarzuty dotyczące niefunkcjonalności wind zainstalowanych na pruszkowskim dworcu. 
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P I A S T Ó W
W kwietni do Urzędu 
Miejskiego w Piastowie 
wpłynęła petycja 
od mieszkańców 
ul. Barcewicza, z prośbą 
o remont drogi. Co ciekawe 
piastowski magistrat 
chciał wykonać remont, 
ale zablokowali go... 
mieszkańcy. 

P iastów w ostatnich 
miesiącach żył gorą-
cym tematem budo-
wy tzw. obwodnicy. 

Drogę tę miał tworzyć ciąg 
ulic Barcewicza, Ogińskiego
i Żółkiewskiego. Mieszkańcy 
wspomnianych ulic nie chcieli 
się jednak zgodzić na tę inwe-
stycję. Ich zdaniem jej realizacja 
sprowadziłaby wzmożony ruch 
samochodów w rejon ich do-
mów. – Rzeczywisty charakter 
inwestycji należy rozpatrywać 
w kontekście planowanej przez 
Pruszków budowy wiaduktu 
nad torami kolejowymi na Pa-
pierni i budowie ulicy Skrajnej. 
Mamy pewność, że jest to bu-
dowa przeprawy drogowej dla 
pojazdów między Alejami Jero-
zolimskimi a Połczyńską, której 
celem jest przekierowanie ru-
chu tranzytowego w kierunku 
Żyrardowa, aby ominąć rondo 
na Żbikowie i wiadukt w Prusz-
kowie, który stanowi „wąskie 
gardło” – mówił nam w kwiet-
niu jeden z mieszkańców. 

Piastowscy radni pod koniec 
maja zdecydowali o zerwa-
niu porozumienia z powiatem 
pruszkowskim i miastem Prusz-
ków, które dotyczyło współpracy 
w zakresie budowy spójnego cią-
gu  śladem wymienionych ulic. 

Tymczasem pojawił się pewien 
rozstrój. Bowiem 23 czerwca do 
kancelarii piastowskiego magi-
stratu wpłynęło pismo datowane 
na 25 kwietnia z prośbą o... re-
mont ul. Barcewicza oraz łącznika 
między ul. Marii Skłodowskiej-
-Curie a ul. Moniuszki w Pia-
stowie. – Ulica Barcewicza jest 
na chwilę obecną niebezpiecz-
na i uciążliwa w użytkowaniu 
dla wszystkich jej mieszkańców, 
w okresie deszczowym zaś jest 
wręcz nieprzejezdna. Braku-
je w odpowiedniej nawierzch-
ni, niezbędnego oświetlenia, 
chodników oraz przejść dla pie-
szych. Jednocześnie, w związku 
z brakiem odprowadzania wód 
deszczowych, mieszkańcy bo-
rykają się z wodą wdzierają-
cą się na ich posesje i niszczącą
budynki – czytamy w piśmie. 

Okazuje się, że piastowski 
magistrat nie zawiesił planów 
przebudowy ulic Żółkiewskie-
go, Ogińskiego i Barcewicza. 
– Obecnie trwają prace pro-
jektowe i starania o uzyskanie 
pozwolenia na budowę. Po upra-
womocnieniu się decyzji pozwa-
lającej na budowę miasto będzie 
zobowiązane do wykupu grun-
tów niezbędnych do rozpoczę-
cia robót drogowych. Następnym 
etapem będzie wybór w prze-
targu wykonawcy robót bu-
dowlanych, który podejmie się 
realizacji pełnego zakresu robót. 
Przyjmując zgłoszoną petycję in-
formujemy o wdrożeniu proce-
dur, które umożliwią wykonanie 
oczekiwanych przez Państwa ro-
bót w ciągu ulic, w tym w ulicy 
Barcewicza. – czytamy w odpo-
wiedzi na petycje mieszkańców, 
którą podpisał Konrad Rytel, za-
stępca burmistrza Piastowa. [AS]

Chcą remontu czy nie? 
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To właśnie ze względu na wyłą-
czenie z ruchu szlaku kolejowego 
tak ważne było zakończenie prac 
w Al. Jerozolimskich w ustalonym 
terminie. Droga w całości do dys-
pozycji kierowców ma zostać od-
dana w połowie października. 
Kierowcy dopytują się, dlacze-
go mino opóźnienia, prace bu-
dowlane nie są prowadzone przez 
całą dobę. – Trzeba pamiętać, że 
opóźnienia nie wynikają z opie-
szałości wykonawcy, a ze zda-
rzeń nadzwyczajnych, których 
nie można było przewidzieć, 
jak m.in. niezinwentaryzowane 
instalacje – mówi nam Monika 
Burdon, rzecznik Mazowieckie-
go Zarządu Dróg Wojewódzkich. 
– Wykonawca składając ofertę 
w przetargu założył pewne roz-
wiązania dotyczące liczby osób 
i trybu prowadzenia prac, które 
umieścił w kosztorysie. Trzeba 
pamiętać, że za roboty w godzi-
nach nocnych trzeba zapłacić 
wyższe stawki – dodaje. 

Są jednak plany, by ruch na 
wąskim gardle został wznowio-
ny w połowie sierpnia. – Wyko-
nawca zapewniał mnie, że po 
15 sierpnia kierowcy do swojej 

dyspozycji będą mieli trzy nitki. 
Dwie w kierunku Warszawy i jed-
ną w stronę centrum Pruszkowa 
– mówi nam Andrzej Kurzela, wi-
ceprezydent Pruszkowa. – W po-
łowie października kierowcy będą 
mogli poruszać się już po wszyst-
kich pasach, ale roboty poza jed-
nią nadal będą trwać – dodaje. 

Jednak nim Al. Jerozolimskie 
zostaną udostępnione kierow-
com szykują się jeszcze większe 
utrudnienia. Drogowcy muszą 
wyłączyć z ruchu skrzyżowanie 
DW719 i ul. Bohaterów Warsza-
wy. – Mamy informacje, że przez 
krzyżówkę będzie można prze-
jeżdżać tylko w jednym kierunku 
z Pruszkowa do Warszawy. Prace 

na szczęście mają potrwać zale-
dwie pięć dni. Od 10 do 15 sierp-
nia – podkreśla Kurzela.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie 
z planem to ruch na wylotów-
kę z Pruszkowa wróci w poło-
wie sierpnia. A co z ulicami, któ-
rymi dziś wytyczone są objaz-
dy? Najbardziej „ucierpiała” ul. 
Partyzantów, gdzie już po dwóch 
miesiącach od wprowadzenia 
objazdów zapadła się studzien-
ka ciepłownicza. Czy jest szan-
sa aby wykonawca poszerzenia 
„wąskiego gardła” przeprowa-
dził remont ul. Partyzantów? 
– To już zależy od ustaleń mię-
dzy wykonawcą a zarządcą 
drogi, ponieważ to wykonawca 

przygotowywał tymczasowa 
organizację ruchu na czas re-
montu fragmentu DW 719 – mówi 
nam Monika Burdon z MZDW. 

Czy takie ustalenia zostały 
zawarte przed uzgodnieniem 
dróg objazdowych? – Nie, nie 
stawialiśmy aż takich warun-
ków. Będziemy jednak rozma-
wiać z wykonawcą na ten temat. 
Zniszczenia na drogach, którymi 
zostały wytyczone objazdy nie są 
duże – dodaje Andrzej Kurzela. 

Przypomnijmy. W ramach 
inwestycji wymieniona zosta-
nie magistrala wodociągowa, 
za którą odpowiada Miejskie 
Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji. Jeśli chodzi o ro-
boty drogowe, to od strony połu-
dniowej obok obecnej jezdni ma 
powstać nowa nitka. Stara nitka 
również przejdzie remont. Po-
między jezdniami będzie wyko-
nany pas oddzielający. Po obu 
stronach drogi pojawią się ciągi 
pieszo-rowerowe, oświetlenie, 
a nawet zatoki autobusowe. Znaj-
dujące się na łuku drogi przejście 
dla pieszych zostanie przeniesio-
ne w kierunku Pruszkowa, w re-
jon skrzyżowania z ul. Zacisze. 
Na przejściu pojawi się sygnali-
zacja świetlna. 
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Prace w Al. Jerozolimskich
złapały poślizg

P R U S Z K Ó W
Wiemy już jakie projekty 
wybrali mieszkańcy 
Pruszkowa w ramach 
drugiej edycji Budżetu 
Obywatelskiego. Zespół 
podliczył już punkty 
rozdzielane w trakcie 
głosowania. 

T egoroczna edycja 
pruszkowskiego bu-
dżetu obywatelskiego 
cieszyła się ogrom-

nym powodzeniem. W pierw-
szej kolejności mieszkańcy 
zgłaszali swoje projekty. Po 
ich weryfi kacji odbyło się gło-
sowanie. Mieszkańcy Prusz-
kowa od 27 maja do 25 czerwca 

mogli przyznawać punkty na 
poszczególne projekty. No-
wością jest to, że głosy można 
było oddawać na pomysły z ca-
łego miasta, a nie tylko obszaru, 
w którym się mieszka. Głosują-
cy mieli 10 punktów. Można je 

było rozłożyć na kilka pomysłów 
lub tylko na jeden.

 Wiemy już jak prezentują się 
wyniki głosowania w ramach 
drugiej edycji pruszkowskie-
go budżetu obywatelskiego.
Jesteście ciekawi jak głosowa-
li mieszkańcy? Na Gąsinie (ob-
szar I) najwięcej głosów zebrał 
pomysł utworzenia Alei Drzew 
(1618 pkt.). Na obszarze Żbiko-
wa i Bąków (obszar II) najwięk-
szą popularność zyskał pomysł 
budowy ogólnodostępnego bo-
iska sportowego (1505 pkt.). Na 
terenie Tworek i Malich (obszar 
III) zwyciężył pomysł stworzenia 
świetlicy osiedlowej (2091 pkt.). 
W ramach budżetu obywatel-
skiego w przyszłym roku na te-

renie placyku na Ostoi pojawi się 
miejski monitoring, który zebrał 
362 pkt. (obszar IV Wyględówek, 
os Marii, cz. os. Prusa).

W centrum miasta (obszar V) 
najwięcej, bo aż 4636 pkt. zdobył 
projekt organizacji kolejnej edycji 

Seniorady. Na terenie Pruszko-
wa postanie również wymarzony 
plac zabaw. To zadanie zdobyło 
najwięcej głosów ze wszystkich 
projektów, aż 7370! Plac zabaw 
postanie w obszarze VI obejmują-
cym rejon dawnego CBKO i Me-
chaników. Natomiast na obszarze 
VII obejmującym teren osiedli 
Staszica A i B oraz część osiedla 
Prusa zwyciężył projekt zajęć dla 
seniorów (240 pkt.).

To tylko lista projektów, któ-
re zebrały najwięcej punktów. 
Jest jednak szansa, że w ży-
cie zostanie wcielona większa 
liczba pomysłów. Cześć zwycię-
skich projektów nie wyczerpuje 

Mieszkańcy wybrali najlepsze projekty

w całości kwot przydzielonych 
do poszczególnych obszarów. 
Co zatem będzie się działo z po-
zostałymi środkami? I co jeśli 
drugi na liście projekt jest droż-
szy niż suma pozostałych pienię-
dzy? –  Zgodnie z regulaminem 
BO w przypadku, gdy pozostałe 
środki fi nansowe nie pozwalają 
na realizację kolejnego projektu 
z listy rankingowej przechodzi 
projekt, który zajmuje niższą po-
zycję na liście jeżeli koszty jego 
realizacji mieszczą się w kwo-
cie pozostałej do rozdysponowa-
nia – podkreśla zespół zajmu-
jący się pruszkowskim budże-
tem obywatelskim. [AS]
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Wiemy już jak prezentują się wyniki 
głosowania w ramach drugiej edycji 
pruszkowskiego budżetu obywatelskiego.
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Czy robotnicy przy rozbudowie „wąskiego gardła” 
powinni pracować przez całą dobę?
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400– Tyle mieszkań ma znaleźć się w czterech blokach, które w ramach 
rządowego programu Mieszkanie Plus mają zostać wybudowane  

w Pruszkowie. Łączna powierzchnia użytkowa mieszkań wyniesie 19 tys. m kw. 
Więcej na ten temat na str. 8. 400

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

22 724 48 28
Pon. – pt. 8.00-18.00

www.amedica.eu

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

NEUROLOG I INNI SPECJALIŚCI
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Kino Letnie zawita
do Raszyna

R A S Z Y N
Świetna atmosfera, 
parkowa sceneria i świetny 
film! To wszystko czeka 
Was podczas projekcji Kina 
Letniego CKR! Zapraszamy 
wszystkich na seans do 
Parku Raszyńskiego, który 
odbędzie się już w sobotę!

K ina w plenerze cieszą  
się ogromną popular- 
nością. Nie ma się więc  
co dziwić, że coraz wię- 

cej miast i gmin chce taką roz- 
rywkę serwować swoim miesz-
kańcom. Z tego powodu Centrum 
Kultury Raszyn przy współpracy 
z Grupą WPR Media organizuje 
Kino Letnie CKR.

W tym roku mieszkańcy Raszy-
na kino pod chmurką będą mo-
gli odwiedzić dwa razy. Pierwszy 
z seansów już w najbliższą so-
botę 8 lipca. Kolejny 2 września. 
W Parku Raszyńskim na widzów 
będzie czekał ekran o wymiarach 
7x4 metry a także 200 wygodnych 
leżaków. Seans rozpocznie się 
o godz. 21.30. Wystarczy zabrać 
ze sobą najbliższych, zaopatrzyć 
się w koc i spędzić w interesujący 
sposób letni wieczór. Czeka Was 
przecież moc kinowych emocji!

W malowniczym parku w Ra-
szynie na dużym ekranie będzie-
my mogli obejrzeć „Idy Marcowe”. 
To trzymająca w napięciu histo-
ria pokerowej rozgrywki kandy-
data na prezydenta USA – Mike 

Morrisa (laureat Oscara, Geo-
rge Clooney) z czyhającymi na 
każde jego potknięcie przeciw-
nikami (Paul Giamatti) i wszędo-
bylskimi dziennikarzami (m.in.: 

Marisa Tomei). Szanse na elekcję 
pretendenta o bujnej przeszło-
ści staną pod znakiem zapyta-
nia, kiedy w jego sztabie pojawi 
się asystentka, emanująca mło-
dzieńczym entuzjazmem i ero-
tyzmem (Evan Rachel Wood). 
Dziewczyna szybko zawróci 
w głowie młodemu, błyskotli-
wemu doradcy Morrisa (nomi-
nowany do Oscara Ryan Gosling) 
i pozna najskrzętniej skrywane 
tajemnice kampanii... Jak skoń-
czy się ta historia? Sprawdźcie 
na Kinie Letnim CKR.

Na filmowe wieczory w letniej 
atmosferze zapraszają Centrum 
Kultury w Raszynie oraz Grupa 
Wpr Media. [AS]
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G R O D Z I S K  M A Z O W I E C K IM I C H A Ł O W I C E

Bezmyślność i skrajna głupota – trud-
no innymi słowami skomentować  
zachowanie 24-latka, który rzucał 
kamieniami w samochody jadące 
trasą S8 na wysokości Michałowic.  
– W poniedziałek popołudniu dyżur-
ny z Pruszkowa odebrał zgłoszenie, że 
na trasie S8 na wysokości Michałowic 

mężczyzna rzuca kamieniami w jadą-
ce pojazdy. Kierowcy tirów widzieli 
młodego mężczyznę, który stojąc na 
poboczu rzucał kamienie na trasę S8, 
czym spowodował gwałtowne hamo-
wanie pojazdów. Mało tego rzucając 
uszkodził szyby w dwóch pojazdach 
ciężarowych. Kierowcy ruszyli w pościg 

Rzucał kamieniami  
w samochody na S8 
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Zapraszamy na dziecięce 
warsztaty jeździeckie  

w Popówku k/Kań 
Helenowskich.

Stowarzyszenie Jeździeckie „Szarża” 
ul. Szarży 3 05-805 Popówek gm. Brwinów, 

tel. 500 186 284, szarza@szarza.pl, 

www.szarza.pl

Firma  z wieloletnim doświadczeniem na rynku polskim,  
zajmująca się produktami dla ogrodnictwa i rolnictwa 
w związku z budową zakładu produkcyjnego worków 
raszlowych w Konotopie k. Piastowa poszukuje 
PRACOWNIKÓW:

• PANIE do obsługi nowoczesnych maszyn tkających,
• PANÓW do obsługi maszyn do cięcia,
• POMOCNIKA operatora wytłaczarki.

Zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin. 
Zapewnione przyuczenie do stanowiska pracy i ciągłość  
w zatrudnieniu.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny 508-483-725 
lub przesłanie CV na adres mailowy: danis2@op.pl.
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P R U S Z K Ó W
Trwa trzecia już edycja 
akcji „Kolorowa 
Wyprawka”. W tym roku 
podobnie jak w ubiegłym 
zebrane dary trafią do 
jednej z pruszkowskich 
szkół podstawowych. 
Zachęcamy do 
przyłączenia się do akcji. 

W tym roku partnerem 
akcji, czyli placów-
ką do której trafią 

zebrane przybory szkolne jest 
Szkoła Podstawowa nr 10 im. 
Marii Konopnickiej w Prusz-
kowie. – Jest nam bardzo miło, 
że redakcja w tym roku wybrała 
naszą szkołę – mówi Mirosława 
Śliwińska, dyrektorka szkoły. 
– Są dzieci w naszej szkole, które 
potrzebują praktycznie wszyst-
kiego z wyprawki – dodaje.

Jak wesprzeć zbiórkę? Za-
chęcamy do przynoszenia do 
naszej redakcji plecaków, piór-
ników, zeszytów, przyborów 
geometrycznych, farb, kredek, 
plasteliny, bloków rysunkowych 
i technicznych, teczek, papieru 
kolorowego i wielu innych rze-
czy. Dary będzie można prze-
kazać także w trakcie sobotnich 
seansów Kina Letniego.

Do współpracy zachęcamy 
również wszystkie lokalne firmy 
i instytucje. Wspólnie spraw-
my, aby rok szkolny kojarzył się 
dzieciom z dużą frajdą! [Red.]

Wesprzyj 
„Kolorową 
Wyprawkę”

 Seweryn Dębiński 

P R U S Z K Ó W
W związku z tym, 
że czytelnicy wciąż 
zgłaszają nam problemy 
z funkcjonowaniem wind 
na pruszkowskim dworcu 
postanowiliśmy poruszyć 
temat ponownie. Zwłaszcza, 
że jeden z mieszkańców 
napisał oficjalne pismo do 
PKP w tej sprawie, trafiło 
ono również do nas. 

W iele osób korzysta-
jących z usług tzw. 
dużej kolei czeka-
ło na moment, gdy 

dworzec PKP w Pruszkowie zo-
stanie wyposażony w windy. Takie 
rozwiązanie powinno umożliwić 
niepełnosprawnym oraz star-
szym osobom wygodne prze-
mieszczanie na drugą stronę 
torów. Tymczasem nie do koń-
ca tak jest. Wnętrze wind jest nie-
wielkie, nie mogą z nich korzystać 
rowerzyści i niemalże wszystkich 
denerwuje to, że trzeba cały czas 
trzymać przycisk w trakcie gdy 
urządzenie jest ruchu, ponieważ 
w innym wypadku możemy za-
blokować sprzęt i awarie mamy 
gotową... A tych w przeszłości nie 
było mało. To odstrasza podróż-
nych od korzystania z wind. 

Nie będąc głuchym na nie-
zadowolenie podróżnych po-
stanowiliśmy ponownie podjąć 
ten temat. Do naszej redakcji 

żadnych awarii ani poważniej-
szych dewastacji. Wszystkie win-
dy są wyposażone w dokładną 
instrukcję obsługi oraz w przy-
cisk alarmowy – odpowiada Karol 

Jakubowski z zespołu prasowe-
go PKP PLK.

A co w przypadku awarii spo-
wodowanej puszczeniem przy- 
cisku? – W razie kłopotów osoba 

korzystająca z urządzenia mo-
że natychmiast skontaktować 
się z serwisem. Używanie ich 
zgodnie z instrukcją umożliwia 
sprawne przejście na perony. 
W przypadku zatrzaśnięcia się 
w windzie serwis ma obowią-
zek jak najszybciej przyjechać 
na miejsce i udzielić pomocy 
– zaznacza Jakubowski. I da-
lej tłumaczy, że z wind i dwor-
ca można wygodnie korzystać... 
– Z urządzeń mogą swobod-
nie korzystać osoby niepeł-
nosprawne i matki z dziećmi 
w wózkach, a rowerzyści mogą 
wygodnie sprowadzić rower po 
szynach zainstalowanych przy 
schodach. Mieliśmy sygnały, że 
takie rozwiązanie spełnia ocze-
kiwanie mieszkańców i pasaże- 
rów, którzy sami o nie wniosko- 
wali – wyjaśnia.

Ostatnie pytanie: Czy jest 
szansa, że podczas moderniza-
cji linii 447 obecne windy zosta-
ną zamienione na inne, bardziej 
funkcjonalne? Jakubowski: – Po 
przebudowie stacji komfort po-
dróży będzie większy. Perony bę-
dą wyższe, w pełni wyposażone 
i dostosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Moderni-
zacja równoległej linii aglome-
racyjnej nr 447 skupi się także na 
przebudowie starej części tune-
lu. Zlikwidowana zostanie różnica 
poziomów, wybudowana będzie 
nowa nawierzchnia i zainstalo-
wany monitoring. Windy pozo-
staną na swoim miejscu.
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PKP PLK: windy na dworcu są sprawne
trafiła „odbitka” oficjalnego pi-
sma skierowanego w tej spra-
wie do PKP, które napisał jeden 
z mieszkańców Pruszkowa. Ro-
man Filimon wylicza następujące 
wady: windy od czasu ich uru-
chomienia są często nieczynne, 
poruszają się z prędkością ślima-
ków, nie wolno przewozić w nich 
rowerów, ciasne komory, w cza-
sie jazdy trzeba cały czas trzy-
mać przycisk „góra-dół”, często 
zacinają się. 

Pan Roman jest 80-latkiem, 
który już raz miał przykrą przy-
godę z pruszkowskimi windami: 
– Wsiadam do windy, wciskam 
przycisk wjazdu na górę, po pa-
ru sekundach i podniesieniu się 
windy na ok. 20 cm urządzenie 
zatrzymuje się. Drzwi zabloko-
wane, zestresowany zamknięty 
w klatce tracę nad sobą kontrolę. 
Krzyczę do pasażerów o pomoc – 
pisze w piśmie Roman Filimon. 

Nie pozostało nam nic inne-
go jak skontaktować się ze spół-
ką PKP Polskie Linie Kolejowe. 
Przedstawiliśmy sprawę i pyta-
my: Jak państwo odnoszą się do 
zarzutów umieszczonych w pi-
śmie? – Wszystkie windy w tune-
lu dla pieszych w Pruszkowie są 
sprawne. Urządzenia są codzien-
nie sprawdzane przez serwis. 
W przypadku awarii lub dewasta-
cji konserwator natychmiast po-
dejmuje niezbędną naprawę aby 
jak najszybciej przywrócić peł-
ną obsługę pasażerów. Od dłuż-
szego czasu nie odnotowaliśmy 

F o t o m i g a w k a

– Chciałbym napisać, że istnieją jeszcze dobrzy ludzie. Dziś (2 czerwca)  
około godziny 11:00 został wyłączony prąd w części Otrębus, oraz całych  
Kaniach. Okazało się, że przyczyną awarii jest leżące drzewo na przewo-
dach. Niestety na miejscu nie było strażaków. Całe szczęście, Pan Michał  
Korycki, który zajmuje się pielęgnacja i wycinką drzew użyczył swojego 
podnośnika, dzięki czemu jego pracownicy mogli usunąć drzewo z prze-
wodów. Na pewno przyśpieszy to usunięcie awarii, oraz włączenie prądu. 
Bardzo dziękuję Panie Michale, bo czekając na straż można by było jeszcze 
poczekać – napisał czytelnik podpisujący się Obserwator. [AS]  
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za mężczyzną – poinformowała pod-
kom. Karolina Kańka, rzecznik prasowy 
Komendy Powiatowej Policji w Prusz-
kowie. 24-letni mieszkaniec gminy Ra-
szyn został zatrzymany usłyszał zarzuty 
sprowadzenia bezpośredniego niebez-
pieczeństwa katastrofy w ruchu lądo-
wym oraz uszkodzenia mienia. [SD]  
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Władze Grodziska Mazowieckiego po 
raz kolejny zdecydowały się promować 
gminę w środkach masowego przekazu. 
Reklamy telewizyjne promujące Gro-
dzisk można zobaczyć na antenie TVP 
Info i TVN24. Grodzisk Mazowiecki 
jest znany nie tylko w naszym regio-
nie, ale i w Polsce. I nie ma się co dziwić, 

bowiem inwestycje realizowane na te-
renie gminy przyciągają uwagę. Co cie-
kawe gmina korzysta nawet na tych 
przedsięwzięciach, których nie udało 
się wcielić w życie. Mowa tu oczywi-
ście o parku rozrywki Adventure World 
Warsaw. Trzy lata temu mogliśmy oglą-
dać już telewizyjne reklamy Grodziska 

Grodzisk promuje się 
w telewizji

Mazowieckiego. Teraz włodarze posta-
nowili wrócić do tej formy promocji. 
Potencjał gospodarczy. Dostępność 
komunikacyjna. Przyjazna postawa wo-
bec biznesu. Kapitał ludzki i styl życia. 
Takimi hasłami Grodzisk Mazowiecki 
stara się przyciągnąć nie tylko nowych 
mieszkańców ale i inwestorów. [AS ]

Półkolonie turnusy tygodniowe
Przez całe wakacje 9:00-16:00
Cena 490 zł turnus
(drugie śniadanie i obiad)

Nauka gry w tenisa
Zabawy sportowe
Gry zespołowe
Warsztaty tematyczne
Po uzgodnieniu dziecko 
można przywieźć wcześniej 
odebrać później

Reklama

ZAKUP BILETÓW JEDNORAZOWYCH WKD PRZEZ TELEFON 
ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMU SKYCASH

KOMUNIKAT WKD
W SPRAWIE ORGANIZACJI RUCHU POCIĄGÓW NA LINII WKD 

W ZWIĄZKU Z MODERNIZACJĄ  
MOSTU NA RZECE ZIMNA WODA ORAZ TORU NR 2 

LINII KOLEJOWEJ NR 47 NA SZLAKU KOMORÓW – PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA 
W OKRESIE OD 01.07.2017 DO 31.07.2017

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. przypomina, że w okresie od 01.07.2017 do 31.07.2017 realizowany jest 2 etap modernizacji 
mostu na rzece Zimna Woda oraz dodatkowo naprawa toru nr 2 na linii kolejowej nr 47 na szlaku Komorów – Podkowa Leśna 
Główna. W związku z powyższym wprowadzone zostały ograniczenia w ruchu pociągów oraz obowiązuje specjalny rozkład jazdy.

ETAP 2: od 01.07.2017 do 31.07.2017 (zamknięty tor nr 2: tor prawy w kierunku Warszawy):

A. Kursowanie pociągów odbywa się na następujących relacjach:
DZIEŃ POWSZEDNI:
−	 Warszawa Śródmieście WKD – Podkowa Leśna Główna

(dla podróżnych do/z Grodziska Maz. obowiązuje przesiadka na stacji Podkowa Leśna Główna)
−	 Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Radońska

(dla podróżnych do/z Grodziska Maz.)
−	 Warszawa Śródmieście WKD – Komorów

(dodatkowe pociągi na najbardziej obciążonym odcinku linii)
SOBOTA, NIEDZIELA, ŚWIĘTO:
−	 Warszawa Śródmieście WKD – Grodzisk Mazowiecki Radońska
−	 Warszawa Śródmieście WKD – Komorów

(dodatkowe pociągi na najbardziej obciążonym odcinku linii)
B. Na odcinku Komorów – Podkowa Leśna Główna ruch pociągów odbywa się wahadłowo, wyłącznie po torze nr 1 (tor prawy 

w kierunku Grodziska Mazowieckiego). Tor nr 2 jest w tym czasie całkowicie zamknięty dla ruchu pociągów (wraz ze wszystkimi 
peronami przystankowymi zlokalizowanymi przy tym torze). 
Na odcinku Pruszków WKD – Podkowa Leśna Główna w zamian za część wycofanych kursów pociągów uruchomiona 
została zastępcza komunikacja autobusowa (ZKA).

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

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

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

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

InFormacja
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 Anna Sołtysiak 

R A S Z Y N
Budowa wielofunkcyjnej 
hali widowiskowo-
-sportowej w Raszynie 
idzie pełną parą. 
Obiekt ma zostać 
oddany do użytkowania 
w przyszłym roku. 

J eszcze kilka miesięcy te-
mu na terenie stadionu 
im. Kazimierza Jedyna-
ka w Raszynie w miejscu 

powstającej hali były jedynie 
sterty nawiezionego piachu, 
a obok stał sprzęt budowla-
ny. Dziś widać już zarys bu-
dynku, który w szybkim tempie 
pnie się w górę. Gotowy jest już 
parter, budowlańcy zaś stawia-
ją ściany na poziomie pierw-
szego piętra. Gmina zapewnia, 
że wszystkie prace idą zgodnie 
z przyjętym harmonogramem, 
a inwestycja powinna być go-
towa na czas.

Inwestycja jest „oczkiem 
w głowie” władz Raszyna. I nie 

ma się co dziwić, bowiem obiekt 
ten idealnie uzupełni zaplecze 
sportowe gminy. –  W skład hali 
wchodzi: hala główna, sala cię-
żarów, sala boksu, sala konfe-

rencyjna, siłownia, sala fi tness, 
sala lustrzana, ciąg szatni, sale 
trenerskie, sale sędziowskie, sala 
do rehabilitacji, sala dla lekarza 
sportowego i dietetyka, bufet, 

zaplecza gospodarcze, maga-
zyny. Sekcja boksu będzie po-
siadać ring federacyjny odpo-
wiednich rozmiarów, dla sekcji 
ciężarów przewidzieliśmy du-
ży pomost związkowy oraz sześć 
małych treningowych – wyli-
cza Katarzyna Klimaszewska, 
dyrektor Gminnego Ośrodka 
Sportu w Raszynie. 

Ale hala nie będzie tylko 
obiektem sportowym. Mają się 
w niej odbywać wystawy, targi, 
imprezy kulturalne m.in. kon-
certy, projekcje fi lmowe, impre-
zy społeczno-integracyjne oraz 
imprezy masowe. 

Hala sportowa wraz z zago-
spodarowaniem terenu wokół 
ma być uzupełnieniem kom-
pleksu, przy ul. Sportowej. 
Jedno z wejść ma bezpośred-
nio prowadzić na boisko pił-
karskie. Zaś obsługę kibiców 
oraz widzów będzie stanowił 
parking na 120 miejsc, z czego 
cztery zostaną przeznaczone 
dla autokarów. 

Budowa raszyńskiej hali spor-
towej pochłonie 16,9 mln zł. 
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Hala sportowa pnie się w górę 

Gmina zapewnia, że wszystkie prace idą 
zgodnie z przyjętym harmonogramem, 
a inwestycja powinna być gotowa na czas.

P O D KO WA  L E Ś N A
Podkowa Leśna dofi nansuje 
zakup samochodu dla 
policji. Udzielając tego 
typu wsparcia gmina 
liczy na poprawę 
poprawę bezpieczeństwa 
na swoim terenie.

W ysokość wspomina-
nej dotacji wyniesie 
22,5 tys. zł. Resztę kwo-

ty, czyli 50 tys. zł pokryje Komen-
da Główna Policji. – Najpraw-
dopodobniej będzie to małoli-
trażowy opel corsa – zaznacza 
Artur Tusiński, burmistrz miasta-
-ogrodu. Auto trafi  do Komendy 
Powiatowej Policji w Grodzisku 

Mazowieckim, ale... – W podpisa-
nej umowie komenda powiatowa 
zobowiązuje się do wykorzy-
stywania samochodu przede 
wszystkim na terenie naszego 
miasta – zaznacza burmistrz.

Miasto zdecydowało się dofi -
nansować też dodatkowe ponad-
normatywne służby prewencyj-
ne. Tusiński: – W ciągu ostatnich 
miesięcy możemy na naszych uli-
cach zobaczyć liczne piesze pa-
trole, które zdecydowanie prze-
kładają się na poprawę bezpie-
czeństwa. W ostatnich dniach 
złapano młodzież demolują-
cą m.in. kosze na śmieci. Z ubo-
lewaniem stwierdzam, że owi 
wandale to m.in. podkowianie. [SD]

Dofi nansowanie do zakupu 
policyjnego radiowozu
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Urząd w Grodzisku Mazowieckim 
rozpoczął właśnie poszukiwania fir-
my, która zajmie się budową świetli-
cy w ostatniej z wymienionych wyżej 
miejscowości. W budynku znajdzie się 
duża sala główna w której będą mo-
gły odbywać się zebrania mieszkań-
ców, znajdzie się też miejsce na salę 

informatyczną, szatnię, pomieszcze-
nia socjalne i toalety. Przed budynkiem 
powstanie osiem miejsc parkingo-
wych. To jednak nie koniec. Obok 
świetlicy powstanie wielofunkcyjne 
boisko sportowe. Będzie można za-
grać tu w mini piłkę nożną, piłkę ręcz-
ną, siatkówkę oraz koszykówkę. Warto 

Wybudują nową  
świetlicę i boisko 

dodać, że boisko zostanie oświetlone, 
co pozwoli na prowadzenie rozgrywek 
po zmroku. Na terenie działki pojawi 
się również nowa zieleń. Wykonaw-
ca wybrany w przetargu będzie miał 
320 dni na realizację prac, a to ozna-
cza, że mieszkańcy ze świetlicy będą 
mogli korzystać w połowie 2018 r. [AS]

R E G I O N 
Kolejny raz obyło się bez 
kontrowersji w naszym 
regionie. Wszyscy włodarze 
otrzymali od radnych 
absolutoria. 

A bsolutorium to nie- 
zwykle ważny mo-
ment. Jest ono udzie- 
lane raz w roku orga-

nowi wykonawczemu w jednost-
kach samorządu terytorialnego. 
W gminach są to wójtowie, bur-
mistrzowie i prezydenci, zaś 
w powiecie to zarząd. Choć bar-
dzo rzadko, to zdarza się, że abso-
lutorium nie zostanie udzielone. 
Co wtedy? Jest to równoznacz-
ne z podjęciem przez radnych  
inicjatywy w sprawie odwołania 
danego włodarza w trybie refe- 
rendum. Bo przecież to radni  
oceniają, czy osoby na tych sta- 
nowiskach należycie wywiązały  
się z obowiązku realizacji bud- 
żetu na dany rok.

Tegoroczne sesje absolutoryj-
ne przebiegły bez niespodzianek. 
Wszyscy samorządowcy otrzy-
mali pozytywną ocenę. Jak za-
wsze przed szereg wysunęły się 
Michałowice, bo już w maju oce-
nili pracę wójta Krzysztofa Grab-
ki. 12 radnych opowiedziało się 
za udzieleniem absolutorium, 
a trzech było przeciw. Niedługo 
później pozytywną ocenę otrzy-
mał prezydent Pruszkowa Jan 
Starzyński. Radni udzieli ab-
solutorium jednogłośnie, 20 
głosami „za”. Po głosowaniu pre-
zydent Starzyński zabrał głos. 

– Chciałem podziękować wyso-
kiej radzie za rzetelną, meryto-
ryczną ocenę mojej pracy za rok 
ubiegły, przyjęcie sprawozda-
nia i udzielenie absolutorium. 
Dziękuję bardzo – powiedział  
1 czerwca, podczas sesji absolu-
toryjnej Jan Starzyński.

Następnie oceniono pracę 
wójta Raszyna Andrzeja Zarę-
by. 18 radnych głosowało „za”, 
a trzech było nieobecnych. Ko-
lejno absolutoria udzielono bur-
mistrzowi Piastowa Grzegorzowi 
Szuplewskiemu, burmistrzowi 
Podkowy Leśnej Arturowi Tu-

sińskiemu i burmistrz Milanów-
ka Wiesławie Kwiatkowskiej. 
Bez niespodzianek było rów-
nież w powiatach grodziskim 
i pruszkowskim. Zarządy otrzy- 
mały absolutoria. 

Stawkę zamknęła gmina Gro-
dzisk Mazowiecki. W głosowaniu 
udział wzięło 21 radnych - 18 za-
głosowało za, 3 radnych wstrzy-
mał się od głosu. – To był dobry 
rok, a dzięki dodatkowym środ-
kom będziemy mogli realizować 
planowane inwestycje – zazna-
czył burmistrz Grzegorz Bene-
dykciński dziękując radnym za 
udzielenie mu absolutorium. [SD]

Wszyscy włodarze 
uzyskali absolutoria 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana 
Mazurkiewicza w Pruszkowie ul. Partyzantów 2/4 ogłasza 
przetarg nieograniczony ofertowy na najem gruntu:

Grunt o powierzchni użytkowej 30m2 z przeznaczeniem na działalność 
gospodarczą – salonik prasowy lub usługi pokrewne.
Wyposażenie: dostęp do energii elektrycznej. 
Cena wywoławcza: 79,00 zł/m2  brutto za 1 m², dodatkowo opłaty za media 
i wywóz nieczystości.
Wadium w wysokości: 500,00 zł.

Wadium należy wpłacić na konto BGŻ BNP PARIBAS S.A. nr: 69 1600 
1374 1839 1479 2000 0004, do dnia 14.07.2017r. Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet kaucji gwarancyjnej  
i pozostaje do dyspozycji MSCZ na czas trwania umowy i służyć będzie jako 
zabezpieczenie ewentualnym roszczeniom w stosunku do przedmiotu najmu.
Formularz ofertowy oraz wniosek o zwrot wadium należy pobrać w Dziale 
Administracyjno-Gospodarczym MSCZ w pokoju nr 13.
Zamawiający umożliwia zapoznanie się z warunkami przetargu oraz 
dokonanie oględzin gruntu po uprzednim kontakcie telefonicznym  
z Kierownikiem Działu Administracyjno-Gospodarczego, nr tel. 22 739 13 51.
Oferty w zamkniętych i oznaczonych kopertach należy składać w siedzibie 
MSCZ w Pruszkowie 
przy ul.Partyzantów 2/4, w Kancelarii do dnia 21.07.2017r.  do godz. 11.00.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.07.2017r. o godz.11.30  
w siedzibie MSCZ w Pruszkowie
ul. Partyzantów 2/4, w pokoju nr 13. Oferenci mogą być obecni przy 
otwieraniu ofert. 
W przypadku gdy dwie oferty zawierają tę samą cenę, istnieje możliwość 
ustnego podwyższenia swojej oferty. 
Komisja przetargowa zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez 
podania przyczyny.

Ogłoszenie

M I C H A Ł O W I C E
Jeśli jesteście  
miłośnikami dobrego  
kina to koniecznie 
wybierzcie się na seanse 
Kina Plenerowego  
w Michałowicach. W dwie 
wakacyjne niedziele 
zaserwujemy Wam 
świetne filmowe hity!

Gmina Michałowice we 
współpracy z Grupą 
WPRMEDIA zapra-
sza na dwa wakacyjne 

seanse Letniego Kina Plene-
rowego. W tym roku w dwóch 
różnych lokalizacjach zostaną 

zaprezentowane tytuły, które 
wybrali sami mieszkańcy. 

Dla widzów Letniego Ki-
na Plenerowego w Michałowi-
cach czekać będzie 200 leżaków, 

które ustawimy przed ekranem 
o wymiarach 7x4 m. Gwarantu-
jemy świetny film i gorącą at-
mosferę w niedzielny wieczór. 
Powiedzcie o tym rodzinie 
i znajomym. Na seans zabierz-
cie przyjaciół i drugą połów-
kę! Nie zapomnijcie o ciepłej 
bluzie lub kocyku. Plenerowe  
Kino Letnie to świetny pomysł 
na spędzenie wieczoru! Czeka 
Was moc pełna emocji. 

Pierwszy seans zaplanowali-
śmy na niedzielę 16 lipca. O godz. 
21.30 na placu przy ul. Księdza 
Jerzego Popiełuszki zaprezen-
tujemy film Iluzja. Czwórka 
utalentowanych, obdarzonych 

wyjątkowymi umiejętnościami 
iluzjonistów zadziwia między-
narodową publiczność serią od-
ważnych i oryginalnych napadów 
rabunkowych, które odbywają 

się… w trakcie ich przedstawień. 
Bohaterowie ściągają tym samym 
na siebie uwagę agentów FBI oraz 
Interpolu, a także zaintereso-
wanie słynnego demaskatora 
wszelakich sztuczek magicz-
nych. Nikt jednak nie zdaje so-
bie sprawy, że Czterej Jeźdźcy, 
bowiem tak zwie się grupa, re-
alizują przy okazji swoje ukryte 
cele, wyprzedzając wszystkich, 
łącznie z publicznością, co 

Letnie Kino Plenerowe  
w Michałowicach

najmniej o kilka kroków. Pozo- 
staje nurtujące pytanie: czy ilu-
zjonistom pomaga ktoś z ze-
wnątrz, czy może ich sztuczki 
nie są sztuczkami, lecz… praw-
dziwą magią? 

Jeśli jesteście ciekawi jak koń-
czy się ta historia koniecznie wy-
bierzcie się na Plenerowe Kino 
Letnie do Michałowic. Kolejny se-
ans pod chmurką zaplanowaliśmy 
na 27 sierpnia w Komorowie! [AS]

 Seweryn Dębiński 

P R U S Z K Ó W 
Choć nie tak mocno 
jak niegdyś i znacznie 
rzadziej, to problem 
występuje nadal.  
Po ostatnich intensywnych 
opadach deszczu  
ul. Różana w Pruszkowie 
ponownie „utonęła”  
m.in. w fekaliach.

P ruszkowska ul. Róża-
na to jedna z dróg łą-
czących się z ul. Miry 
Zimińskiej-Sygietyń-

skiej, położona w rejonie torów 
PKP. Ulica znajduje się na obni-
żonym terenie, przez co dochodzi 
tu do podtopień podczas inten-
sywnych opadów deszczu. Duży 
problem w tym, że dodatkowo ze 
studzienek wybija nie tylko sama 
woda, ale i kanalizacja sanitarna.

O sprawie poinformowała nas 
nasza stała czytelniczka miesz-
kająca przy ul. Różanej. – Znów 
po deszczu wybiła kanalizacja 
sanitarna, cała ulica jest zala-
na ściekami. Unosi się okropny 
fetor. Takie sytuacje powtarza-
ją się od 27 lat i zawsze na ratu-
nek układane są worki z piachem. 
Ale czy to rozwiązanie na miarę 
XXI wieku? Kiedy w końcu zosta-
nie to zrobione tak, jak trzeba? 

Jako mieszkańcy tej ulicy wciąż 
nie tracimy nadziei... – wyjaśnia 
mieszkanka Różanej.

Udaliśmy się na miejsce. Zasta-
liśmy tam szpaler worków wypeł-

nionych piachem i zapach, który 
delikatnie mówiąc był nieprzy-
jemny. Nie da się ukryć, to duża 
uciążliwość dla mieszkańców Ró-
żanej. Czemu w ogóle dochodzi 

do takich sytuacji? – Jest to nie-
wątpliwie spowodowane tym, że 
jeszcze nie wszystkie nielegalne 
podłączenia do kanalizacji sani-
tarnej zostały wyeliminowane. Bo 

jak wytłumaczyć fakt, że w nor-
malnych warunkach kanalizacja 
sanitarna nie wybija, a gdy wy-
stępują bardziej intensywne opa-
dy deszczu to wybija? Oznacza 

to, że do kanalizacji sanitarnej 
nielegalnie podłączane są wody 
opadowe. A do dużego kolekto-
ra zlokalizowanego przy ul. Ró-
żanej płyną ścieki z dużej części 
Pruszkowa. MPWiK przeprowa-
dza tzw. zadymianie i do tej pory 
zlokalizowało wiele tych nielegal-
nych podłączeń, ale jak się oka-
zuje nie wszystkie. I nie ma co 
ukrywać, ten problem jest – od-
powiada Andrzej Kurzela, wice-
prezydent Pruszkowa.

Okazuje się, że jest nadzieja 
dla nieruchomości położonych 
przy ul. Różanej. Miasto chce 
zainwestować w nowy, bardziej 
wydajny kolektor. Jednak nastąpi 
to nieprędko. – W ubiegłym roku 
podpisaliśmy z MPWiK porozu-
mienie na mocy, którego będzie 
budowany nowy kolektor odcią-
żający i to jest sprawa, która de-
finitywnie wyeliminuje problem. 
Niemniej potrwa około dwóch 
lat zanim ten kolektor odciąża-
jący zostanie wybudowany. Na 
tę chwilę inwestycja jest na eta-
pie wstępnej projektowej, czyli 
dopiero tworzone są koncep-
cje, wstępne projekty. Niestety 
trzeba jeszcze uzbroić się w cier-
pliwość – mówi wiceprezydent 
Kurzela. – To ma być kolektor 
o dużej średnicy, który odciąży 
ten, który obecnie jest w ul. Ró-
żanej – dodaje.

Ścieki wciąż zalewają  
ulicę Różaną
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Pierwszy seans zaplanowaliśmy na 
niedzielę 16 lipca. O godz. 21.30 na placu 
przy ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 
zaprezentujemy film Iluzja.

Podpisaliśmy z MPWiK porozumienie  
na mocy, którego będzie budowany nowy 
kolektor odciążający i to jest sprawa, 
która definitywnie wyeliminuje problem  
– mówi wiceprezydent.

Tegoroczne  
sesje 
absolutoryjne 
przebiegły bez 
niespodzianek.



Piątek, 7 LIPCA 2017

W I A D O M O Ś C I 07

Reklama

G R O D Z I S K  M A Z O W I E C K IP I A S T Ó W  
Takiej miłości można tylko pozazdro-
ścić. – Sześć kolejnych, piastowskich 
par otrzymało Medal za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie, nadane przez 
Prezydenta RP. Małżeństwa te mo-
gą pochwalić się ponad 50-letnim 
stażem wspólnego życia. To dla nas 
ogromna duma i radość oraz wzór do 

naśladowania – informuje piastowski 
magistrat. Odznaczenia wręczył bur-
mistrz Piastowa Grzegorz Szuplewski 
wraz z przewodniczącą rady miejskiej 
Agatą Korcza, wiceprzewodniczącym 
Kazimierzem Dymkiem, a także kie-
rownikiem urzędu stanu cywilnego 
Ewą Soroką. Odznaczonym parom 

Otrzymali medale  
za długoletnie pożycie

pogratulowano i złożono życzenia. 
Wyróżnieni Jubilaci to: Hanna i An-
drzej Drabik, Barbara i Tadeusz Gołą-
bek, Zofia i Zygmunt Stefaniak, Janina 
i Henryk Szczepaniuk, Magdalena i Jan 
Trzeciak, Stefania i Antoni Zduńscy.  
Z naszej strony życzymy szczęścia i ko-
lejnych tak pięknych jubileuszy! [SD]  

 Jakub Małkiński 

N A D A R Z Y N 
100 nowych zawodników 
zawitało w szeregi GLKS 
Nadarzyn – to efekt 
projektu Sportowy 
Nadarzyn – „SPORT  
to najlepsza zabawa”,  
który zrealizowano przy 
wsparciu Fundacji PZU.  
Ale to dopiero początek. 

Czas zakasać rękawy 
i wziąć się do roboty  
– tak pomyśleli w Na- 
darzynie i przystąpili  

do ciężkiej pracy przy budowie 
sportowych fundamentów. We 
wrześniu 2016 roku w gminie 
wystartował projekt Sportowy 
Nadarzyn – „Sport to najlepsza 
zabawa”, który adresowany był do 
dzieci i młodzieży w wieku 6-19 
lat. Jednym z celów przedsięwzię-
cia były integracyjne działania lo-
kalne. Oprócz zajęć sportowych, 
dzieci i młodzież mogły korzy-
stać z warsztatów z fizjotera-
peutą czy instruktorem fitness, 
brać udział w spotkaniach z mi-
strzami sportu czy wyjeżdżać na 
mecze siatkarskiej Ligi Mistrzów. 

Kolejnym elementem projektu 
było dążenie do wspólnego ce-
lu, co miało pozwolić zawodni-
kom klubu GLKS radzić sobie ze 
stresem i współpracować w gru-
pie. Trzecim punktem projektu 
była integracja międzykulturowa 
polegająca na organizacji zawo-
dów sportowych, a także promocji 
zdrowego trybu życia. – Działa-
nia objęły bezpośrednio ponad 
350 osób, pośrednio podczas za-
wodów, warsztatów ponad 4000 
osób – podaje Damian Krzemiń-
ski, koordynator projektu i tre-
ner GLKS Nadarzyn.

Efekty projektu są widoczne 
gołym okiem. Co prawda, wraz 

z końcem czerwca ten etap zo-
stanie zamknięty, ale nie oznacza 
to, że w Nadarzynie zamierzają na 
tym poprzestać. – Żywym efek-
tem inicjatywy jest powstanie 
w czasie trwania projektu nowych 
grup naborowych w sekcjach oraz 
przyjęcie w poczet klubu ponad 
100 nowych zawodników. Pojawi-
ły się mniejsze i większe sukcesy. 
Moim zdaniem kluczowa i nie-
zwykle ważna jest nominacja jed-
nej z organizowanych imprez do 
miana Siatkarskiej Imprezy Ro-
ku 2016. Od września 2017 roku 
wskutek realizacji projektu po-
wstaną kolejne grupy treningo-
we. W wyniku zorganizowanych 

zawodów, w których uczestni-
czyły zespołu z całej Polski zdo-
byliśmy nowe doświadczenia 
oraz wiele cennych kontaktów. 
Dzięki Fundacji PZU dostali-
śmy szansę „pokazania się” i tę 
szansę wykorzystaliśmy. Sam Na- 
darzyn w środowisku sporto- 
wym zyskał miano gminy, w której 
dba się o rozwój kultury fizycznej  
– przedstawia Krzemiński.

Nadarzyn staje się coraz waż-
niejszym ośrodkiem na sportowej 
mapie Mazowsza. Gmina otrzy-
mała środki na realizację kolej-
nego projektu. – Od początku 
maja do połowy grudnia dzięki 
wsparciu Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Mazowiec-
kiego, na obiektach Gminnego 
Ośrodka Sportu w Nadarzynie or-
ganizować będziemy zawody piłki 
siatkowej na szczeblu wojewódz-
kim i ogólnopolskim. Pierwszym 
etapem była organizacja  VII edy-
cja Nadarzyn CUP. Kolejne im-
prezy już we wrześniu. Dziś już 
mogę zdradzić że w grudniu pla-
nujemy pobić nasz własny rekord 
a mianowicie zorganizować jesz-
cze większy turniej „dwójek” niż 
ostatnio. Wynosi on 80 zespołów 
– wyjaśnia trener GLKS 
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Sport to najlepsza zabawa 
P I A S T Ó W

Mamy dobrą informacje dla 
kierowców i mieszkańców 
ul. Sułkowskiego  
w Piastowie. W najbliższych 
miesiącach droga zostanie 
wyremontowana.

U l. Sułkowskiego nie jest 
co prawda głównym 
szlakiem komunika-
cyjnym Piastowa, ale 

wymaga remontu. Nawierzch-
nia drogi jest stworzona z płyt 
betonowych, a na odcinku jest 
wysypana kruszywem. Stan  
drogi jest zły. W wielu miejscach  
płyty są poszczerbione i uszko-
dzone. Sytuację pogorszyły  
roboty kanalizacyjne. 

Aby poprawić stan tej dro-
gi piastowski magistrat ogłosił 
przetarg na modernizację ul. 
Sułkowskiego. Inwestycja obej-
mie remont drogi na odcinku od 
ul. Żółkiewskiego do ul. Żbikow-
skiej. W ramach prac zostanie 
wykonana kanalizacja deszczo-
wa, przebudowana zostanie rów-
nież nawierzchnia drogi. Jezdnia 
będzie miała nawierzchnię asfal-
tową. Wzdłuż drogi pojawią się 
nowe chodniki z kostki brukowej. 

Stworzone zostaną również zjaz-
dy na posesję. Dodatkowo wy-
budowanych zostanie 50 miejsc 
postojowych. 

Po remoncie uporządkowa-
ne zostanie oznakowanie skrzy-
żowań. Skrzyżowania z ulicami 
Wysockiego, Pułaskiego, Łuka-
sińskiego, Prądzyńskiego, Piasta 
i Sobieskiego będą równorzędne. 
Ul. Sułkowskiego będzie drogą 
z pierwszeństwem na skrzyżo-
waniu z ul. Okrzei. Natomiast 
na krzyżówkach z ul. Żbikowska 
i Sowińskiego ul. Sułkowskiego 
będzie drogą podporządkowaną. 

Za przebudowę ul. Sułkow-
skiego odpowiadać będzie firma 
Bud-Bruk, która za zrealizo-
wane prace zainkasuje prawie  
1,9 mln zł. Roboty mają zostać 
wykonane do końca paździer-
nika bieżącego roku. [AS]

Ciężki sprzęt wjedzie 
na Sułkowskiego
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Teren grodziskich Stawów Walczew-
skiego jest sukcesywnie zagospo-
darowywany nowymi elementa-
mi. Kolejnym brakującym ogniwem, 
które pojawi się w tym rejonie to 
toaleta publiczna. Ma to być este-
tyczny szalet, wykonany w kształ-
cie prostokąta. Cała powierzchnia 

zabudowy wyniesie niecałe 6 m kw. 
Ściany i dach ozdobią płyty granito-
we, które zostaną zabezpieczone 
impregnatem anty-graffi ti umożli-
wiający łatwe usuwanie farb i innych 
zabrudzeń. Z zewnątrz na obiekcie 
pojawią się przestrzenne symbole 
świetlne informujące przechodniów 

Na Stawach pojawi się 
toaleta publiczna 

o tym, że jest to toaleta publiczna. Jak 
czytamy w dokumentach przetar-
gowych całość zostanie przysto-
sowana do potrzeb osób niepełno-
sprawnych. Kiedy toaleta pojawi się 
na Stawach? W dokumentach zapi-
sano, że w ciągu 60 dni od momentu 
podpisania umowy. [SD] 

Reklama

R E G I O N
Polska Agencja Żeglugi 
Powietrznej podpisała 
z fi rmą Dedeco umowę 
na zaprojektowanie 
kompleksu biurowców 
w Regułach. To tu 
pracować będą kontrolerzy 
lotów z lotniska Chopina.

Nowa siedzib Polskiej 
Agencji Żeglugi Po-
wietrznej powstanie 
w Regułach. Duży 

kompleks budynków zostanie 
usytuowany przy al. Powstańców 
Warszawy, a budowa rozpocz-
nie się wiosną przyszłego roku. 

O tym, że PAŻP szykuje się 
do inwestycji w Regułach in-
formowaliśmy na naszych ła-
mach kilka miesięcy temu. 
Działkę o powierzchni 16 hek-
tarów PAŻP odkupiła od Agencji 
Nieruchomości Rolnych. Chodzi 
o teren niedaleko urzędu gmi-
ny Michałowice, położony mię-
dzy al. Powstańców Warszawy, 
przedłużeniem ul. Granicznej 
i torami WKD.

Jest umowa na projekt 
siedziby PAŻP

Wkrótce po tej transakcji ogło-
szono konkurs na opracowanie 
koncepcji architektoniczno-
-urbanistycznej nowej siedziby 
PAŻP. W poniedziałek poznali-
śmy jego rozstrzygnięcie. Wygrała 
fi rma architektoniczna Dedeco. 
Na początku lipca PAŻP podpi-
sał umowę z architektami na 
wykonanie dokumentacji pro-
jektowej. Według pomysłu archi-
tektów w Regułach ma powstać 
kompleks budynków biurowych 
i nowoczesne centrum operacyj-
ne, z którego zarządzany będzie 
ruch lotniczy nad całym krajem. 
Do tego także obiekty o funkcjach 

rekreacyjnych m.in. basen a na-
wet przychodnia. W tym małym 
miasteczku PAŻP pracować bę-
dzie ponad 1,3 tys. osób.

Inwestycja pochłonie nieba-
gatelną kwotę 215 mln zł. Jej re-
alizacja ma rozpocząć się wiosną 
przyszłego roku. – Funkcjono-
wanie siedziby nie będzie stano-
wiło zagrożenia dla  środowiska 
przyrodniczego. Równocześnie 
władze PAŻP deklarują dołoże-
nie wszelkich starań aby prze-
bieg inwestycji był jak najmniej 
uciążliwy dla mieszkańców Re-
guł – zapewnia urząd gminy 
w Michałowicach. [JW]

Muzyka nie na miejscu 
P R U S Z K Ó W

Muzeum Starożytnego 
Hutnictwa Mazowieckiego 
w Pruszkowie zaprasza 
na ciekawy koncert. 
„Muzyka nie na miejscu 
1947-1955” przeniesie 
nas w czasy socrealizmu.

P rzed nami podróż mu-
zyczna, w której skon-
frontowane zostaną 
pieśni masowe z okre-

su socrealizmu. Te, które były 
uznawane za słuszne. Te zesta-
wione zostaną z polską muzyką 
synkopowaną. – Bojowe pieśni 

o socjalizmie, partii i planie, 
w typowym marszowym rytmie, 
rzewne „żołnierskie” piosenki 
i „ludowe” melodie o elektry-
fi kacji wyszły spod piór wielu 
wybitnych polskich kompozy-
torów. Ożywcze jazzowe dźwięki 
w znanych przebojach z tam-
tych lat przemyca trio jazzowe 
Krzysztofa Herdzina – zapowia-
dają organizatorzy.

W trakcie koncertu, który od-
będzie się 23 lipca usłyszymy 
również Chór Kameralny Col-
legium Musicum UW pod dyr. 
Andrzeja Borzyma oraz trio 
jazzowe Krzysztofa Herdzina 

w składzie: Krzysztof Herdzin 
– piano, Paweł Pańta – bas, Ce-
zary Konrad – perkusja.

Collegium Musicum UW wy-
różnia się tym że jest jedynym 
w Polsce zespołem, który prezen-
tuje program jedynie muzycz-
ny, bez odniesień kabaretowych 
i humorystycznych. To słuchacz 
ocenia repertuar, wykonanie 
i wizję prezentowanych utworów. 

Wydarzenie jest biletowane. 
Bilety w cenie 30 zł do nabycia 
w kasie Muzeum Starożytne-
go Hutnictwa Mazowieckie-
go. Start koncertu: 23 lipca,
godz. 20.00. [AS]

N A D A R Z Y N
Nadarzyński Ośrodek 
Kultury przygotował 
ciekawą ofertę koncertów 
dla mieszkańców. W lipcu 
i sierpniu w młochowskim 
parku będzie można 
posłuchać muzyki granej 
na żywo.

Cykl „Zaparkuj w Mło-
chowie” w ubiegłym 
roku cieszył się ogrom-
ną popularnością wśród 

słuchaczy. Dobra muzyka w połą-
czeniu z malowniczą scenerią to 
ciekawa propozycja na spędze-
nie wakacyjnego wieczoru. Nie 
ma się więc co dziwić, że i w tym
roku w młochowskim parku bę-
dzie można posłuchać muzyki. 
Artyści będą występować na ta-
rasie przy kościele św. Michała 
Archanioła w Młochowie. 

Pierwszy koncert odbędzie się 
już w najbliższą niedzielę 9 lip-
ca. O godz. 16.00 na scenie zo-
baczymy Emilię Raiter (harfa) 
i Sebastiana Pikula (mandolina, 
lira korbowa, trąbka i skrzypce), 
którzy zaproszą nas na muzyczne 

„Opowieści o stworzeniu świata”. 
Wstęp na koncert jest bezpłatny. 
Widzowie powinni zabrać ze sobą 
koc, by móc delektować się mu-
zyką na parkowej polanie. 

W kolejnych tygodniach słu-
chacze będą mogli posłuchać 
różnych gatunków muzyki. Już 
za tydzień usłyszymy najpięk-
niejsze arie operowe, operet-
kowe i musicalowe w ramach 
koncertu „Melodie bliskie ser-
cu”. 23 lipca Młochów opanuje 
muzyka gospel, a to dzięki chó-
rowi Gospel Joy. Cykl lipcowych 
koncertów zamknie występ Ka-
roliny Skrzyńskiej z zespołem.

Sierpień rozpoczniemy dawką 
jazzu za sprawą koncertu „A Little 
Jazz Orchestra”. 13 sierpnia czeka 
nas koncert pod szyldem „Odro-
dzony dźwięk. The voice of su-
ka”, dzięki któremu przypomnimy 
sobie o instrumencie smyczko-
wym o nazwie suka. Hiszpańskie 
rytmy rozgrzeją nas 20 sierpnia 
za sprawą Magdy Navarrete, któ-
ra wystąpi z zespołem Caravana 
Banda. Cykl koncertów w Mło-
chowie zamknie występ Kwar-
tetu smyczkowego Prmina Vista. 

Patronem medialnym koncertów 
„Zaparkuj w Młochowie” jest Gaze-
ta WPR oraz portal WPR24.pl. [AS]

Koncerty „Zaparkuj w Młochowie” 
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Mieszkanie Plus zrealizują
w Pruszkowie

 Seweryn Dębiński 

P R U S Z KÓ W
Dla wielu mieszkańców 
Pruszkowa może to być 
niemałe zaskoczenie. To 
tutaj w ramach rządowego 
programu Mieszkanie Plus 
powstanie kilka budynków 
wielorodzinnych. 

Osprawie poinformo-
wał deweloper Pol-
nord, który ma za-
jąć się realizacją te-

go przedsięwzięcia. Dowiadujemy 
się, że w Pruszkowie przy ul. Wa-
ryńskiego wybudowane zostaną 
cztery wielorodzinne bloki. Mają 
one powstać w całości w techno-
logi prefabrykowanej, czyli będą 
budowane z tzw. wielkiej płyty. 
Łączna powierzchnia użytkowa 
mieszkań wyniesie 19 tys. m kw., 
w efekcie ma powstać ok. 400 lo-
kali mieszkalnych. Termin zakoń-
czenia inwestycji określono na 
koniec maja 2019 r.

Co do powiedzenia w tej sprawie 
ma Grupa Polnord? – Cieszy nas 
fakt, że Grupa Polnord poszerza 
spektrum swojej działalności po-
przez włączenie się do programu 
Mieszkanie Plus. To nowy rozdział 
w historii naszej Grupy Kapitało-
wej i jednocześnie satysfakcja, że 
jako pierwsi realizujemy ten pro-
jekt w województwie mazowieckim 
– mówi Dariusz Krawczyk, prezes 
zarządu Polnord SA.

Mieszkanie Plus to jedna ze 
składowych Narodowego Pro-
gramu Mieszkaniowego, który 

został przyjęty przez rząd we 
wrześniu 2016 r. Według założeń 
mają powstać mieszkania na wy-
najem z możliwością wykupu po 
ok. 30 latach. Ile wyniesie średni 
czynsz za wynajem? Nie uwzględ-
niając kosztów eksploatacji i me-
diów to stawki rzędu 10-20 zł za 
m kw. W możliwości najmu z do-
celowym wykupieniem mieszka-
nia te kwoty będą nieco wyższe, bo 
ok. 12-24 zł za m kw. Do udziału 
w programie Mieszkanie Plus pre-
ferowane mają być rodziny wielo-
dzietne i te o niskich dochodach, 
ale to wcale nie oznacza, że inni 
obywatele nie będą mogli ubie-
gać się o wynajem.

O zdanie na temat wybudowa-
nia tego typu mieszkań w Prusz-
kowie zapytaliśmy władze miasta. 
– Wiemy, że zostało wydane
pozwolenie na budowę pierw-
szych ok. 80 lokali. W przyszłym 
roku te mieszkania mają być 

Pi
xa

ba
y

M
at

er
ia

ły
 p

ra
so

w
e

oddane do użytku. Obecnie nie 
znamy zasad na jakich te lokale 
będą rozdzielane i nie wiemy czy 
jako miasto będziemy w tym par-
tycypowali czy nie oraz jaka bę-
dzie dokładna wysokość czynszu. 
Urywają się telefony do urzędu, 
dzwonią do nas osoby zaintereso-
wane tymi mieszkaniami, wobec 
tego kierujemy zapytanie do twór-
ców tego programu żeby nas po-
informowali o szczegółach – mówi 
Andrzej Kurzela, wiceprezydent 
Pruszkowa. – Ja jestem zwolen-
nikiem budowy mieszkań, nie-
zależnie od tego kto to realizuje. 
Tych mieszkań brakuje. Takie in-
westycje napędzają gospodarkę, 
bo oprócz lokum trzeba kupić me-
ble, wyposażenie itd. Bardzo do-
brze, że nasze Państwo realizuje 
taki program i tworzy alternaty-
wę dla mieszkań komunalnych. 
Uważam, że to bardzo pozytyw-
ne zjawisko – dodaje. [SD]
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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

G mina Grodzisk Mazowiec-
ki, benefi cjent projektu 
pn.: „Podniesienie stan-
dardów życia poprzez po-

prawę jakości przestrzeni publicz-
nej, w tym terenów zieleni, gminy 
Grodzisk Mazowiecki” dofinanso-
wanego z Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-
2020, oś priorytetowa II Ochrona 
środowiska, w tym adaptacja do 
zmian klimatu,  w ramach działa-

nia 2.5 „Poprawa jakości środowiska
miejskiego” ogłosiła przetarg nie-
ograniczony powyżej progów unij-
nych na wykonanie 21 zadań z za-
kresu rzeczowego projektu.

Przypomnijmy, że projekt pn.: 
„Podniesienie standardów życia po-
przez poprawę jakości przestrzeni 
publicznej, w tym terenów zieleni, 
gminy Grodzisk Mazowiecki” obej-
muje utworzenie i renowację terenów 
zielonych położonych w granicach 

Gmina Grodzisk Mazowiecki ogłosiła 
przetarg na realizację terenów zielonych

miasta Grodzisk Mazowiecki i będzie 
realizowany w 25 obszarach.

W ramach projektu powstaną 
4 nowe parki i 7 skwerów, a także zo-
staną zagospodarowane pasy zieleni 
wzdłuż 14 ulic. Projekt przyczyni się 
do kompleksowej kompensacji zieleni 
w Grodzisku Mazowieckim. Gmina 
uzyskała dofi nansowanie w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruk-
tura i Środowisko 2014-2020 na kwo-
tę 5,7 mln złotych.

Zakres rzeczowy objęty postępo-
waniem przetargowym obejmuje 
wykonanie zagospodarowania tere-
nu skweru na wydłużeniu al. Armii 
Krajowej, skwerów przy ulicach: 
Warszawskiej, Bocianiej, Traugutta, 
Granicznej, Żeromskiego, Bałtyc-
kiej oraz zagospodarowania ziele-
nią takich ulic jak: Nadarzyńska, 
Warszawska, Szczęsna, Dąbrow-
skiego, Wieluńska, Robotnicza, 
Kleeberga, 3 Maja, Królewska, Sien-

kiewicza, 1 Maja, Bałtycka, Naruto-
wicza, Traugutta.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 
2 sierpnia 2017 r. o godz. 13.00. Za-
praszamy do wzięcia udziału w po-
stępowaniu. Szczegóły zamówienia 
na stronie  grodziskiego biuletynu 
informacji publicznej, nr postępo-
wania ZP.271.59.2017. 

Bezpośredni link do postępowa-
nia http://bip.grodzisk.pl/Article/
id,2683.html.

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

Dotacja na 
renowację pomnika 
„Ściana śmierci ” 

W ramach programu „Wspie-
rania opieki nad miejsca-
mi pamięci i trwałymi 
upamiętnieniami w kra-

ju” gmina Brwinów otrzyma 11 035,00 zł 
z przeznaczeniem na remont pomnika 
„Ściana śmierci”. Ceglany monument 
z tablicą „Miejsce uświęcone krwią ofi ar 
terroru okupanta 1939–1945” stoi nieco na 
uboczu, choć prowadzi do niej zadbana 
alejka obsadzona zielenią, a mieszkańcy 
pamiętają o nim zwłaszcza w czasie Dnia 
Wszystkich Świętych i Dnia Zaduszne-
go, paląc przy nim znicze. Pomnik został 
odsłonięty w 1969 r. przy okazji obcho-
dów rocznicy bitwy pod Brwinowem 
i upamiętnia tragiczne karty z historii 
Brwinowa – w pobliskiej willi Tobolków 
stacjonowała niemiecka policja, a prze-
trzymywani tam więźniowie byli kato-
wani i mordowani. Po wojnie ich ciała 
zostały ekshumowane i przeniesione na 
cmentarz w Brwinowie.

Dzisiaj pomnik „Ściana śmierci” jest 
w złym stanie technicznym i wymaga 
przebudowy. W ramach zaplanowanych 
prac, istniejący mur zostanie rozebra-
ny do poziomu fundamentu i wymu-
rowany od nowa w nieco zmienionej 
formie – uzgodnionej z Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków. Tablicę 
z tworzywa sztucznego zastąpi napis 
z kutego żelaza, dodatkowo zostanie 
wykonana niecka na znicze oraz maszt 
fl agowy. Wokół tylnej ściany pomnika 
zostanie uformowany nasyp, a całość 
zwieńczy półmetrowe godło.

Dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
zrealizowana zostanie  renowacja pomnika „Ściana śmierci” 
w parku miejskim w Brwinowie.

B urmistrz Gminy Brwinów 
przedłuża do 31 lipca br. 
konkurs na najciekawsze 

zdjęcie drzewa lub krótki wier-
szyk o drzewach. Nagrodami bę-
dą sadzonki drzew o wysokości 
ok. 1,2–1,5 m, które mieszkańcy 
będą mogli zasadzić na swoich 
działkach. 

Konkurs polega na przesłaniu na 
adres zielen@brwinow.pl zdjęcia 
drzewa lub krótkiego wiersza o te-
matyce drzewa lub drzew. Uczestni-
cy niepełnoletni mogą wziąć udział 
w konkursie za zgodą rodziców lub 
opiekunów. Zgłoszenie do konkursu 
należy składać na formularzu, który 
jest załącznikiem do regulaminu.

90 drzew na 
90-lecie Letniska 

Brwinów

Konsultacje na temat modernizacji targowiska 
w Brwinowie. Na opinie czekamy do 17 lipca br. pod 

adresem Urzędu lub na platformie internetowej 
brwinow.wdialogu.uw. edu.pl.

P R O M O C J A

      
  

Zagospodarowanie skweru przy ul. Warszawskiej Zagospodarowanie zieleni nad rzeką Mrowną przy ul Bałtyckiej (Bulwar Bałtycka)
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W rejonie ul. Prusa 35 w Pruszko-
wie doszło do przepychanki między 
dwoma mężczyznami. Na miejscu by-
ła policja oraz pogotowie ratunkowe. 
– Witam. Czy wiecie Państwo co się 
działo wczoraj 94 lipca) ok. godz. 21 
na Prusa 35 w Pruszkowie naprze-
ciwko Lewiatana? Wyglądało to jak 

napaść – dopytuje Anna. Z prośbą 
o wyjaśnienia zwróciliśmy się do 
pruszkowskiej policji. – Doszło do 
przepychanki pomiędzy dwoma męż-
czyznami, jeden z nich był obcokra-
jowcem. Na miejscu było pogotowie  
ai opatrzyło obcokrajowca. Nie wie-
my też z jakiej przyczyny doszło do 

Szarpanina  
na ul. Prusa 

tego zdarzenia. Nie było to na tle ra-
sowym – mówi nam podkom. Karolina 
Kańka, rzecznik prasowy Komendy 
Powiatowej Policji w Pruszkowie. Po-
licjanci pouczyli poszkodowanego, że 
ma prawo złożyć zawiadomienie w tej 
sprawie. Ponadto mężczyźni uszko-
dzili zaparkowany samochód. [SD]  

OBWIESZCZENIE
Starosty Pruszkowskiego

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację  
inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 2031, z późn. zm.) zawiadamiam, że dnia 30.06.2017 
r.  została  wydana  decyzja  nr  9/2017  o  zezwoleniu  na 
realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę drogi 
gminnej ul. Wolności wraz z odwodnieniem, wycinką 
i przebudową istniejącej infrastruktury w Parzniewie, 
gm. Brwinów na  działkach  nr  ew. 90/21,  90/56,  90/36, 
90/34,  91/25,  91/29,  90/55,  90/33,  90/57,  91/26, 
91/36,  91/37,  91/38,  86/1,  90/22,  90/24,  90/37,  91/23,  
92 obręb Parzniew, gmina Brwinów:

Linie rozgraniczające teren inwestycji – działki  
w projektowanym pasie drogowym będące własnością 
Gminy Brwinów, niepodlegające przejęciu:
•  dz.  nr  ew.:  90/21,  90/56,  90/36,  90/34,  91/25,  91/29 

obręb Parzniew.

Działki, z których korzystanie będzie ograniczone:
•  dla potrzeb przebudowy sieci uzbrojenia terenu: dz. nr 

ew.:  90/55,  90/33,  90/34,  90/57,  91/25,  91/26,  91/36, 
91/37, 91/38 obręb Parzniew,

•  dla potrzeb przebudowy innych dróg: dz. nr ew.: 86/1, 
90/22, 90/24, 90/37, 91/23, 92 obręb Parzniew.

Jednocześnie  informuję  o  możliwości  zapoznania  się 
z  decyzją  w  godzinach  pracy  urzędu:  poniedziałek 
8:00-18:00,  wtorek  ÷  piątek  8:00-16:00,  w  Wydziale 
Architektury  Starostwa  Powiatowego  w  Pruszkowie, 
ul.  Drzymały  30,  05-800  Pruszków,  pokój  nr  104 
(I piętro), tel.: 22 738-14-38 

Ogoszenie

R E G I O N 
Wspaniały występ polskiej 
sztafety na mistrzostwach 
Europy juniorek w pływaniu 
w Izraelu. Biało-czerwone 
sięgnęły po brązowy 
medal. Wkład w sukces 
kadry miały Julia Koluch 
(UKS Kapry-Armexim 
Pruszków) oraz Aleksandra 
Polańska (UKS GOS Raszyn). 

O sukcesach młodych 
pływaczek pisali-
śmy nie raz. Trze-
ba jasno przyznać, 

że Koluch i Polańska to talen-
ty czystej wody. Dwa lata temu 
w Szczecinie zawodniczka UKS 
Kapry była o krok od podium 
mistrzostw Polski seniorek. 
Czwarte miejsce Koluch uznano 
za ogromny sukces. Wynik po-
wtórzyła w tym roku w Lublinie, 

gdzie sukcesy świętowała Po-
lańska. Pływaczka zdobyła dwa 
srebrne medale: na 100 i 200 
metrów stylem dowolnym.

Dobre występy Koluch i Po-
lańskiej sprawiły, że zawod-
niczki uzyskały kwalifikacje 
na mistrzostwa Europy. W Izra-
elu młode pływaczki wskoczyły 
na podium. Koluch i Polańska, 
wraz z Weroniką Hallmann i Ka-
tarzyną Kołodziej, zajęły trzecie 
miejsce medal w sztafecie 4x100 
metrów stylem zmiennych.  
Polki uzyskały 4:08.74.

Najlepsze były Rosjanki, któ-
ry pozostawiły rywalki daleko 
w tyle. Reprezentacja Sbronej 
pokonała dystans w 4:04.76. Do 
ostatnich metrów trwała wal-
ka o srebro. Węgierki okazały 
się lepszy – 4:07.90. Czwar-
te miejsce zajęła Wielka Bry- 
tania – 4:09.37. [JM]

Koluch i Polańska z brązem ME 
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R E G I O N
Trwa kolejna już edycja 
kampanii społecznej 
„Kręć kilometry”. Do 
zabawy włączyli się 
mieszkańcy z okolicznych 
miejscowości. Ty również 
możesz walczyć o nagrody 
dla swojego miasta. 

B iegasz, jeździsz na 
rowerze, dużo spa-
cerujesz? Pływasz ka- 
jakiem, jeździsz na 

rolkach lub uwielbiasz nordic 
walking? A może chcesz się 
w końcu ruszyć z kanapy ale 

brakuje ci motywacji? Pobierz 
aplikację „Kręć kilometry” i po-
konuj swoje rekordy. Każdy ki-
lometr się liczy.

Kampania społeczna„Kręć 
kilometry” jest organizowana 
przez fundacje Allegro All for 

Planet. Zabawa promuje głównie 
jazdę na rowerze. Na uznanie 
mogą również liczyć wszyscy, 
którzy wolny czas, zamiast przed 
telewizorem, spędzają aktywnie 
na świeżym powietrzu: biega-
jąc, spacerując, uprawiając nor-
dic walking czy właśnie jeżdżąc 
na rowerze.

Profity z udziału w akcji mogą 
zyskać wszyscy. Dla uczestników 
przygotowano ciekawe nagrody, 
a dla miast... Nie tym razem nie 
stojaki rowerowe a event tech-
nologiczny. – W tym roku nie go-
rąca 20, a tylko 5 miast zdobędzie 
główną nagrodę, którą jest event 

technologiczny. Event technolo-
giczny to idealny sposób na spę-
dzenie czasu z rodziną. Miejsce, 
w którym każdy znajdzie coś dla 
siebie. Pokażemy ci fascynują-
cy świat inżynierów, programi-
stów i naukowców! Poczujesz na 

własnej skórze, jak nauka zmie-
nia nasze życie i złapiesz techno-
logicznego bakcyla! – zachęcają 
organizatorzy akcji.

Warto dodać, że niektórzy już 
kręcą kilometry. W rankingu Gro-
dzisk Mazowiecki jest na 11. po-
zycji i ma przejechanych prawie 
86 tys km. 14,6 tys km ma na swo-
im koncie Pruszków i zajmuje 58. 
lokatę. Milanówek zajmuje 153. 
miejsce z przejechanymi 3,6 tys 
km. Brwinów na swoim koncie 

Kręć kilometry dla swojego miasta 

ma 1,6 tys. km i zajmuje 242. miej-
sce. Raszyn uzyskał 287. lokatę  
z  1190 km. W ogonie stawki zna-
lazły się Piastów na 456. pozycji 
z przejechanymi 468 km, Micha-
łowice, które zgromadziły 321 km 
i zajmują 497. miejsce. Na szarym 
końcu (703. miejsce) znalazł się 
Nadarzyn, dla którego przeje-
chano zaledwie 44 km. 

Zabawa trwa a szanse na na-
grody ma jeszcze każdy. Wystar-
czy tylko kręcić kilometry! [AS]

 Jakub Małkiński 

G R O D Z I S K  M A Z . 
Gorący lipiec  
w Grodzisku Mazowieckim. 
Przez trzy dni (7-9 lipca)  
na placu przy Centrum 
Kultury blisko 250 
zawodników będzie 
rywalizowało w Otwartych 
Mistrzostwach Świata  
w piłce ulicznej Freestival 
Street Games 2017. 

W ielkie piłkarskie 
gwiazdy swoją 
przygodę z futbo- 
lem rozpoczyna-

ły na ulicy. Tak jak as Barcelo-
ny Neymar, który pierwsze kroki 
stawiał w street soccerze. Na tym 
polu realizują się również wspa-
niali i utytułowani Ronaldinho 
i Edgar Davids. 

Piłka uliczna stopniowo wy-
chodzi z cienia i zyskuje coraz 
większą rzeszę entuzjastów. 
W lipcu oczy wszystkich miło-
śników dyscypliny zwrócą się 
w stronę Grodziska Mazowiec-
kiego. Od 7 do 9 lipca na placu 
przy Centrum Kultury zostaną 
rozegrane mistrzostwa świa-
ta  Freestival Street Games 2017. – 
Grodzisk to świetna miejscowość, 
która szybko się rozwija. Warto 
się pochwalić tym zagranicą. 
Otwartość władz miasta sprawi-
ła, że w dniach 7-9 lipca w Gro-
dzisku odbędą się mistrzostwa 

świata w piłce ulicznej Freestival 
Street Games 2017. To duża im-
preza, która z pewnością wpły-
nie na popularyzację dyscypliny 
– mówi nam Damian Gawrych, 
organizator imprezy.

W Grodzisku odbędzie się 
rywalizacja w trzech dyscypli-
nach: Panna 1na1, Street 3na3, 
Freestyle Football. Kibice mo-
gą spodziewać się efektow-
nych i nieszablonowych zagrań. 
Uliczni piłkarze to prawdziwi 

artyści. – Od 12 lat zajmuję się 
tą dyscypliną sportu. Nadal jest 
niszowa, ale z roku na rok roz-
wija się. W Grodzisku zjawi się 
blisko 250 zawodników. Moż-
na spodziewać się wspaniałe-

go widowiska. Zgłosić może się 
każdy, kto ma styczność z piłką 
nożną. Na etapie kwalifikacji bę-
dziemy weryfikować umiejętno-
ści. Jeżeli ktoś przebranie przez 
ten etap, trafi do zmagań gru-
powych, w których rozstawieni 

będą czołowi zawodnicy świata 
– przedstawia organizator mi-
strzostw świata Freestival Stre-
et Games 2017.

Warto wspomnieć, że polscy 
zawodnicy mają ogromny wkład 
w rozwój piłki ulicznej. – Polska 
przoduje w dyscyplinie freesty-
le football. Stworzyliśmy mnó-
stwo trików i wyróżniamy się na 
arenie międzynarodowej. Zdo-
byliśmy wszystko, co możliwe. 
Z kolei street football i panna to 
dyscypliny, w których dominują 
kraje Beneluksu. Przez lata stwo-
rzono tam odpowiednią infra-
strukturę – tłumaczy Gawrych.

Patronat medialny nad mistrzo-
stwami świata w piłce ulicznej 
Freestival Street Games 2017 ob-
jęły Gazeta WPR i portal WPR24.pl. 

Piłka uliczna opanuje 
Grodzisk 
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W Grodzisku zjawi się blisko 250 
zawodników. Można spodziewać się 
wspaniałego widowiska. Zgłosić może się 
każdy, kto ma styczność z piłką nożną. 

W tym roku nie gorąca 20, a tylko  
5 miast zdobędzie główną nagrodę, 
którą jest event technologiczny. 
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Pruszków, ul. Kościuszki 8 paw. 3
Tel. 514 383 333, www.dabi.net.pl

PARTNER HANDLOWY

Szkolenia 
BHP

– wstępne
– okresowe

694 127 292

ZAPRASZAMY PO ŚRODKI 
OCHRONY ROŚLIN,  

NAWOZY I SETKI INNYCH  
PRODUKTÓW 

SKLEP OGRODNICZY  
W PRUSZKOWIE, UL. POGODNA 7

www.hurtownia-ogrodnicza.pl

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

 ► Biuro rachunkowe 
w Milanówku zatrudni księgową: 
vero-mona@wp.pl 

 ► 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 

 ► Poszukujemy fryzjerów do 
renomowanego salonu fryzjerskiego 
w Podkowie Leśnej. Bardzo dobre 
warunki fi nansowe od 35-45% od 
obrotu, praca w systemie zmianowym. 
Zapewniamy profesjonalne szkolenia. 
Osoby zainteresowane prosimy 
o kontakt tel.: 781-540-777, 
podkowa@galeriaarkadius.pl

 ► Operator dźwigu 32 T pół etatu 
570-035-404 

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

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

 ► Zatrudnię mężczyznę do obsługi 
maszyn produkcyjnych i pakujących 
oraz prac magazynowych 
w Pruszkowie. Tel.: 501-000-005, 
e-mail:  info@tantus.pl 

 ► Zatrudnię piekarza i pomocnika. 
Pruszków tel.: (22) 758-15-48 

Kupię

 ► Skup książek i staroci 606-900-333 

Sprzedam

 ► Magiel, tel.: 535-487-338

Wielka wyprzedaż ekspozycji: 
kuchnie, szafy, AGD. 
Tel.: 510-873-993  

Nieruchomości – sprzedam
 ► Dom jednorodzinny w Pruszkowie, 

pow. 122, działka 725 – tel.: 518-276-329 

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

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

 ► Sprzedam mieszkanie, 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 

Nauka
 ► NIEMIECKI, wszystkie poziomy, 

604-262-308 

 ► Syntezator, podstawy, dzieci (22) 216-70-11 

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 – ścianie, pielęgnacja. 
Usuwanie pni/karp frezarką. 
Tel.: 661-880-661 

Dam pracę

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

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

 ► Poszukujemy pracowników na 
stanowisko pomocy fryzjerskiej 
z ukierunkowaniem na dalszy 
rozwój zawodowy i możliwością 
awansu. Zapewniamy
atrakcyjne wynagrodzenie 
i szkolenia zawodowe. 
Osoby zainteresowane prosimy 
o kontakt tel.: 781-540-777, 
podkowa@galeriaarkadius.pl

 ► 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  

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

 ► Pracownik ochrony – 13,00 zł 
brutto, tel.: 515-088-941 

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

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

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

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

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

 ► 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.

 ► Protezy zębowe 450 zł: 508-357-334 

 ► Studnie tel.: 601-231-836  

Szkolenia BHP - wstępne, 
okresowe, 694-127-292 

 ► 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 

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
Informuje, że został sporządzony i wywieszony na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miasta Podkowa Leśna przy ul. Akacjowej 39/41 wykaz 
nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze przetargu  
i dzierżawy. (Zarządzenie Nr 73/2017 z dnia 29.06.2017 r.)
Bliższych informacji udziela Referat Infrastruktury Komunalnej Urzędu 
Miasta Podkowa Leśna pok. 16 tel. 22 759-21-19 
Tekst Zarządzenia znajduje się na stronie internetowej Urzędu  
bip.podkowalesna.pl

 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
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R E K R E A C J A
To już pewne. Jeszcze  
w tym roku w Pruszkowie 
zostanie wprowadzony 
pilotażowy projekt  
systemu wypożyczalni 
rowerów miejskich. Miasto 
zdradza nieco więcej 
szczegółów na ten temat. 

T emat związany z ro- 
werowymi wypoży- 
czalniami i ich poja-
wieniem się w Prusz- 

kowie podejmowaliśmy 6 czerw- 
ca. Wówczas pytaliśmy czy jest 
szansa, by taki system został 
wprowadzony na terenie tego 
miasta. Usłyszeliśmy, że „tak”, lecz 
dopiero w przyszłym roku. Za po-
średnictwem naszego Facebooka 
przeprowadziliśmy sondę. Wzię-
ło w niej udział ponad 400 osób.

Dwa tygodnie później dowie-
dzieliśmy się, że miasto jednak 
wprowadzi tzw. miejski rower 

Pruszkowski Rower Miejski coraz bliżej

jeszcze w tym roku. Będzie to 
okres testowy. Jeśli się spraw-
dzi zostanie na dłużej. – Jeśli sys-
tem rowerów miejskich w trybie 
pilotażowym będzie się cieszył 
zainteresowaniem mieszkań-
ców gmina planuje uruchomienie 
usługi Pruszkowskiego Roweru 
Miejskiego na kolejne lata – po-
informował nas Andrzej Kurzela, 
wiceprezydent Pruszkowa. 

Dowiedzieliśmy się też nieco 
więcej szczegółów na temat tego 

pilotażu. Miały być dwie stacje, 
a będą cztery. Co jeszcze czeka 
mieszkańców? – Jeszcze w bieżą-
cym roku mieszkańcy Pruszkowa 
przez dwa miesiące będą mogli 
testować system rowerów miej-
skich. Pilotażowy system będzie 
obejmował cztery 12-stanowisko-
we stacje rowerowe każda na  
8 rowerów. Do dyspozycji miesz-
kańców oddane zostaną 32 rowery 
miejskie – wyjaśnia wiceprezy-
dent Kurzela. 

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

Koncertowy szał
I M P R E Z Y

Wakacje trwają  
w najlepsze, ale  
władze Pruszkowa 
dbają o to by również we 
wrześniu nie zabrakło 
ciekawych propozycji 
kulturalnych. Szykują się 
ciekawe koncerty!

Tradycyjnie już zakoń-
czenie lata świętujemy 
w pruszkowskim Par-
ku Mazowsze. W tym 

roku impreza wystartuje 9 wrze-
śnia o godz. 12.00 a na miesz-
kańców jak zawsze będzie czekać 
szereg atrakcji i zabaw. Cześć ar-
tystyczna rozpocznie się o godz. 
15.00 gdy na scenie pojawią się 
amatorskie zespoły muzyczne. 
Godzinę później Pawel Fiodor-
czuk zabierze nas w muzyczną 
podróż do epoki zespołu Breako-
ut. Ale to nie koniec. Lato i wa-
kacje pożegnamy przy niezwykle 

energetycznych i radosnych ryt-
mach muzyki Margaret. Gwiaz-
da wieczoru pojawi się na scenie 
o godz. 17.30.

To nie koniec imprez w Prusz-
kowie. Cykl „plenerówek” za-
mknie II Festyn na Gąsinie. 
Rodzinna impreza odbędzie się 
17 września na terenie Szkoły 
Podstawowej nr 10 w Pruszko-
wie przy ul. Pływackiej. Na dzie-
ci i dorosłych czekać będą liczne 
zabawy i konkursy. Nie zabrak-
nie też muzycznych gwiazd! Na 
scenie zobaczymy zespół Impe-
rium oraz Małgorzatę Ostrowską 
z zespołu Lombard. [AS] 

W końcu będziemy mieli obiekt,  
w którym mieszkańcy w komfortowych 
warunkach będą mogli uczestniczyć  
w rozmaitych wydarzeniach kulturalnych 
począwszy od koncertów, przez występy 
kabaretów po spektakle teatralne  
– mówi Michał Landowski

W Y D A R Z E N I E
Już 22 lipca w Parku 
Kościuszki wypełni się 
muzyką, a to za sprawą  
IX koncertu do północy.  
Na scenie zobaczymy 
m.in. Piotra Polka  
i Łukasza Zagrobelnego.

Lipcowe koncerty do 
północy to już stały 
punkt w kalendarzu 
imprez plenerowych 

w Pruszkowie. Pałacyk Sokoła 
i parkowe alejki to idealna sce-
neria dla pełnego romantyzmy 
koncertu. A ten tegoroczny bę-
dzie wyjątkowy. 

Impreza rozpocznie się już 
o godzinie 19.00. Jako pierwszy na 
scenie pojawi się Piotr Polk. Ak-
tor na swoim koncie ma dwa mu-
zyczne krążki „Polk in Love” oraz 
„Mój film”. Oba wydawnictwa po-
kryły się złotem. Warto przygoto-
wać się więc na muzyczną podróż 
w spokojnych rytmach. 

Romantyczny 
koncert do północy

Kolejnym artystą, który 
uświetni pruszkowski koncert 
do północy będzie Łukasz Zagro-
belny. Artysta wspólnie z Ewe-
liną Flintą wylansował piosenkę 
„Nie kłam, że kochasz mnie”, któ-
ra promowała komedię „Nie kłam 
kochanie”. W trakcie prusz-
kowskiego koncertu zapewne 
usłyszymy  takie przeboje Za-
grobelnego jak „Nieprawda” czy 
„Życie na czekanie”. Na scenie 
w Parku Kościuszki artysta po-
jawi się o godz. 20.30.

Zwieńczeniem muzycznego 
wieczoru w Parku Kościuszki 
będą przeboje Marilyn Mon-
roe. Utwory ikony kina zosta-
ną zaprezentowane w trakcie 
muzycznego spektaklu przy-
gotowanego przez Andrzeja 
Strzeleckiego. Kogo zobaczymy 
na scenie?  Niech to pozostanie 
tajemnicą... Koncerty z utworami 
Marilyn Monroe rozpocznie się 
o godz. 22.00 i potrwa zgodnie 
z założeniami do północy. [AS] 
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kTo będzie miejsce dla każdego

 Anna Sołtysiak 

I N W E S T Y C J E
Budowa Centrum 
Dziedzictwa Kulturowego 
powoli zmierza  
do końca. Oficjalne 
otwarcie obiektu 
zaplanowano na 
sylwestrową noc!

K amień węgielny pod 
budowę Centrum Dzie- 
dzictwa Mazowieckie-
go został wmurowany 

5 listopada 2014 r. To było waż-
ne wydarzenie w historii miasta. 
Od tamtej pory minęły prawie 
trzy lata. Dziś budynek CDK wi-
ta kierowców wjeżdżających do 
Pruszkowa. Roboty budowlane 
postępują zgodnie z harmono-
gramem. Finisz zbliża się wiel-
kimi krokami.

Ważna inwestycja
Centrum Dziedzictwa Kultu-
rowego to pierwsza tak duża 
inwestycja realizowana na zle- 
cenie Urzędu Miejskiego w Prusz- 
kowie. Centrum Dziedzictwa 
Kulturowego ma być miejscem, 

w którym każdy mieszkaniec 
znajdzie ofertę odpowiadającą 
jego oczekiwaniom. W budyn-
ku swoje siedziby będą mia-
ły: Miejski Zarząd Obiektów 
Sportowych, Miejski Ośrodek 

Kultury oraz Zespół Tańca Lu- 
dowego „Pruszkowiacy”. W trzy- 
kondygnacyjnym budynku 
znajdzie 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 ma-
sażu i sala do ricocheta. Nie 
zabraknie odpowiedniej bazy 
parkingowej. Naziemny plac 

pomieści 138 samochodów, 
podziemny – 181.

Otwarcie CDK w sylwestra
Wiele wskazuje na to,że roboty 
budowlane w CDK zakończą się 
już w październiku. W kolejnych 
miesiącach CDK będzie przecho-
dzić odbiory techniczne. Obiekt 
trzeba będzie również wyposa-
żyć. Wielkie otwarcie zaplanowa-
no na sylwestrową noc. Zapewne 
będzie można spodziewać się 
pokazu sztucznych ogni. Nie 
wykluczone, że z okazji otwar-
cia zostanie przygotowany bal 
lub inne widowisko sceniczne. 
Władze miasta pracują nad sce-
nariuszem imprezy

Bogata oferta 
Centrum Dziedzictwa Kulturo-
wego swoją ofertą ma przycią-
gać mieszkańców. Władze miasta 
prowadzą już rozmowy z firmami, 

które miałyby zająć się koordy-
nacją wydarzeń kulturalnych 
w CDK. – W końcu będziemy mie-
li obiekt, w którym mieszkańcy 
w komfortowych warunkach bę-
dą mogli uczestniczyć w rozma-
itych wydarzeniach kulturalnych 
począwszy od koncertów, przez 
występy kabaretów po spekta-
kle teatralne – mówi nam Mi-
chał Landowski, wiceprezydent 
Pruszkowa. – Chcemy by każdy 
znalazł tu coś dla siebie – dodaje. 

Wykorzystanie otoczenia
Warto dodać, że również otocze-
nie CDK zostanie zagospodaro-
wane w taki sposób, by służyło 
mieszkańcom. W obiekcie znaj-
dzie się m.in. ścianka wspi-
naczkowa, a wokół budynku 
przygotowana zostanie specjal-
na ścieżka, z której będą mogli 
korzystać m.in. miłośnicy nor-
dic walkingu.
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Gdzie pojawią się wspomnia-
ne stacje? Miasto zaproponowało 
rejon stacji Warszawskiej Kolei 
Dojazdowej, teren przy studni 
oligoceńskiej na osiedlu Staszi-
ca – ul. Helenowska, Plac Ko-
ściuszki w dzielnicy Żbików oraz 
w rejonie elektrowni na Gąsinie 
– ul. Waryńskiego. Jak wyjaśnia-
ją włodarze powyższe loka- 
lizacje wybrano ze względu na 
kilka aspektów m.in. lokalizację  
istniejących oraz planowanych 
ścieżek rowerowych, a także 
zasięg monitoringu miejskiego.

Jednocześnie to od mieszkań-
ców zależy, gdzie w przyszło- 
ści zlokalizowane zostaną sta-
cje rowerów miejskich. Uwagi  
i sugestie w tym temacie można  
zgłaszać bezpośrednio do Wy-
działu Inwestycji, Remontów 
i Infrastruktury Technicznej 
na adres mailowy: inwestycje@ 
miasto.ruszkow.pl do końca lipca  
tego roku. [SD] 
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