
Reklama

 Anna Zwolińska 

P R U S Z K Ó W
Rejon rzeki Utraty 
w Pruszkowie jest 
mocno zaniedbany. 
Wiele osób omija te 
okolice. To ma się 
jednak zmienić. 
Władze Pruszkowa 
chcą, by rzeka była 
miejscem, gdzie 
pruszkowianie mogliby 
spędzać wolny czas.

R zeka Utrata przecina 
cały Pruszków na dwie 
połówki. To natural-
na granica między 

północną i południową częścią 
miasta. Potencjał rzeki jest jed-
nak niewykorzystany. Linia brze-
gowa jest zarośnięta, do wielu 
miejsc nie można się przedo-
stać, a kilka przepraw, które ma-
ją ułatwiać komunikację między 
dwoma stronami miasta prusz-
kowianie najchętniej omijaliby 
szerokim łukiem. 

Chcemy przywrócić rzekę 
mieszkańcom

Władze Pruszkowa chcą sprawić, 
by rejon Utraty był miejscem, które 
mieszkańcy będą chętniej odwie-
dzać. – Mamy program zagospoda-
rowania rzeki Utraty. Chcielibyśmy 
przywrócić rzekę mieszkańcom 
tak, by łączyła, a nie dzieliła mia-
sto – mówi nam Michał Landow-
ski, wiceprezydent Pruszkowa. 

– Rzeka od kilkudziesięciu lat nie 
była pogłębiana i oczyszczana. To 
obowiązki, które  należą do Za-
rządu Melioracji i Urządzeń Wod-
nych. Jednak my chcemy się zająć 
tymi zadaniami i przywrócić rze-
kę mieszkańcom – dodaje.

Okazuje się, że pruszkowscy 
włodarze mają już konkretny CZYTAJ WIĘCEJ NA STR. 2

M
ac

ie
J B

oc
Hn

ow
sk

i

P R U S Z K Ó WR E G I O N

ZASIĘG: POWIATY PRUSZKOWSKI, GRODZISKI1 0  L I S TO PA DA  2 01 7  ( N R  4 2 9 ) WWW.WPR24.PL

Ile wniosków 500+ 
złożyli mieszkańcy?  5

R E G I O N

Policyjny pościg 
z tragicznym finałem  2

Lodowisko zawita 
do Pruszkowa!  10

          str. 6–7Dziś w numerze Dodatek Dziecko

program rewitalizację rzeki Utraty. 
Co więcej zakłada on nie tylko pra-
ce zawiązane z uporządkowaniem 
tego terenu, ale również stworze-
nie miejsc do rekreacji przy rze-
ce m.in. ścieżki dydaktycznej oraz 
wielu innych elementów. 

CZYTAJ WIĘCEJ NA STR. 4

Potraktowałem rallycross 
jako nowe wyzwanie
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Bogoria czeka na zwycięstwo 
w Lidze Mistrzów
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Czekamy jeszcze tylko na zgodę PKP i będziemy wprowadzać 
wykonawcę. Myślę, że nastąpi to niebawem – Andrzej Kurzela, wiceprezydent 
Pruszkowa o rozpoczęciu budowy wielopoziomowego parkingu przy ul. Sienkiewicza. 

R E G I O N
Kierowca, który poruszał się 
skradzionym volkswagenem 
nie reagował na sygnały 
funkcjonariuszy oraz 
taranował ich pojazdy. 
Szaleńczy rajd zakończył 
się w Nadarzynie, gdy 
skradzionym autem 
mężczyzna uderzył 
w drzewo. Uciekinier 
zmarł w wyniku postrzału, 
a czterech policjantów 
trafi ło do szpitala.

D o zdarzenia doszło 
w nocy z 4 na 5 listo-
pada. Zaczęło się od 
zgłoszenia kradzie-

ży dostawczego volkswagena 
w Żyrardowie. Opis, nume-
ry rejestracyjne i informacje 
na temat kradzieży trafiły do 
wszystkich policjantów w oko-
licy, jako pierwsi zauważyli po-
szukiwany pojazd funkcjona-
riusze z Grodziska. – Kierowca 
auta nie zareagował na sygnały 
nakazujące mu zatrzymanie się 
i rozpoczął ucieczkę. Policjan-
ci podjęli pościg powiadamiając 
przez radiostację o sytuacji in-
ne patrole – informuje Komen-
da Główna Policji. 

Jednak późniejszego rozwoju 
zdarzeń nikt się nie spodziewał. 
Kierowca skradzionego volkswa-
gena staranował policyjną bloka-
dę, a pościg prowadzony był po 
drogach powiatów grodziskie-
go, pruszkowskiego i piaseczyń-
skiego. Finał akcji miał miejsce 
w Nadarzynie. Tam uciekający 
mężczyzna wjechał w ślepą uli-
cę. Próbując zawrócić taranował 

radiowozy, przy czym ranił poli-
cjantów. W końcu funkcjonariu-
sze zdecydowali się użyć broni 
palnej. Mężczyzna przejechał 
jeszcze kilkaset metrów i ude-
rzył „dostawczakiem” w drzewo. 

– Mężczyzna został przewie-
ziony do szpitala. Do szpitala 
trafiło również czterech po-
licjantów, którzy odnieśli ob-
rażenia na skutek uderzenia 
w ich radiowozy. Po pewnym 
czasie policja została poinfor-
mowana, że mężczyzna, któ-
ry uciekał skradzionym autem 
zmarł w szpitalu – podaje KSP.

Prokuratura zleciła przepro-
wadzenie sekcji zwłok, która wy-
kazała co było przyczyną śmierci 
21-latka. – Ze wstępnej opinii bie-
głych z zakresu medycyny sądowej 
wynika, iż bezpośrednią przyczy-
ną śmierci Adama Z. była rana po-
strzałowa, która spowodowała 
masywny krwotok wewnętrzny. 

Stwierdzono również powierz-
chowne obrażenia głowy, kończyn 
górnych i dolnych – powiedział 
nam Łukasz Łapczyński, rzecz-
nik prasowy Prokuratury Okrę-
gowej w Warszawie. 

Prokuratura będzie ustalać, 
który z policjantów oddał śmier-
telny strzał. – W toku sekcji zwłok 
zabezpieczono pocisk, który ra-
nił mężczyznę. Podjęte zosta-
ną czynności mające na celu 
ustalenie jaki był tor lotu poci-
sku i który z policjantów oddał 
strzał, który okazał się śmiertel-
ny. W tym zakresie istotne będzie 
uzyskanie opinii biegłego z za-
kresu broni palnej i amunicji oraz 
balistyki – podkreślił Łapczyń-
ski. – Na tym etapie śledztwa nie 
dysponujemy procesowymi usta-
leniami wskazującymi na to, że 
ze strony policjantów biorących 
udział w akcji doszło do niepra-
widłowości  – dodał. [JM]

Policyjny pościg z tragicznym 
fi nałem w Nadarzynie
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P R U S Z K Ó W
Pruszkowianie, którzy 
mieszkają w okolicy 
rozbudowanego odcinka 
Al. Jerozolimskich boją 
się, że po przebudowie 
„wąskiego gardła” 
przybędzie samochodów 
w tym rejonie, a co 
za tym idzie będzie 
również głośniej.

P ierwotnie plany po-
szerzenia Al. Jerozo-
limskich na odcinku 
od ul. Partyzantów do 

ul. Bohaterów Warszawy zakła-
dały budowę ekranów dźwię-
kochłonnych. Zwłaszcza, że 
wykonane już siedem lat temu 

badania hałasu wykazały, że 
normy były przekroczone za-
równo w dzień jak i w nocy.

W międzyczasie pomysł zwią-
zany z budową ekranów upadł. 
Drogę rozbudowano bez tych 
elementów. Mieszkańcy, któ-
rych domy „leżą” w rejonie 
wspomnianego odcinka oba-
wiają się, że teraz hałas będzie 

jeszcze większy. Czy jest więc 
szansa na to, że ekrany poja-
wią się? – Drogowcy na tym 
odcinku musieli nieco przekro-
czyć linię drogową. Wykupio-
no dodatkowe grunty i wycięto 
drzewa i krzewy. W ten sposób 
zniknęła warstwa izolacji aku-
stycznej – mówi Jan Starzyński, 
prezydent Pruszkowa. – Mamy 
uzgodnione z marszałkiem, że 
po zakończeniu tej inwesty-
cji zostaną wykonane specja-
listyczne badania uciążliwości 
akustycznej – zaznacza.

Prezydent Jan Starzyński 
zapewnia, że jeśli zajdzie taka 
konieczność, to ekrany zosta-
ną ustawione tam gdzie będzie
 to wymagane. [AZ]

Ekrany w Al. Jerozolimskich?

Co zatem zakłada projekt oprócz 
stworzenia wspomnianego ciągu 
pieszego? – Chcemy by wzdłuż 
rzeki wraz z ciągiem dla pieszych 
powstała również ścieżka rowe-
rowa, ale nie z kostki czy asfaltu. 
Ma to być ścieżka utwardzona 
połączona z ciągiem pieszym. 
Ostatnio modne stały się rów-
nież spływy Utratą i nie wyklu-
czamy przygotowania progów 
do wygodnego wsiadania i wy-
siadania z kajaków. Chodzi nam 
o ucywilizowanie tej rzeki, bo-
wiem wielu mieszkańców przy-
chodzi w jej rejon z pewną obawą 
– zaznacza Michał Landowski. 

Bulwary nie, ale...
Pruszkowianie nie mają co liczyć 
na stworzenie w Pruszkowie dru-
gich bulwarów wiślanych. Nie 
oznacza to jednak, że przy Utracie 
pojawią się jedynie nowe nasadze-
nia, ciąg pieszy i trasa dla rowe-
rów. Miasto przewiduje stworzenie 

w określonych rejonach również 
ciekawych atrakcji. – Chcemy stwo-
rzyć ścieżkę dydaktyczną, która na 
terenie Malich zakłada budowę wież 
widokowych, z których to można 
byłoby obserwować ptactwo na te-
renie stawów Pęcickich. Chcemy 
wykorzystać te ostoje, które istnieją 
i pokazać w niektórych miejscach 
jak rzeka meandruje i tworzy go-
spodarkę wodną. To można przed-
stawić na wiele sposobów, czy to na 
ciekawych tablicach informacyj-
nych i edukacyjnych czy poprzez 
różnego rodzaju zabawy. Jest rów-
nież plan, by w okolicach ronda So-
lidarności (Żbików/Gąsin) tam gdzie 
ten teren jest zalewowy stworzyć 
namiastkę parku wodnego. Ale nie 
takiego, do kąpieli, tylko takiego, 
który pokazuje jak należy korzystać 
z wody, jak wygląda oczyszczanie, 
jak działa studnia głębinowa – wy-
licza wiceprezydent Landowski. 

Koniec z podtopieniami?
Plany związane z „uporządko-
waniem” Utraty budzą od razu 

pytania dotyczące zabezpieczeń 
przeciwpowodziowych. Rzeka 
przy większych opadach desz-
czu wzbiera i dochodzi do lokal-
nych podtopień. Najlepiej wie-
dzą o tym mieszkańcy ul. Róża-
nej, którzy od lat walczą o roz-
wiązanie tego problemu. W tym 
samym rejonie jest również 
przejście pod torami PKP, które 

często zalewa woda. Czy jest więc 
szansa, by w ramach planowanej 
inwestycji wzdłuż Utraty usypa-
no wały przeciwpowodziowe? – 
Dziś usypywanie wałów to nie 
jest rozwiązanie promowane 
przez zarząd gospodarki wod-
nej. Dziś tendencja jest taka, że-
by budować zbiorniki retencyjne, 
które odciążają i odbierają całą 
wodę gruntową oraz powierzch-
niową. Rozważamy w pewnym 

aspekcie budowę wału, ale mu-
simy mieć zgodę tych służb i in-
stytucji, które odpowiadają za 
tego typu gospodarkę wodną – 
wyjaśnia pruszkowski włodarz. 
– Natomiast jeśli chodzi o ul. Ró-
żaną to problem jest tu bardziej 
złożony, a utworzenie tam wału 
może nic nie dać. Dziś szuka-
my takiego rozwiązania, które

byłoby satysfakcjonujące dla 
mieszkańców i nie powodowa-
łaby stresu oraz zagrożenia pod-
topieniem – dodaje.

Konieczne przejęcie
Mówiąc o Utracie należy pamiętać, 
że rzeka przecina również teren 
szpitala w Tworkach, który podle-
ga marszałkowi. Aby rzeka na całej 
długości była dostępna dla miesz-
kańców konieczne jest przejęcie 

Chcemy przywrócić rzekę mieszkańcom

Rewitalizacja i renaturalizacja rzeki Utraty, 
bo tak dokładnie nazywa się ten projekt 
ma pochłonąć około 8 mln zł.
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gruntów. – Nie wyobrażamy so-
bie, by tworzyć taki ciąg komu-
nikacyjny wzdłuż Utraty bez tego 
terenu. Jest to niezbędne. Powstał-
by niesamowity skrót pieszy i ro-
werowy, który co prawda istnieje 
już dziś, ale jak wiemy przejście 
jest tam utrudniane mieszkań-
com, bo teren szpitala jest tere-
nem zamkniętym. Marszałek jest 
zainteresowany tym tematem. 
Dziś raczej musimy rozmawiać 
o wykupie tych terenów – mówi 
Michał Landowski. – Ten teren 
jest niezbędny, ponieważ chce-
my tam stworzyć m.in. plac za-
baw – dodaje.

Szansa na 
dofi nansowanie
Rewitalizacja i renaturalizacja 
rzeki Utraty, bo tak dokładnie 
nazywa się ten projekt ma po-
chłonąć około 8 mln zł. Wie-
le wskazuje na to, że na ten cel 
uda się uzyskać dofi nansowa-
nie. – Już raz wystąpiliśmy z ta-
kim wnioskiem. Pod względem 

merytorycznym i formalnym 
został bardzo wysoko ocenio-
ny i to był główny cel by go zło-
żyć. Akurat program,w którym 
aplikowaliśmy o środki zakła-
dał, że będą to korytarze w ra-
mach programu „Natura 2000” 
w związku z tym wiedzieliśmy, 
że z tego źródła nie uda nam się 
pozyskać środków. Ale szukamy 
już innych źródeł, tak by nawet 
etapowo pozyskiwać środki na 
realizację tego zadania – pod-
kreśla wiceprezydent Landowski.

Kiedy realizacja?
Dziś wiadomo, że w przyszłym 
roku przygotowywane będą pro-
jekty dotyczące zagospodarowa-
nia terenu wokół Utraty. Kiedy 
przewidywana jest realizacja? 
– Chcemy projekt zrealizować 
w najbliższych latach. Tempo 
realizacji w dużej mierze zależy 
jednak o środków zewnętrznych. 
Chcemy się skupić na etapo-
wym realizowaniu tej inwestycji 
– mówi pruszkowski włodarz.

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

R E G I O N
Przygotowania do 
budowy Centralnego 
Portu Komunikacyjnego 
nabierają tempa. 
7 listopada rząd przyjął 
uchwałę w sprawie 
koncepcji przygotowania 
i realizacji CPK.

P lany budowy Central-
nego Portu Lotnicze-
go (bo tak pierwotnie 
nazywano tę inwesty-

cje) mają „długą brodę”. Pierwsze 
głosy pojawiły się już w latach 70. 
ubiegłego stulecia. Do tematu 
powrócono 20 lat później, gdy 
warszawskie Okęcie zaczyna-
ło mieć problemy z przepu-
stowością. Jednak rozbudowa 

terminala pasażerskiego pozwo-
liła na kilka lat zapomnieć o CPL. 

Po kilku latach temat ponow-
nie wrócił. CPL chciała wybudo-
wać poprzednia ekipa rządząca. 
Budowa miała wystartować 
w 2013 r. i potrwać siedem lat. 
Ogromnym zwolennikiem tej 
inwestycji był minister infra-
struktury Cezary Grabarczyk. 
Finalnie projekt trafi ł jednak 
do szufl ady...

W ostatnich miesiącach rząd 
Beaty Szydło także poruszył 
sprawę budowy wielkiego lotni-
ska. 7 listopada podjęto uchwałę, 
która daje zielone światło przy-
gotowaniom do budowy CPK. 
Mikołaj Wild, pełnomocnik rzą-
du ds. CPK poinformował, że 
w najbliższych tygodniach ma 

zostać przygotowana specu-
stawa, która ułatwi realizację 
inwestycji. Do życia ma zostać 
powołana również spółka Skar-
bu Państwa, która będzie reali-
zować zadania związane z CPK. 

CPK ma powstać na terenie 
gminy Baranów między drogą 
krajową nr 50 a drogą wojewódz-
ką nr 579. W jego skład, oprócz 
portu lotniczego „Solidarność”, 
wejdą również rozbudowa-
ny węzeł kolejowy oraz infra-
struktura drogowa. Po pierw-
szym etapie budowy port ma 
obsługiwać do 45 mln pasaże-
rów rocznie, a docelowo nawet 
ok. 100 mln. Pierwszy samolot 
z lotniska w Baranowie ma od-
lecieć w połowie 2027 r. Budo-
wa pochłonie ok. 35 mld zł. [AZ]

Zielone światło dla CPK

C Y T A T02
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19 215– tyle wniosków łącznie złożyli miesz-
kańcy powiatów grodziskiego i prusz-

kowskiego na nowy okres świadczeniowy programu 
„Rodzina 500+”. 19 215

Reklama

 JakUB MaŁkiński 

T E N I S  S T O Ł O W Y
Trudna sytuacja Dartom 
Bogorii Grodzisk Mazowiecki 
w Lidze Mistrzów. Mistrzowie 
Polski w tenisie stołowym 
przegrali trzy dotychczasowe 
potyczki i zajmują ostatnie 
miejsce w grupie A.

W Grodzisku nie 
tak wyobrażali
sobie początek 
zmagań na euro-

pejskim froncie. TTC Fakel Gaz-
prom pokonał Bogorię gładko 3:0, 
choć Masaki Yoshida rozpoczął 
rywalizację od wygrania dwóch 
serów w starciu z Dimitrijem Ovt-
chatovem. Miłe złego początki... 
W Lizbonie zaczęło się wyśmie-
nicie, ale skończyło się tak samo 
jak w Rosji. Han Chuanxi poko-
nał Arunę Quadriego 3:1, ale Pavel 
Sirucek i Daniel Górak musie-
li uznać wyższość rywali. Z ko-
lei u siebie Bogoria przegrała 
z AS Pontoise Cergy 0:3.

– Wszyscy nasi przeciwnicy 
grają na wysokim poziomie i ma-
ją w składach liderów z bogatym 
dorobkiem indywidualnym. Dla 
przykładu, Sporting reprezen-
tuje Joao Monteiro, który jest 
drużynowym mistrzem Europy 
oraz Aruna, który w paździer-
niku wygrał Polish Open roze-
grany w Częstochowie. Naszym 
zadaniem jest robić systematycz-
ne postępy i znaleźć sposób na 
wygrywanie końcówek. W Lizbo-
nie Sirucek w pojedynku z Mon-
teiro przy stanie 2:2 w setach i 9:9 
nie wykorzystał przewagi własne-
go serwu i przegrał dwie kolej-
ne akcje. Daniel Górak prowadził 
z Diogo Carvalho 10:9 w decydu-
jącym, piątym secie i nie wyko-
rzystał dogodnej piłki do zdobycia 
punktu i zakończenia tej gry. Pra-
cujemy nad tym – wyjaśnia To-
masz Redzimski, trener Bogorii.

W poprzednim sezonie pierw-
sze skrzypce w grodziskim ze-
spole grali Gao Ning i Panagiotis 
Gionis, ale latem odeszli z klubu. 
Pojawili się nowi zawodnicy, ale 

jeszcze nie prezentują tak wyso-
kiego poziomu. – Nie mamy tak 
silnej ekipy jak w ubiegłym roku. 
Han Chuanxi jest bardzo dobrze 
wyszkolonym zawodnikiem, ale 
dopiero debiutuje w rozgrywkach 
międzynarodowych takich jak 
Liga Mistrzów. Sirucek po nie-
udanym sezonie 2016/17 szyb-
ko dochodzi do formy i według 
mnie ma bardzo duży potencjał. 
W pierwszych trzech meczach był 
blisko pokonania trzech znacznie 
wyżej notowanych zawodników: 
Juna Mizutaniego (prowadził 2:1 
w setach i 4-2), Marcosa Freitasa 
(2-1 w setach) oraz wspomniane-
go już Monteiro. Żadnej szansy 
nie wykorzystał, ale pracujemy 

Bogoria czeka na zwycięstwo 
w Lidze Mistrzów
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Parking przy pruszkowskim 
dworcu kolejowym 
znacznie się powiększy. 
Władze miasta podpisały 
umowę na budowę 
czterokondygnacyjnego 
parkingu naziemnego 
w systemie „Parkuj i Jedź”.

O tym jak ciężko jest 
znaleźć miejsce 
w rejonie dworca 
PKP w Pruszkowie 

nie trzeba chyba nikomu przy-
pominać... Samochody są do-
słownie wszędzie. Przechodnie 
często narzekają, że auta bloku-
ją w tym rejonie chodniki, i to 
tak, że niekiedy trzeba chodzić 
po ulicy.

Ta sytuacja ma się zmienić. 
Wszystko dzięki budowie wielo-
poziomowego parkingu w miej-
scu istniejącego dziś parkingu 
przy ul. Sienkiewicza. W minio-
ny piątek, 3 listopada władze 
Pruszkowa podpisały umowę 
z wykonawcą prac budowla-
nych – fi rmą Strabag.

Niebawem wykonawca ma 
zostać wprowadzony na plac 

budowy. – Czekamy jeszcze 
tylko na zgodę PKP i będziemy 
wprowadzać wykonawcę. Myślę, 
że nastąpi to niebawem – mówi 
nam Andrzej Kurzela, wicepre-
zydent Pruszkowa.

Nowy parking będzie miał 
cztery kondygnacje z dodat-
kowym poziomem umożli-
wiającym parkowanie aut na 
dachu obiektu. Pomieści 474 
pojazdów, z czego 392 miej-
sca przeznaczone będą na sa-
mochody osobowe, 10 miejsc 
na motocykle, a kolejne 72 
miejsca zostaną przeznaczo-
ne dla rowerów. Wjazd i wy-
jazd zlokalizowany będzie od 
strony ul. Sienkiewicza.

Koszt tej inwestycji to 16 mln 
zł, z czego blisko 80 proc. to środ-
ki unijne. Kierowcy z nowego 
parkingu będą mogli korzystać 
już 30 września 2018 r. [AZ]

Budowa parkingu 
niebawem wystartuje

ZAMÓW 
reklamę
w dodatku światecznym 
w Gazecie WPR
24 listopada i 1 grudnia

Zadzwoń lub napisz! 
22 758 77 88 
reklama@wprmedia.pl

 atrakcyjne ceny
 kupony rabatowe
 publikacja na portalu WPR24.pl

 + gratis
projekt graficzny

ceny
nettoodceny

odceny 100 złceny
nettood 100 zł

nad rozwiązaniem tego proble-
mu. Górak od początku bieżące-
go sezonu był w słabej dyspozycji, 
ale widząc jego zaangażowanie 
w trening, wierzę, że jego forma 
będzie rosła – przedstawia szko-
leniowiec mistrza Polski.

Przed Bogorią jeszcze trzy spo-
tkania w Lidze Mistrzów. Naj-
bliższe 24 listopada w hali przy 
ul. Westafala 3a. Rywalem będzie 
TTC Fakel Gazprom, zaś 30 listo-
pada mistrz Polski zagra również 
u siebie ze Sportingiem. Z ko-
lei 29 grudnia Bogoria zmierzy 
się na wyjeździe z AS Pontoise 
Cergy. W Grodzisku jeszcze wie-
rzą, że przygoda z europejskimi 
pucharami potrwa nieco dłu-
żej niż trzy mecze. – Każdy wy-
grany mecz będzie dla nas sukce-
sem. Przed nami trzy szanse 
w rundzie rewanżowej i pomi-
mo tego, że nasi rywale są w lep-
szej sytuacji, to wciąż mamy szan-
sę na zajęcie trzeciego miejsca 
w grupie, którego daje nam 
awans do 1/4 fi nału Pucharu ETTU 
– podaje Redzimski.
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Mówi się „za mundurem panny sznu-
rem”. Tymczasem grodziscy strażni-
cy miejscy otrzymali nowe mundury,  
w bardziej sportowym stylu. – Nastąpi-
ła zmiana umundurowania strażników 
miejskich w Grodzisku Mazowieckim. 
Strażników wyposażono w mundury 
z elementami odblaskowymi które 

poprawiają widoczność funkcjona-
riuszy podczas patrolowania. Ponad-
to krój jest bardziej sportowy, który 
nie krępuje ruchów, co usprawni pracę 
podczas podejmowanych interwencji 
– poinformowali grodziscy strażnicy 
miejscy. Oczywiście ze zmiany umun-
durowania najbardziej zadowoleni są 

sami strażnicy. Nowe mundury są wy-
konane z wytrzymalszych materiałów 
i lepiej „oddychających”. Jak podają 
strażnicy zmiany te są podyktowane 
dostosowaniem ubioru do aktualnych 
wymogów służby i oczekiwań funkcjo-
nariuszy, jak również z utworzeniem 
grodziskiego ekopatrolu. [SD] 

Strażnicy w nowym 
umundurowaniu
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Skąd pomysł żeby zrealizować 
projekt ośrodka szkoleniowe-
go dla kierowców na zachod- 
nim Mazowszu?
Prowadzimy biznes pn. Akademia 
Bezpiecznej Jazdy Tomasza Kuchara 
od 10 lat. Powiem nieskromnie, że 
bardzo nam się to rozwinęło. Obsłu-
gujemy wiele korporacji i właściwie 
większość marek samochodowych. 
Korzystamy jako najemcy z kilkuna-
stu obiektów na terenie całej Polski, 
aczkolwiek tych miejsc, szczególnie 
w okolicach Warszawy, jest bardzo 
mało, a po drugie nie są to obiek-
ty profesjonalne, automatyczne, 
które byłyby wyposażone w duże 
płyty poślizgowe z kurtynami wod-
nymi, szarpak służący do wprowa-
dzania w poślizg nadsterowny itd. 
W związku z tym nastąpiła ewi-
dentna potrzeba takiego ośrodka. 
I powstał taki pomysł można po-
wiedzieć z motyką na księżyc. Od 
czterech lat nad tym projektem pra-
cuje, najpierw było szukanie dział-
ki i lokalizacji potem cała inżynieria 
finansowa i projektowanie obiek-
tu. Po czterech latach od samej idei  
i desperackiego pomysłu jesteśmy 
na obiekcie, który od dwóch mie-
sięcy pracuje pełną parą. 

Dlaczego konkretnie Słabomierz? 
Dlaczego tu? Ponieważ moim zda-
niem na chwilę obecną na tle całej 

Polski jest to najlepiej skomuniko-
wane miejsce ze wszystkich moż-
liwych. Mamy tu blisko autostradę 
A2, trasę S8, drogę nr 50, kilometr 
stąd w linii prostej powstaje Park of 
Poland, czyli największe centrum 
basenowe w Europie, jak wszystko 
dobrze pójdzie to 12 km stąd w linii 
prostej będziemy mieli Centralny 
Port Lotniczy. To genialne miejsce 
jeśli chodzi o komunikację.

Spoglądając na cały obiekt pozo-
stawia piorunujące wrażenie. Czy 
każdy może przyjść i potrenować? 
Niestety nie mamy na razie pro-
duktu dla klienta indywidualnego, 
czyli nie można przyjść i powie-
dzieć poproszę jedną sztukę jazd... 
Obsługujemy duże grupy i korpo-
racje. Po prostu nie opłaca się nam 
uruchamiać tej całej kosztownej 
infrastruktury czyli natrysków 
wody, kurtyn wodnych, szarpa-
ka i wielu innych rzeczy dla trzech 
osób. Jest to nieopłacalne, albo by-
łoby kolosalnie drogie dla takich 
klientów. Dlatego od razu za po-
średnictwem mediów, przepra-
szam wszystkich indywidualnych 
klientów, których odprawiamy 
z kwitkiem, ale być może w nie-
dalekiej przyszłości to się zmieni. 
Myślimy o wybraniu na zasadzie 
outsourcingu zewnętrznego pod-
miotu, który będzie zbierał klien-
tów indywidualnych w grupy.

Zmieńmy nieco temat. Ostatnio 
dalej szybko jeździsz, ale już nie 
w rajdach a w rallycrossie. Skąd 
te zmiany?
Oczywiście wywodzę się z rajdów, 
ale od dwóch lat jeżdżę w rally-
crossie. W ogóle miałem już za-
kończyć zabawę w motorsport, 
ale nasi dotychczasowi sponsorzy 
zespołu rajdowego mówili żebym 
dalej bronił ich barw. Ja propono-
wałem żeby zamiast mnie wzięli 
nowy narybek, młodego kierowcę, 
który będzie bardziej rozwojowy, 
a jednocześnie nie będzie tak wy-
palony jak ja. Poza tym rajdy stanę-
ły w Polsce trochę na złej drodze. 
Po pierwsze coraz mniejsze za-
interesowanie mediów, kibiców, 
coraz mniejsza frekwencja, raj-
dy są coraz droższe, regulaminy 

Potraktowałem rallycross jako nowe wyzwanie
Rozmawiamy ze znanym polskim kierowcą rajdowym TOMASZEM KUCHAREM, który w minionym roku  

rozpoczął swoją przygodę z rallycrossem, a ponadto prowadzi w okolicy ośrodek doskonalenia techniki jazdy.
trzostwo polski to potrzeba mi-
lion złotych... Ilu kierowców 
w Polsce ma sponsorów, part-
nerów, zespoły lub własne pie-
niędze żeby zapłacić za sezon?

Więc czym się różni rallycross, 
w którym zdobyłeś mistrzostwa 
w dwóch sezonach?
Patrząc na rallycross to jest dys-
cyplina, która genialnie się rozwi-
ja. W mistrzostwach świata mamy 
Sebastiana Loeba, czyli 9-krotnego 
mistrza świata w rajdach, Petera 
Solberga, Mattiasa Ekströma i ca-
łą plejadę innych fenomenalnych 
zawodników. W Polsce rallycross 
też dobrze się rozwija. Jest atrak-
cyjny dla kibiców, którzy cały tor 
widzą siedząc w jednym miejscu, 
a wyścigi – szybkie 4-minutowe 
biegi, nie są w stanie nikogo zanu-
dzić. Byłem wypalonym rajdami, 
ale potraktowałem rallycross ja-
ko wyzwanie. Trzeba spróbować! 
Wdepnąłem w to w zeszłym ro-
ku, jeżdżę w najmocniejszej klasie 
„Supercars” i w dziewiczym sezo-
nie w 2016 r. zdobyłem tytuł mi-
strza polski, a w 2017 r. udało mi 
się go obronić, choć można po-
wiedzieć że jestem raczkującym 
rallycrossowcem (śmiech).

Ale znajdą się tacy co powiedzą, 
że i tak i tak umiesz jeździć, więc 
to żadne wyzwanie. 

Jasne, że tak. Ktoś mówi, to samo-
chód i to jest samochód. Podob-
ne auto było w rajdach i jest teraz. 
To prawda. Tylko że w rajdach 
jedziesz jak najszybciej z punk-
tu A do B. I spójrz jak wygląda-
ły moje początki... Jak byłem sam 
na torze to potrafiłem robić świet-
ne czasy, ale... nagle pojawia się 
sześciu lub siedmiu gości na oko-
ło ciebie i trzeba walczyć. Napa-
rzają z każdej strony. Wtedy nie 
dobierasz takiej linii przejazdu że-
by zrobić jak najlepszy czas tylko 
taką żeby zrobić dobry czas i nie 
puścić tych z tyłu, a jednocześnie 
wyprzedzić tych z przodu. Trzeba 
patrzeć w lusterka. Nigdy w życiu 
na rajdach nie gapiłem się w lu-
sterka! A teraz muszę mieć oczy 
dookoła głowy. 

Powiedziałeś, że rajdy to drogi 
sport, a zachwalasz rallycross. Za-
tem znajdzie się coś w tej dyscy-
plinie dla mniej zamożnych osób? 
Jeżeli popatrzymy na kategorię 
„Supercars” to auta są bardzo dro-
gie. Natomiast to i tak jest dużo 
tańsze niż rajdy samochodowe. Są 
też klasy gdzie można wystartować 
za umiarkowane pieniądze naj-
tańszymi autami rurowymi z sil-
nikami od małego fiata, poprzez 
małe fiaty, puchar seicento, klasa 
starych bmw itd. Naprawdę moż-
na się świetnie pobawić!

idą nie w tym kierunku, w którym 
powinny iść. 

Faktycznie o rajdach słychać co-
raz mniej w mediach. Co twoim 
zdaniem powinno być zmienione?
Jak się dobrze nie dzieje, czyli jeśli 
jest za mało startujących kierow-
ców, to powinno się spowodować 
żeby było ich więcej, a żeby by-
ło ich więcej to rajdy powinny 
być coraz tańsze. Auta powinny 
być proste i tanie. Trudno, być 
może samochody będą wol-
niejsze i mniej atrakcyjne, ale 
więcej osób będzie się ścigać.  
Nie dość, że spada nam frekwen-
cja w rajdach to regulaminy idą 
w kierunku aut coraz droższych.  
Żeby jeździć najnowszej klasy sa-
mochodem, żeby bić się o mis- 
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Moda na ekologię i rozwiązania 
energooszczędne trwa dobre kil-
ka lat. W związku z tym gminy m.in. 
starają się wymieniać stare sodo-
we oprawy latarni. W ich miejscu 
pojawią się nowoczesne ledy. Takie 
rozwiązania powoli pojawiają się 
na ulicach Piastowa. Nowoczesne 

oświetlenie to nie tylko oprawy led, 
ale i przydatne funkcje. – Oprawy 
z lampami sodowymi zostaną zastą-
pione oprawami LED z nowoczesnym 
sterowaniem polegającym m.in. na: 
wprowadzaniu scenariusza świece-
nia wraz z redukcją mocy w zależ-
ności od pory doby, alarmowaniu 

o awarii lampy, o uderzeniu w słup, 
bądź próbie kradzieży oraz geolo-
kalizacji każdej lampy – informuje 
Anna Lorens, z piastowskiego ma-
gistratu. Pierwsze energooszczędne 
lampy zamontowano na całej długo-
ści ul. Dąbrowskiego. Łącznie zain-
stalowano 16 opraw ledowych. [SD] 

Inwestują w oświetlenie
energooszczędne

Reklama

WAB.6740.1139.2017

OBWIESZCZENIE  
STAROSTY GRODZISKIEGO 

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.2017.1496 t.j. z dnia 2017.08.04) 
oraz art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz.U.2017.1257 t.j. z dnia 2017.06.27), zawiadamiam o wydaniu 
przez Starostę Grodziskiego decyzji nr 1588/17 z dnia 27.10.2017 
r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej polegającej na: rozbudowie drogi gminnej - ulicy Żwirki  
i Wigury w Grodzisku Mazowieckim.
Nieruchomości przeznaczone pod realizację inwestycji 
drogowej1): 
Obręb 0023: 148 (148/1, 148/2), 145/1 (145/5, 145/6), 88/1 (88/4, 
88/5, 88/6), 86/2, 88/3, 157
1) W odniesieniu do działek ulegających podziałowi – przed 
nawiasem podano numer działki przed podziałem, a w nawiasie 
numer działki po podziale. Ponadto numery działek objętych 
liniami rozgraniczającymi teren (nowy przebieg drogi) zostały 
oznaczone pogrubioną czcionką.
Pouczenie: Od decyzji służy odwołanie do Wojewody 
Mazowieckiego w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5 za pośrednictwem 
Starosty Grodziskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego 
w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie – 
doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia 
publicznego ogłoszenia.
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Mieszkańcy wsi 
Adamowizna spotkali 
się aby porozmawiać 
o możliwości 
zagospodarowania jednej 
z działek przez prywatnego 
inwestora. Szkolna sala 
była wypełniona po 
brzegi, a temat wywołał 
gorące dyskusje. Część 
mieszkańców nie zgadza się 
na wybudowanie obiektów 
usługowo-handlowych 
i prywatnych szkół.

S potkanie odbyło się 7 li-
stopada o godz. 18.00 
w Szkole Podstawowej 
w Adamowiźnie. Jako 

pierwszy głos zabrał burmistrz 
gminy Grodzisk Mazowiecki 
Grzegorz Benedykciński. Wyja-
śnił dlaczego wszyscy się spotkali 
i nad czym będą debatować. Już na 
wstępie włodarz oznajmił, że nie 
odbędzie się indywidualne głoso-
wanie nad zamierzeniami inwe-
stycyjnymi prywatnego inwestora, 
ponieważ temat jest zbyt poważ-
ny. – Pojawiły się głosy, że wiele 
osób nie może tutaj dzisiaj być, i że 
nie będą mogli się wypowiedzieć, 
oraz że to jest trudna sprawa i po-
trzebują na nią czasu. W związ-
ku z powyższym my dzisiaj nie 
będziemy głosowali tej sprawy. 
Ze względu na wagę tego tema-
tu to powinno być zrobione w in-
nym dokumencie, czyli w planie 

zagospodarowania przestrzen-
nego – mówił Benedykciński.

W międzyczasie rozpoczęła 
się dyskusja, która z biegiem 
czasu nabierała tempa. Zdania 
były podzielone. Jednak utwo-
rzyła się wyraźna grupa prze-
ciwników budowania w centrum 
wsi obiektów handlowo-usługo-
wych, prywatnej szkoły podsta-
wowej czy prywatnego liceum. 
Wśród zebranych pojawiły się 
obawy, że inwestycja powsta-
nie tak czy inaczej i zostanie
to zrobione „po cichu”. Ale jak 
zapewniał burmistrz, to do 
mieszkańców należy ostatecz-
na decyzja czy prywatny inwe-
stor będzie mógł wybudować 
nieruchomości, czy też nie. 

Następnie oddano głos in-
westorowi, który opowiedział 
o szczegółach planowanych 

zamierzeń budowlanych. Póź-
niej rozpoczęło się wystąpienie 
pary mieszkającej w Adamowiź-
nie. Przedstawili, że ich działka 
oraz kilku sąsiadów graniczy z te-
renem planowanych inwestycji. 
Stwierdzili, że to od nich sąsie-
dzi dowiedzieli się o zamierze-
niach prywatnego inwestora. 
– W związku z tym, że poparcie dla 
ruchu protestującego było bardzo 
duże, napisaliśmy dwa protesty 
i złożyliśmy wniosek o wszczęcie 
postępowania w celu utworzenia 
zagospodarowania przestrzen-
nego w centralnej części Ada-
mowizny – mówiła mieszkanka 
wsi Dorota Rutkowska.

Jednak emocje sięgnęły zeni-
tu po wystąpieniu Jacka Grabow-
skiego, właściciela terenów, na 
których miałyby powstać wspo-
mniane już nieruchomości. 

Burzliwe spotkanie 
w Adamowiźnie
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 SEwERYn DĘBiński 

R E G I O N
Od 1 sierpnia do 
31 października tego roku 
w województwie 
mazowieckim złożono 
ponad 385 tys. wniosków 
na świadczenia 
wychowawcze na nowy 
okres. Postanowiliśmy 
sprawdzić ile dokładnie 
takich wniosków złożyli 
mieszkańcy gmin 
w powiatach grodziskim 
i pruszkowskim. 

1 października ruszył nowy 
okres świadczeniowy, od 
sierpnia można było skła-
dać wnioski. Zasady pro-

gramu „Rodzina 500+” pozostały 
bez zmian. W dalszym ciągu jest 
to nieopodatkowane świadcze-
nie w wysokości 500 zł, wypła-
cane do 18. roku życia dziecka. 
Nie zmienia się również kryte-
rium dochodowe obowiązują-
ce jedynie na pierwsze dziecko 
(800 zł lub 1,2 tys. zł w przypad-
ku dziecka niepełnosprawnego).

Najwięcej wniosków złożono 
w Warszawie, bo ponad 100 tys. 
Poza Warszawą w województwie 
mazowieckim to Radom wiedzie 
prym przekraczając próg 14 tys. 
wniosków. A ile złożono ich w na-
szym regionie? O dokładne dane 
poprosiliśmy Mazowiecki Urząd 
Wojewódzki. – W powiecie gro-
dziskim złożono 7 225 wnio-
sków, co stanowi 2 proc. ogółu 

złożonych wniosków, w powie-
cie pruszkowskim złożono 11 990 
wniosków, co stanowi 3 proc. 
ogółu złożonych wniosków. Ra-
zem w obydwu powiatach zło-
żono 19 215 wniosków, tj. 5 proc. 
wszystkich złożonych wniosków 
na Mazowszu – wylicza biuro pra-
sowe wojewody mazowieckiego.

Ile wniosków 500+ złożyli 
mieszkańcy regionu?
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Liczba złożonych 
wniosków  w gminach 
powiatu grodziskiego:
◽  Grodzisk Mazowiecki 

– 3 703 wnioski
◽  Milanówek – 1 050 

wniosków
◽  Jaktorów – 1 005 wniosków
◽  Żabia Wola – 814 wniosków
◽  Baranów – 428 wniosków
◽  Podkowa Leśna – 225 

wniosków

Liczba złożonych wniosków 
w gminach powiatu 
pruszkowskiego:
◽  Pruszków – 4 209 wniosków
◽  Brwinów – 2 070 wniosków
◽  Raszyn – 1 640 wniosków
◽  Piastów – 1 582 wnioski
◽  Michałowice – 1 287 

wniosków
◽  Nadarzyn – 1 202 wnioski

– Jesteśmy na etapie jako pierw-
szej wsi Rzeczypospolitej, która 
uważa, że jej inwestycje są niepo-
trzebne, że wystarczy to co mamy. 
Ta deklaracja szczęścia mieszkań-
ców Adamowizny bardzo ucieszy 
pana burmistrza, który środki fi -
nansowe zapewne przeznaczy na 
inne miejsce – mówił. 

Głos zabrała też Agata Smutry-
kowska, członek rady sołeckiej. 
Zaznaczyła, że rada jest przeciw-
na budowaniu przedstawionych 
obiektów handlowo-usługowych 
w Adamowiźnie. Wyjaśniała, 
że ważne jest by wieś pozosta-
ła wsią oraz zachowała swój nie-
powtarzalny charakter, bo każdy 
świadomie wybrał to miejsce do 
życia i mieszkańcy nie chcą na si-
łę unowocześniać Adamowizny 
w kierunku miejskim. Do spra-
wy będziemy wracać. [SD]
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Sposób na jesienną  
i zimową nudę

 Anna Zwolińska  

C Z A S  W O L N Y
Mamo! Tato! Nudzi mi się!  
– ile razy słyszeliśmy  
to od naszych dzieci? 
Zapewne tysiące.  
Tylko jakie zajęcie 
zaproponować dziecku,  
by za pięć minut znów  
nie usłyszeć, że się nudzi.

O kres jesienno-zimo- 
wy to nie lada wy-
zwanie dla wszyst-
kich rodziców. I nie 

chodzi tu o choroby, a o zajęcia 
jakie można zaproponować dzie-
ciom. Zwłaszcza, że ferie świątecz-
ne i zimowe zbliżają się wielkimi 
krokami! Wtedy najczęściej słyszy-
my od dzieci słowa „nudzi mi się”. 
Najczęstszy błąd jaki popełniamy 
to, o zgrozo, odesłanie do książek. 
Efekt jest taki, że nasza pociecha 
odchodzi ze zwieszoną głową. 

Zamiast tego warto wcześniej 
pomyśleć o organizacji czasu 

wolnego w ferie. Wiele lokalnych 
ośrodków kultury organizuje zi-
mowe półkolonie, w niektórych 
szkołach również odbywają się 
ciekawe zajęcia w tym te sporto-
we. Niektóre z nich są odpłatne, 
inne organizowane są całkowicie 
bezpłatnie. To idealna propozycja 
dla rodziców, którzy w trakcie ferii 
nie mogą sobie pozwolić na urlop.

Starsze dzieci, warto namó-
wić na aktywny wypoczynek na 

świeżym powietrzu. W naszym 
regionie zimą do swojej dyspo-
zycji dzieci będą miały lodowiska 
(o ile zima dopisze). W większości 
gmin, uczniowie lokalnych szkół 
będą z nich mogli korzystać bez-
płatnie. W Warszawie będą mogły 
nawet pojeździć po stoku.

A co z czasem wolnym w domu?  
Nieco łatwiej zorganizować go 
maluchom. Wspólne rysowa-
nie, układanie klocków czy inne 

zabawy będą idealną formą na 
spędzenie czasu z młodszym 
dzieckiem. Pomocny może być 
również tablet z ciekawymi grami  
edukacyjnymi. Warto jednak pa-
miętać o dozowaniu tej formy 
spędzania wolnego czasu. 

Starsze dzieci z reguły same 
lubią organizować sobie czas. 
A wszelkie propozycje rodziców 
kończą się tylko ich wymownym 
spojrzeniem i zwrotem na pięcie. 
Ale i nastolatkom zdarza się „nu-
dzić”. Ciekawą propozycją mogą 
być wspólne gry i zabawy, które 
znamy z własnego dzieciństwa.  
Może się okazać, że oldskulowy 
„Chińczyk”, „Monopol” czy „Grzy-
bobranie” staną się ulubionymi 
grami naszych „starszaków”. 

A gdy i te możliwości się skoń-
czą warto zapoznać się z ofertą 
kin, teatrów i sal zabaw.  Wtedy 
warto zaproponować dzieciom 
wypad w większym gronie i za-
proponować sąsiadom, że za-
bierzemy ich pociechy. Może 
oni odwdzięczą się tym samym.

S P O R T
Mówi się sport to 
zdrowie, jednak samo 
jego uprawianie bez 
odpowiedniej diety 
nie jest najlepszym 
rozwiązaniem... Dzięki 
zbilansowanej diecie 
nasze pociechy mają 
więcej energi do 
realizacji sportowych 
pasji, a także nauki  
czy zwykłej zabawy.

Z atem już na wstę-
pie można posta-
wić pytania: co jest 
ważne w diecie ma-

łego sportowca, co powinno 
się w niej znaleźć? W dobie 
wszechobecnych fastfoodów 
oraz słodyczy, pod którymi 
wręcz uginają się sklepowe 
półki musimy zachować zdro-
wy rozsądek i uczyć dziecko 
jak nie ulegać pokusom. Dla-
tego, że mali sportowcy mu-
szą zwracać szczególną uwagę 
na to, by ich posiłki były nie 

tylko pożywne, ale i pełno-
wartościowe tzn. zawierały 
odpowiednie porcje składni-
ków odżywczych, w tym wi-
tamin i minerałów. 

Przede wszystkim nie kupuj-
my gotowych produktów, tylko 
twórzmy je dla dziecka sami. 
Mały adept jednej z dziedzin 
sportu będzie potrzebował 
dużo warzyw, które dostar-
czą mu cennych składników 
mineralnych, witamin i błon-
nika. Nie trzeba rezygnować 
z tłuszczy, jednak nie mogą to 
być ociekające olejem frytki. 
Te zdrowe tłuszcze znajdziemy  
m.in. w rybach, awokado, orze-
chach i w czerwonym mięsie. 
Bardzo ważne jest też, by nie 
łączyć węglowodanów z tłusz-
czami (to także wspomniane 
frytki), ponieważ stworzymy  
bombę kaloryczną. 

A słodycze warto zastąpić 
np. owocami, które nie muszą 
być kulinarnie nudne – pieczo-
ne jabłko nabiera zupełnie in- 
nego smaku. [SD]

Dieta małego 
sportowca

N A U K A
Na przestrzeni lat powstało 
bardzo wiele teorii na  
temat tego w jakim wieku  
dziecko powinno zacząć 
uczyć się języka obcego. 

J edni są zwolennikami na-
uki „od małego” i już w wie-
ku niemowlęcym starają się 
zwracać do swojej pociechy 

w różnych językach. Inni twier-
dzą, że dziecko należy uczyć jak 
tylko zacznie pisać. Natomiast inni 
są zwolennikami późniejszej na-
uki, najlepiej w szkole, gdy ma-
ły człowiek potrafi mówić, pisać 
i więcej rozumie. Sami siebie mo-
żemy przyprawić o zawrót głowy, 

prawda? Najlepiej zachować we 
wszystkim tzw. złoty środek. Ow-
szem pośrednio naukę języków ob-
cych można rozpocząć od małego, 
jednak w formie zabawy. Ważne 
jest, by nie zniechęcać dziecka do 
nauki w jego wczesnym etapie roz-
woju. W zabawie nie oczekujemy 
czegoś, nie „terroryzujemy” na-
szych pociech sprawdzaniem ilu 
słówek się nauczyły, niech będą 

Kiedy rozpocząć naukę języka obcego?
przekonane, że świetnie się ba-
wią i nic więcej! Na rynku znaj-
dziemy bajki, proste gry i płyt do 
słuchania – za ich pośrednictwem 
dziecko zaczyna rozumieć proste 
słowa i kojarzyć je z odpowiedni-
mi sytuacjami. Prawda jest taka, że 
człowiek uczy się czegoś poprzez 
żmudne powtarzanie, a gdy miło 
spędzamy czas ze swoim dziec-
kiem, powtarzamy słówka na 
pewno wiele z nich utrwali so-
bie w głowie. Zatem wniosek jest 
prosty. Uczmy się bawiąc od naj-
młodszych lat. Jednak nie wyma-
gajmy nawet od 5-letniego dziecka 
„kucia” zasad gramatycznych na 
pamięć, bo możemy zrobić więcej 
złego niż dobrego. [SD]
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Nauka i doskonalenie gry w tenisa
Zabawy sportowe

Gry zespołowe
Warsztaty tematyczne

Po uzgodnieniu dziecko można
przywieźć wcześniej odebrać później

Półkolonie – turnusy tygodniowe. 
Przez cały okres ferii 2018 

9:00-16:00
Możliwość uczestnictwa 

jednodniowego

FERIE 2018

Największa liga tenisowa 
w okolicy Pruszkowa 

– 50 zawodników 
i zawodniczek

Reklama

SEKCJA PIŁKI SIATKOWEJ  
GLKS NADARZYN

WYCHOWAWCA WIELU MEDALISTEK  
ORAZ REPREZENTANTEK MAZOWSZA I POLSKI 

ZAPRASZA DZIEWCZĘTA URODZONE  
W LATACH 2012-2002 NA ZAJĘCIA TRENINGOWE

WIĘCEJ INFORMACJI POD NUMEREM  
512 541 350

D.S.KRZEMINSKI@GMAIL.COM
www.facebook.com/asglksnadarzyn

www.siatkowka.glksnadarzyn.pl/

Kontakt:  
tel: 607 181 603,  602 649 522

FERIE ZIMOWE Z GIMNASTYKĄ  
DLA DZIEWCZĄT

CENA 380 zł ZA TYDZIEŃ!

MIEJSCE:  
Szkoła Podstawowa  w Komorowie

TERMIN:  
15-19.01 godz 9-16, 
 22-26.01 godz 9-16

PROGRAM:  
◽  zajęcia z gimnastyki sportowej i artystycznej  
◽  zajęcia ogólnorozwojowe  ◽  zajecia z rytmiki   
◽  układy taneczne z pomponami  ◽  kino  ◽  basen  
◽  dzień pizzy  ◽  konkursy z nagrodami

ZAPEWNIAMY:  
◽  opiekę instruktora  ◽  trenera   
◽  ubezpieczenie  ◽  transport   
◽  bilety wstępu  ◽  obiad z podwieczorkiem   
◽  wodę niegazowaną w czasie zajęć

Reklama

F E R I E
Ferie zimowe to doskonała 
okazja, aby spędzić więcej 
czasu z dzieckiem. Należy 
jednak przygotować dobry 
plan i odpowiedzieć sobie 
na podstawowe pytanie 
– gdzie wyjechać?

Chcemy zapewnić dziecku jak 
najwięcej atrakcji i sprawić, 

żeby miało wiele ciepłych wspo-
mnień. Wydaje się, że naturalnym 
wyborem w okresie zimowym są 
góry. Narty, snowboard, kolejki 
linowe. Jednym słowem – białe 
szaleństwo, a kto go nie lubi? Pro-
blem w tym, że takie miejscowości 

Gdzie spędzić ferie z dzieckiem?

W Y W I A D
Dzieci chętnie rwą się do sportu. 
Jak rodzice powinni przygoto-
wać swoje pociechy do aktyw-
ności fi zycznej?
– W Nadarzynie obserwujemy 
ogromne zainteresowanie zaję-
ciami sportowymi dla przedszko-
laków. Sekcje tenisa stołowego, 
siatkówki, piłki nożnej, a ostatnio 
również koszykówki zaczynają 
zajęcia sportowe z malucha-
mi z roczników 2012, a nawet 
i młodszymi. Należy oczywiście 
uwzględnić, że na tym pozio-
mie to przede wszystkim zabawa 
mająca na celu zachęcić dziecko 
do ruchu i aktywności. Rola ro-
dziców to oczywiście wsparcie 
trenera w tym procesie. Oczeki-
wanie, że maluch wykona super 
prawidłowo ćwiczenie, porówny-
wanie dziecka do rówieśników, 
krytykowanie go przyniesie tylko 
odwrotny skutek – zniechęcenie.

Jaki wpływ na rozwój dziecka 
ma sport? 
– Niebezpodstawnie mówi się, 
że sport to „szkoła charakteru”. 
Trzeba pamiętać, że w życiu nie 
zawsze się wygrywa i odnosi suk-
ces. Droga do zwycięstwa usłana 
jest porażkami. Przygotowanie 
dziecka do znoszenia przegra-
nych, szukanie motywacji do 
działania w przegranym meczu, 

nie poddawanie się tak napraw-
dę kształtuje nasz charakter. I to 
co sport wymusza poprzez sys-
tematyczną, treningową, często 
„żmudną” pracę koncentrację na 
działaniu i cierpliwość, a z tym 
dziś dzieci mają ogromny pro-
blem. Dostrzegam, że sukce-
sy w sporcie dzieci osiągają te, 
które posiadają wysoko rozwi-
nięty poziom skupienia się na 
zadaniu. Innym sport pozwa-
la „dochodzić” poprzez trening 
do takich umiejętności.

Często rodzice chcą widzieć 
w swoich dzieciach drugiego Le-
wandowskiego, Kurka czy Gor-
tata. Nie zawsze to dobra droga. 
– To nigdy nie jest dobra dro-
ga, jeśli rodzic chce bardziej niż 
dziecko. Rolą rodzica jest tak 
mądrze motywować i wspierać 

w działaniu swoją pociechę, że-
by to ona nie tylko chciała, ale 
rozumiała jak trzeba praco-
wać, żeby osiągnąć sukces. Bez 
współpracującego i wzajem-
nie się wspierającego trójkąta: 
zawodnik-trener-rodzic nie 
będzie wyniku.

Zajęcia sportowe to dla dzieci 
często forma zabawy. Trenerzy 
mają swoje wymagania, które 
mogą zniechęcić do uprawia-
nia konkretnej dyscypliny. 
– Badania dowodzą, że w począt-
kowym etapie szkolenia dziec-
ko przychodzi na treningi (lub 
rezygnuje) z powodu trenera. 
Trener u dzieci w wieku 6-9 lat 
jest prawdziwym „guru”, często 
w wielu sprawach większym au-
torytetem niż rodzic. Mądry i do-
świadczony szkoleniowiec potrafi  

to wykorzystać i wprowadzić  ele-
menty dyscypliny, które w do-
mu rodziłyby natychmiastowy 
bunt i sprzeciw, a tu w środo-
wisku grupy wydają się dziec-
ku czymś naturalnym. Formy 
zabawowe zajęć, mądrze i deli-
katnie wprowadzane elementy 
rywalizacji, tworzenie atmosfe-
ry i swoistych klubowych rytu-
ałów to recepta na „kupienie do 
sportu” większości dzieciaków.

Przeszkodą może być szkoła. Jak 
połączyć lekcje i zajęcia spor-
towe? 
– Sport wyznacza pewien rytm, 
narzuca rygor działania, uczy sza-
nowania czasu. Jest takie powie-
dzenie „jak nie masz czasu znajdź 
sobie dodatkowe zajęcie, … znaj-
dziesz czas”.  Oczywiście, że sport 
to normalny „kierat”. Widzę jak 
ciężko moim młodym zawod-
niczkom jest pogodzić sportowe 
ambicje , liczne treningi i zawo-
dy z wysokimi wynikami w na-
uce. A jednak w przeważającej 
większości się to udaje. Śred-
nia powyżej 5,0 nie jest czymś 
niezwykłym właściwie to raczej 
norma i to przy 7-9 treningach 
i meczach tygodniowo. Jak one to 
robią? Nie wiem,  ja taki dobry nie 
byłem. Ale widać chcieć, to móc. 

Rozmawiał: Jakub Małkiński
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Sport to „szkoła charakteru”
Dlaczego dziecko powinno uprawiać sport? O zaletach aktywności wśród 

najmłodszych opowiada Dariusz Zwoliński, dyrektor GOS Nadarzyn i trener.

jak Zakopane czy Szczyrk w stycz-
niu i lutym są w pełni oblężone. 
Dlatego warto pomyśleć o wy-
jeździe na Słowację czy do Au-
strii, gdzie tras dla miłośników 
narciarstwa nie zabraknie. Ale 
ferie mogą być również gorą-
ce! Z pewnością nasza pociecha 
ucieszy się z pobytu w ciepłym 
kraju, gdzie będzie mogła sza-
leć na plaży. Warto podkreślić, że 
ciekawą alternatywą dla dwóch 
wcześniejszych opcji są aquapar-
ki, które stale zyskują na popu-
larności. Przy okazji ferii można 
odwiedzić również rodzinę, na co 
nie zawsze można sobie pozwo-
lić w trakcie roku szkolnego. [JM]
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4 listopada o godz. 11.30 w Szkole 
Podstawowej nr 2 w Pruszkowie roz-
poczęło się I dyktando dla dorosłych 
zatytułowane „Wpadnij na słówko”. 
Schemat był prosty. Napisać tak, by 
było jak najmniej błędów. Treść dyk-
tanda odczytała aktorka Agnieszka 
Sitek. Na uczestników czekało niełatwe 

zadanie! Oprócz znakomitej znajo-
mości zasad poprawnej ortografii 
oraz interpunkcji, nie można było
zapomnieć o wyjątkach od tych re-
guł. Kto zrobił najmniej błędów? 
– Z dziewięcioma błędami na pierw-
szym miejscu znalazła się pani Be-
ata Stróżyczak-Kos, na drugim Beata 

Chilińska – 11 błędów i na trzecim Li-
la Poncyliusz-Guranowska z 12 błę-
dami – mówi nam Michał Landowski, 
wiceprezydent Pruszkowa. Do dyk-
tanda zgłosiło się 85 osób, zaś wzię-
ło w nim udział 65. Zabawę wspólnie 
ze szkołą zorganizował Ośrodek
Aktywizacji Seniorów „As”. [AZ] 

Kto wygrał pruszkowskie 
dyktando?

OBWIESZCZENIE
STAROSTY PRUSZKOWSKIEGO

o wszczęciu postępowania w sprawie  
wydania decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej
Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U.  
z 2017 r. poz. 1496 z późn. zm.) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie 
administracyjne na wniosek Prezydenta Miasta Pruszkowa w sprawie wydania 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej rozbudowy 
ulicy Brzezińskiego (droga gminna klasy L) na odcinku od skrzyżowania z ulicą 
Zdziarską do ulicy Jarzynowej i rozbudowy ulicy Zdziarskiej (droga gminna 
klasy L) na odcinku od skrzyżowania z ulicą Warzywną do skrzyżowania  
z ulicą KDD-16, w Pruszkowie, powiat pruszkowski, województwo mazowieckie.

Inwestycja obejmuje następujące działki: 

linie rozgraniczające inwestycji (stałe zajęcie): 
obręb 6
• 193/6 (działka powstała z podziału dz. nr ew. 193/3), 193/8 (działka powstała 
z podziału dz. nr ew. 193/4), 162/29, 162/28, 162/30, 193/5, 194/3, 162/8, 
194/26 (działka powstała z podziału dz. nr ew. 194/8), 194/9, 162/11, 194/29 
(działka powstała z podziału dz. nr ew. 194/5), 202/1, 194/30 (działka powstała  
z podziału dz. nr ew. 194/22), 198/5, 197/2, 196/2, 195/2, 158/6, 158/24, 193/2;
obręb 7
• 64/31, 125/16 (działka powstała z podziału 125/14);
obręb 10
• 151/20, 64/1, 64/3 (działka powstała z podziału dz. nr ew. 64/2), 79/17, 79/33 
(działka powstała z podziału dz. nr ew. 79/18), 151/21, 151/22, 151/5, 151/6, 
150/3, 150/11;

ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości:
obręb 6
• 193/7 (działka powstała z podziału dz. nr ew. 193/3), 193/9 (działka powstała 
z podziału dz. nr ew. 193/4), 193/1, 193/2, 194/28 (działka powstała z podziału 
dz. nr ew. 194/5), 162/37, 158/24, 194/19;
obręb 10
• 79/34 (działka powstała z podziału dz. nr ew. 79/18), 409, 410, 151/19;
Jednostka ewidencyjna – Pruszków.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy 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 110 (I piętro), tel.: 22 738-15-89. 

Fabryka Obrabiarek Precyzyjnych  
AVIA S.A.

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Konstruktor Mechanik
Obowiązki:
◽ Tworzenie dokumentacji konstrukcyjnej 2D i 3D;
◽ Bieżący nadzór i kontrola przebiegu procesu wytwarzania 

detali i montażu maszyn;
◽ Działania mające na celu unifikację i optymalizację kon-

strukcji;
◽ Wsparcie produkcji w procesie wytwarzania (nadzór  

konstruktorski).

Wymagania:
◽ Wykształcenie wyższe techniczne (preferowane: mechani-

ka i budowa maszyn, inżynieria produkcji, robotyka i auto-
matyka);

◽ Minimum 2 letnie doświadczenie na stanowisku kon-
struktora w zakładzie produkcyjnym;

◽ Praktyczna znajomość programów SolidWorks i AutoCad;
◽ Bardzo dobra znajomość rysunku technicznego;
◽ Znajomość technologii obróbki skrawaniem oraz techno-

logii wytwarzania w blacharstwie;
◽ Umiejętność posługiwania się przyrządami pomiarowymi;
◽ Mile widziana znajomość konstrukcji maszyn;
◽ Język angielski na poziomie umożliwiającym korzystanie  

z dokumentacji technicznej w języku angielskim.

Oferujemy umowę o pracę na czas nieokreślony.

Zgłoszenia proszę kierować na adres 
e.slupecka@avia.com.pl  

lub telefonicznie  (22) 818-62-11 wew. 459

OGŁosZenia

R E G U ŁY
Mamy dobrą wiadomość 
dla kierowców, którzy 
poruszają się ul. Regulską 
w Regułach. Droga 
przejdzie ekspresowy 
remont już w najbliższych 
miesiącach.  

O tym, że ul. Regulska
wymaga remontu 
doskonale wiedzą 
kierowcy, którzy 

codziennie przejeżdżają tą dro-
gą. Droga jest w bardzo złym 
stanie, a na jego pogorszenie 
wpłynął fakt, że przedostatni 
rok to właśnie tędy wielu kie-
rowców dojeżdżało do Prusz-
kowa. Trasa ta stanowiła objazd 
dla remontowanego i zamknię-
tego odcinka Al. Jerozolimskich 
w Pruszkowie. Jeden z naszych 
czytelników zniszczył dwie opo-
ny, felgę i zawieszenie w swoim 
aucie po tym jak wpadł w wyrwę 
o głębokości... 15 cm. 

Zarządcą ul. Regulskiej w Re-
gułach jest powiat pruszkowski. 
Przetarg na przebudowę odcinka 
tej drogi od ul. Bodycha do torów 
Warszawskiej Kolei Dojazdowej 

właśnie został rozstrzygnięty. 
Zwycięzcą jest fi rma Fal-Bruk 
z Warszawy, która jako jedyna 
złożyła ofertę w postępowaniu. 
Za przebudowę ul. Regulskiej 
zainkasuje przeszło 3,2 mln zł. 

W ramach inwestycji jezdnia 
na ul. Regulskiej zostanie wy-
budowana na nowo od postaw, 
wymieniona zostanie cała kon-
strukcja. Przebudowany zosta-
nie chodnik, pojawi się też droga 
dla rowerów. Przebudowane zo-
staną też zjazdy na posesje oraz 
skrzyżowania z drogami gmin-
nymi. Z opracowania wyłączony 
jest rejon skrzyżowania z Al. Je-
rozolimskimi. Remont przejdą 
również instalacje podziemne 
m.in. kanał deszczowy.

Remont ul. Regulskiej ma zo-
stać wykonany w ekspresowym 
tempie. Czas na realizację prac to 
zaledwie 60 dni. Co za tym idzie 
nie obędzie się jednak bez utrud-
nień. Na czas robót droga będzie 
musiała zostać wyłączona z ru-
chu, a kierowcy będą zmusze-
ni do korzystania z objazdów. Te 
już zostały wytyczone. Kierowcy 
jadący w kierunku Piastowa będą 
musieli dojechać do ul. Wiejskiej 
i tam skręcić w lewo. Natomiast 
wszyscy ci, którzy z Reguł będą 
chcieli dotrzeć do Warszawy do 
swojej dyspozycji będą mieli ob-
jazd wytyczony ulicami: Kuchy, 
Topolową, Regulską (Michało-
wice-Osiedle), Cichą do Jesiono-
wej i dalej Al. Jerozolimskimi. [AZ]

Regulska do remontu
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 JakUB MaŁkiński 

P R U S Z K Ó W
Wyjątkowe wydarzenie 
dla zawodników Karate 
Klubu Pruszków. Już 
11 listopada będą mieli 
okazję wziąć udział 
w treningu, który poprowadzi 
Anna Lewandowska.

K arate Klub Pruszków 
może pochwalić się 
wieloma wybitnymi 
zawodnikami. W tym 

gronie jest Anna Lewandowska, 
która na swoim koncie zapisała trzy 
medale mistrzostw świata i czte-
ry mistrzostw Europy seniorów. 
Wielokrotnie stawała na podium 
w krajowych startach. Treningi 
w pruszkowskim klubie były fun-
damentem sukcesów zawodniczki.

Obecnie Anna Lewandowska 
prowadzi bloga Healthy Plan by 
Ann, który cieszy się ogromną 
popularnością. To nie wszystko. 
Ponadto prowadzi zajęcia fi tness 
i udziela porad żywieniowych. 

Mimo, że utytułowana zawodnicz-
ka karate mieszka w Monachium, 
to nie traci kontaktu z Pruszko-
wem. Pod koniec września została 
ambasadorką akademii miejsco-
wego Klubu Karate.

11 listopada młodzi adepci ja-
pońskiej sztuki walki oraz doro-
śli będą mogli wziąć udział w tre-
ningu z Anną Lewandowską. Jed-
nak nie będą to zajęcia karate. 
Ambasadorka Klubu Karate Prusz-
ków przeprowadzi trening ogól-
norozwojowy. O 9.00 odbędą się 

zajęcia dla dzieci, godzinę póź-
niej dla młodzieży, z kolei o 11.00 
o aktywność rozpoczną dorośli 
zawodnicy, instruktorzy i rodzice.

Warto dodać, że o 12.30 za-
planowano wykład o zdrowym 
odżywianiu, który poprowadzi 
Jacek Kucharski.

Co istotne, impreza ma charak-
ter zamknięty i adresowana jest 
do pruszkowskiego środowiska 
karate. Wszelkie pytania należy 
kierować na adres: treningzania
@gmail.com.

Trening z Anną 
Lewandowską
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9 listopada doszło do kradzieży ban-
komatu w Żabiej Woli. – Zgłoszenie 
w sprawie wyrwania i rozbicia ban-
komatu otrzymaliśmy o 3.00. Pro-
wadzimy czynności zmierzające do 
ustalenia jak doszło do kradzieży 
– mówi nam asp. sztab. Katarzyna 
Zych, rzecznik prasowy Komendy 

Powiatowej Policji w Grodzisku Maz. 
Godzinę później i niewiele dalej, bo 
w miejscowości Grzmiąca palił się 
samochód. – Otrzymaliśmy infor-
mację, że pożar może mieć związek 
z kradzieżą bankomatu w Żabiej Wo-
li. Samochód nie posiadał tablic reje-
stracyjnych. Obok wraku znajdował 

się sejf i inne elementy bankomatu 
– przedstawia bryg. Krzysztof Tryni-
szewski, rzecznik prasowy Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Po-
żarnej w Grodzisku Mazowieckim. 
Czy obie sprawy łączą się ze sobą? 
– Sprawdzamy, czy są one ze sobą po-
wiązane – zaznacza policjantka. [JM] 

Skradziony bankomat, 
spalony samochód

 program: 
 11:00  Uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny
Miejsce: Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP
(ul. 3 Maja 124, Pruszków - Żbików).

 12:00  Marsz Niepodległości. Trasa: od Kościoła do pomnika Tadeusza 
Kościuszki przy ul. 3 Maja.

 12:30  Złożenie kwiatów w asyście wojskowej pod pomnikiem Tadeusza 
Koścuszki i tablicą POW, okolicznościowe przemówienia.

 13:45  Koncert Teatru Muzycznego „Od Czapy”.
Miejsce: plac przed Muzeum Dulag 121, ul. 3 Maja 8a

Starosta  
Maksym 

Gołoś
oraz

Przewodnicząca 
Rady Powiatu 

Maria 
Makowska

11 listopada
Narodowe Święto 
Niepodległości

Podczas koncertu wspólnie  
uformujemy biało - czerwoną flagę. 

Każdy będzie mógł również zrobić 
sobie pamiątkowe zdjęcie w fotomacie, 
które w kilka sekund będzie dostępne 
na stronie Powiatu Pruszkowskiego 
w serwisie facebook.

PaTroNi MeDialNi:

zapraszają na 

99. obchody 
Odzyskania przez Polskę 
Niepodległości

Reklama

P O D KO W A  L E Ś N A
Gruzińska rodzina 
Zviadauri od kilku lat 
stara się o uzyskanie 
statusu uchodźcy. 
Do tej pory ich sprawa 
znajdowała się 
w martwym punkcie, 
ale w ostatnich 
dniach coś drgnęło...

P aństwo Zviadauri 
wraz z dwoma syna-
mi: Gio i Mate do Pol-
ski trafili w 2012 r.

Zamieszkali w Ośrodku dla 
uchodźców w Dębaku w Pod-
kowie Leśnej. To tutaj chłop-
cy rozpoczęl i  edukację .
Jeden w podstawówce, drugi 
w przedszkolu. 

Po pięciu latach Gio i Mate 
płynnie mówią po polsku. Mają 
tu wielu znajomych i przyjaciół. 
Angażują się również w zajęcia 
pozalekcyjne zarówno te arty-
styczne jak i sportowe. O swoim 
rodzimym kraju Gruzji wiedzą 
tyle ile przekazali im rodzice. 
Dla starszego z chłopców roz-
mowa w języku gruzińskim to 
nie lada wyzwanie, zaś młodszy 

porozumiewa się z rodzicami 
wyłącznie po polsku. Państwo 
Zviadauri również zaaklimaty-
zowali się w Polsce. Mama chłop-
ców tworzy i sprzedaje ręko-
dzieło, a ich tata podejmuje 
dorywcze prace porządkowe. 

Jest jednak kłopot. Rodzi-
na stara się o przyznanie azylu 
w Polsce. Do tej pory bezskutecz-
nie. Niestety otrzymali decy-
zję o konieczności opuszcze-
nia Polski. Dla całej rodziny jest 
o drastyczna decyzja. Zdaniem 
psychologów chłopcy powinni 
pozostać w Polsce. Deportacja 
dla całej rodziny byłaby trud-
nym doświadczeniem. 

W ostatnich dniach w sprawie 
rodziny Gio i Mate coś drgnęło. 
Wobec rodziny została wszczęta 
procedura o pobyt humanitar-
ny. Oznacza to, że Komendant 
Straży Granicznej będzie się 
teraz zastanawiać, czy należy 
im przyznać pobyt, czy też nie. 

Nadal zbierane są podpisy 
wsparcia pod petycją „Ura-
tujmy rodzinę Gio i Mate 
przed deportacją!”, która jest 
dostępna na stronie nasza 
demokracja.pl. [AZ]

Czy Gio i Mate zostaną 
w Polsce?
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Za pierwszym razem 
nie udało się znaleźć 
wykonawcy zadania,
a więc trzeba podjąć kolejną 
próbę. W Komorowie Wsi 
przy al. Starych Lip ma 
powstać budynek socjalny 
jednorodzinny z dwoma 
lokalami mieszkalnymi. 
Gmina Michałowice 
ogłosiła kolejny przetarg.

B udynek mieszkalny 
jednorodzinny dwulo-
kalowy z dwoma po-
mieszczeniami gospo-

darczymi na poddaszu, parterowy 
z użytkowym poddaszem, niepod-
piwniczony, dach dwuspadowy, bez 
garaży –  tak ma wyglądać efekt 
końcowy. W zasadzie inwestycja 
mogłaby już startować, ale potrze-
ba nieco więcej czasu. Na początku 
drogi gmina Michałowice napotkała 
na problemy. We wrześniu urząd 
ogłosił pierwszy przetarg na wy-
konawcę zadania w Komorowie 
Wsi, ale... – Nie otrzymaliśmy 
żadnych ofert, więc ogłosiliśmy 
kolejny przetarg – powiedział 
nam Józef Kawiorski, kierownik 

Referatu Inwestycji i Remontów 
w Gminie Michałowice.

Co do samych lokali, jeden 
z nich będzie trzypokojowy o po-
wierzchni od 56 do 62 m. kw. Dru-
gi będzie mniejszy o jeden pokój, 
a jego metraż wyniesie – 42-52 m 
kw. W każdym lokalu znajdą się 
również kuchnia, łazienka oraz 
przedpokój. Planowane jest także 
wykonanie dwóch pomieszczeń 
gospodarczych, które będą zlo-
kalizowane na poddaszu. Warto 
dodać, że inwestycja obejmuje 
zaprojektowanie i wybudowa-
nie budynku socjalnego.

Gmina Michałowice czeka na 
oferty do 15 listopada. Wykonawca 
na realizację zadania będzie miał 
osiem miesięcy od dnia podpisa-
nia umowy.[SD]

Nieudane poszukiwania, 
a więc kolejna próba

P R U S Z K Ó W
Pruszkowska policja 
otrzymała zgłoszenie 
o mężczyźnie, który 
miał obnażać się przed 
kobietami. Funkcjonariusze 
badają sprawę.

W śród mieszka-
nek Pruszkowa 
pełna mobiliza-
cja. W mediach 

społecznościowych ostrzega-
ją się przed mężczyzną, który 
zachowuje się „podejrzanie”... 
– UWAGA!!! Na Wojska Polskiego 
w Pruszkowie zboczeniec!!! Udo-
stępniać!!! Czarna czapka z dasz-
kiem, ciemne, duże wyłupiaste 
oczy i czarna kurtka z jakimiś ja-
snymi paskami. Wysoki, może po 
30-tce, szczupły. Onanizował się 
jak wchodziłam do windy. Wszedł 
za mną do klatki – taką wiado-
mość nadesłała do nas Agniesz-
ka, która wcześniej udostępniła 
swój wpis na facebooku.

Policja potwierdza, że otrzy-
mała zgłoszenie w sprawie ob-
nażającego się mężczyzny. 
Funkcjonariusze sprawdzili teren. 

– 6 listopada Po 18.00 otrzyma-
liśmy zgłoszenie dotyczące męż-
czyzny, który dokonuje czynności 
związanych z obnażaniem się. 
Dotarliśmy na miejsce, dokład-
nie przeczesaliśmy rejon al. Woj-
ska Polskiego, jednak nikogo nie 
znaleźliśmy. Mężczyzna miał być 
ubrany w ciemny strój – mó-
wi nam podkom. Karolina Kań-
ka, rzecznik prasowy Komendy 
Powiatowej Policji w Pruszkowie.

Funkcjonariusze podkreś-
lają, że każda informacja w spra-
wie może być cenna. – Każdy, 
kto spotka podejrzanie za-
chowującego się mężczyznę 
proszony jest o kontakt z po-
licją – apeluje podkom. Karo-
lina Kańka. [JM]

Zboczeniec 
na Wojska Polskiego?

Policja potwierdza, 
że otrzymała
zgłoszenie 
w sprawie 
obnażającego 
się mężczyzny. 
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Czwarta porażka w sezonie pruszkowskiego zespołu. Elektrobud-
-Investment ZB przegrał z Jamalex Polonią 1912 Leszno 80:99. 
Najwięcej punktów dla drużyny z Pruszkowa zdobył Adrian Kor-
dalski – 17. [RED]  
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Pruszków w końcu 
doczeka się własnej 
galerii handlowej. Centrum 
handlowo-rozrywkowe 
rośnie w oczach.

W ielu mieszkań-
ców podkreśla, 
że w mieście bra-
kuje sklepów, 

w których można zrobić zakupy 
odzieżowe. W Pruszkowie dzia-
ła tylko jedna „sieciówka”, a na 
większe zakupy trzeba jechać 
do Warszawy lub Janek. Cen-
trum handlowo-rozrywkowe 
Nowa Stacja powstające przy 
ul. Sienkiewicza ma to zmienić.

Obiekt ma być gotowy w czwar-
tym kwartale 2018 r. Budowa 
w ostatnich miesiącach przy-
spieszyła,  a inwestycja nabiera 
kształtu. – Od kwietnia budo-
wa obiektu ruszyła pełną pa-
rą. Rozpoczęto od kondygnacji 
podziemnej, na której powstanie 
wygodny parking dla gości cen-
trum. Obecnie konstrukcja tej 
kondygnacji jest już całkowicie 
gotowa. Zakończono tam rów-
nież prace murowe, a wkrótce 

zostanie wykonana izolacja 
termiczna na stropie. Zaawan-
sowane są także prace na par-
terze. Konstrukcję ukończono 
w 80 proc. i zabrano się za sta-
wianie ścian osłonowych oraz 
ścian działowych. Na pierw-
szym piętrze widać już elemen-
ty pionowe, a na najbliższe dni 
zaplanowane jest pierwsze be-
tonowanie stropu na tej kon-
dygnacji – informuje inwestor.

Przypomnijmy. W Nowej 
Stacji znajdziemy takie skle-
py i punkty usługowe jak: 
Multikino, H&M, Super-Pharm, 
Zdrofi t czy KFC. [AZ]

Nowa Stacja rośnie 
coraz szybciej

G R O D Z I S K  M A Z O W I E C K IM I L A N Ó W E K
W Milanówku konieczne było prze-
prowadzenie wyborów uzupełnia-
jących do rady miasta w związku 
z wygaszeniem mandatu Witolda 
Rytwińskiego, który to nie złożył 
w wyznaczonym czasie oświadczenia 
majątkowego. Termin wyborów uzu-
pełniających w okręgu nr 10, który 

objął południowo-zachodnią gra-
nicę miasta do ul. Warszawskiej, 
ul. Warszawską 38-58, ul. Smoleń-
skiego oraz ul. Skargi ustalono na 
5 listopada. W wyznaczonym termi-
nie zgłosiło się dwóch kandydatów: 
Dorota Patrycja Kaniewska (KWW 
Decydujmy Razem) i Jan Dawid 

Maciszek (KW Prawica Marka Jur-
ka). Do głosowania uprawnionych by-
ło 959 osób, ale do lokalu wyborczego 
udało się 105. Frekwencja wyniosła 
10,95 proc. Oddano cztery głosy nie-
ważne. Dorota Patrycja Kaniewska 
osiągnęła wynik 58,42 proc. i została 
nową radną Milanówka. [JM] 

Nowa radna 
wybrana

P R U S Z K Ó W
Ankiety w sprawie 
utworzenia strefy 
płatnego parkowania
w Pruszkowie można było 
wypełniać przez cztery 
tygodnie. Teraz ich 
analizą zajmie się fundacja, 
która je utworzyła.

M iasto wyszło z ini-
cjatywą stworze-
nia płatnych stref 
parkowania na 

terenie Pruszkowa. Zdania na 
ten temat są podzielone. Jed-
ni uważają to za bezsensowne 

działanie, ponieważ i tak w mie-
ście trudno zaparkować, nato-
miast inni widzą w tym pomyśle 
zalety w postaci możliwości 
zaparkowania w obleganych 
miejscach. A trzeba wziąć pod 
uwagę, że wiele aut zaparko-
wanych w centrum miasta sta-
cjonuje na swoich miejscach od 
wielu miesięcy, czy nawet lat – 
przykładem może być niebieski 
fi at przy ul. Kościuszki. 

Nie ulega wątpliwości, że jest 
to temat sporny. Głównymi uli-
cami w mieście zarządza powiat, 
wobec tego organ postanowił 
przeprowadzić ankietę w tej 

sprawie. W końcu to mieszkań-
cy powinni mieć możliwość głosu. 
Zbieranie ankiet zostało zakoń-
czone, teraz ich analizą zajmie 
się fundacja UPstarter, która je 
przygotowała. Ankiety dostęp-
ne były również w Gazecie WPR.
Zebrano ich ponad 1,4 tys. sztuk.

Jakie będą kolejne działania 
w tym temacie? – Kolejnym 
krokiem będą warsztaty pod-
czas których będziemy wspól-
nie z przedstawicielami Miasta, 
oraz zaproszonymi specjalista-
mi omawiać wyniki i szukać 
najbardziej optymalnego roz-
wiązania problemu. Już teraz 

Zakończono zbieranie ankiet dotyczących strefy parkowania
zapraszamy na otwarte spo-
tkanie z mieszkańcami, podczas 
którego przedstawimy szcze-
gółowe wyniki przeprowadza-
nych ankiet i efekty warsztatów 
– czytamy na facebooku powia-
tu pruszkowskiego.

Również redakcja porta-
lu WPR24.pl postanowiła prze-
prowadzić własną sondę w tej 
sprawie. Wzięło w niej udział 
784 mieszkańców. Na „tak” opo-
wiedziało się 40 proc. uczestni-
ków, zaś na „nie” było 57 proc. 
Zaledwie 4 proc. pytanych nie 
miało zdania na temat płatnej 
strefy parkowania. [SD]

 SEwERYn DĘBiński 

P R U S Z K Ó W
W grudniu na terenie 
Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Pruszkowie ma 
pojawić się lodowisko. 
W tym roku organizacją 
ślizgawki zajmie się miasto. 
Obiekt będzie funkcjonował 
inaczej niż miało to
miejsce w ubiegłych 
latach, m.in. mieszkańcy 
zyskają możliwość 
wypożyczenia sprzętu 
na miejscu. 

K ażdego roku lodowis-
ko, które pojawiało się 
na terenie Pruszko-
wa było organizowa-

ne przez starostwo pruszkow-
skie. Mieszkańcy mogli z niego 
korzystać bezpłatnie. Jednak 
nie obywało się bez kłopotów. 
Niektórzy skarżyli się na ha-
łas wydobywający się z agre-
gatów, czasami pojawiały się 
głosy niezadowolenia w związ-
ku z jakością tafl i lodowiska. Ale 
mimo wszystko obiekt cieszył 
się ogromnym powodzeniem. 

W tym roku organizacją lodowi-
ska zajmie się miasto. Co więcej, 
zapowiadają się zmiany. 

Nie będzie już hałasujących 
agregatów, a obiekt zostanie za-
daszony. – Lodowisko będziemy 

uruchamiać na terenie szkoły 
podstawowej nr 2, chcemy wy-
startować z projektem w połowie 

grudnia. Ślizgawka będzie funk-
cjonowała w granicach trzech 
miesięcy. Za całość odpowiada 

dyrektor szkoły – mówi Mi-
chał Landowski, wiceprezy-
dent Pruszkowa. – Lodowisko 
zostanie rozstawione na boisku 
piłkarskim i będzie zasilane ze 
stałego łącza, co oznacza brak 
agregatów i hałasu. Ponadto 
chcemy też stworzyć zadasze-
nie, żeby można było wykorzy-
stywać obiekt w trochę gorszych 
warunkach atmosferycznych. 
Chcemy żeby to zadaszenie peł-
niło rolę wyciszenia – wyjaśnia.  

Będzie to też inna infra-
struktura i sprzęt niż w mi-
nionych latach. – To nie będzie 
sprzęt wykorzystywany od lat 
przez powiat. Wynajmiemy ca-
łą infrastrukturę. Dodatkowo 
planujemy uruchomienie wy-
pożyczalni sprzętu, by miesz-
kańcy mogli sobie wypożyczyć 
łyżwy za skromną opłatą. Chce-
my wprowadzić też zajęcia 
wychowania fizycznego, co bę-
dzie dostosowane do potrzeb 
uczestników którzy nie potra-
fią jeździć na łyżwach – pod-
kreśla Landowski.

Jak usłyszeliśmy od wice-
prezydenta lodowiska ma być 
nieodpłatne.

Lodowisko zawita do Pruszkowa!
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Lodowisko zostanie rozstawione na boisku 
piłkarskim i będzie zasilane ze stałego 
łącza, co oznacza brak agregatów i hałasu. 
Ponadto chcemy też stworzyć zadaszenie 
– mówi wiceprezydent Landowski.
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Przez trzy dni cały świat patrzył na 
welodrom przy ul. Andrzeja, gdzie 
za dwa lata odbędą się mistrzostwa 
świata. – Test przed mistrzostwa-
mi świata został zdany. Międzyna-
rodowa Unia Kolarska chwaliła nas 
za wysoki poziom organizacyjny – 
mówi nam Cyryl Szweda z Polskiego 

Związku Kolarskiego. Biało-czerwo-
ni wywalczyli cztery medale. Dwa 
z nich zdobyła Justyna Kaczkowska, 
która w ostatnim czasie imponuje 
formą. Wywalczyła drugie miejsce 
w scratchu, a ukoronowaniem jej 
startu w Pucharze Świata był triumf 
w wyścigu indywidualnym na 3 km 

na dochodzenie. Srebro na swoim 
koncie zapisał Mateusz Rudyk. Po-
lak stanął na podium w sprincie indy-
widualnym, konkurencji olimpijskiej. 
Powody do zadowolenia ma również 
Szymon Sajnok. Reprezentant Pol-
ski zajął drugie miejsce w olimpijs-
kiej konkurencji omnium. [JM] 

Cztery medale Polaków 
w Pruszkowie

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

Przejazd obwodnicą wsi Moszna

P race przy budowie 
obwodnicy trwały od 
maja do październi-
ka. Powstała zupełnie 

nowa droga z ciągiem pieszo-
-rowerowym, dwa ronda – na 
skrzyżowaniach z drogami Mosz-
na-Koszajec i Moszna-Prusz-
ków oraz oświetlenie uliczne. 
Budowa obwodnicy pozwoli 
na wyprowadzenie większo-
ści samochodów ciężarowych 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego potwierdził, że można rozpocząć 
użytkowanie nowej drogi - obwodnicy wsi Moszna. Od 3 listopada droga jest przejezdna.

W tegorocznej edycji 
Programu „Sportowa 
Polska” tytuł „Pasjonat 
Sportowej Polski” otrzymał 
Arkadiusz Janiszek, Prezes 
Uczniowskiego Klubu 
Sportowego „Kobra”, 
propagator wrotkarstwa
w gminie Brwinów.

P odczas uroczystej 
gali, która odbyła się 
25 października w Cen-
trum Olimpijskim 

w Warszawie, Arkadiusz Janiszek 
odebrał pamiątkowy medal i dy-
plom z rąk znanych prezenterów 
telewizyjnych: Przemysława Ba-
biarza i Rafała Brzozowskiego. 
Na gali pojawili się także znani 
sportowcy: Irena Szewińska i An-
drzej Supron. Kapituła konkur-
sowa doceniła ludzi, którzy na co 
dzień promują sport i rekreację, 
zachęcają do uprawiania zdro-
wego stylu życia i są inicjatora-
mi imprez sportowych. 

Arkadiusz Janiszek pracę 
w szkole w Brwinowie jako na-
uczyciel w-f rozpoczął w 2001 
roku. W związku z pracą z dzieć-
mi i zamiłowaniem do hokeja 
wpadł na pomysł, aby stworzyć 

w Brwinowie drużynę hokeja na 
rolkach. W tamtych czasach był to 
mało popularny sport. W 2005 ro-
ku był inicjatorem i założycielem 
Uczniowskiego Klubu Sportowe-
go „Kobra Brwinów”. Zaraził za-
miłowaniem do hokeja na rolkach 
wielu uczniów ze szkoły, gminy 
Brwinów i pobliskiego Pruszkowa. 

Obecnie jako prezes UKS Kobra 
Brwinów aktywnie działa na rzecz 
sportu i rozpowszechniania wrot-
karstwa wśród dzieci, młodzieży 
i dorosłych. Prowadzi stałe zajęcia 
w Brwinowie i Pruszkowie. Jest 
świetnym trenerem i ma dobry 
kontakt ze swoimi zawodnikami 
i ich rodzicami. Sekcja unihoke-
ja prężnie się rozwija. W planach 
klubu jest przystąpienie do Pol-
skiego Związku Unihokeja i regu-
larne branie udziału w zawodach 
organizowanych przez Zwią-
zek. Dzięki niemu rozwija się 
ta mało popularna dyscyplina 
sportu – wrotkarstwo. (PR)

Trener Arkadiusz Janiszek 
– pasjonat sportu 

z Moszny oraz z drogi Moszna-
-Domaniew, a także z samego 
Domaniewa w kierunku węzła au-
tostrady A2. Wartość inwestycji to 
2 829 750,34 zł. Gmina Brwinów 
pozyskała dotację w wysokości 
ponad 1,3 mln zł z „Programu roz-
woju gminnej i powiatowej infra-
struktury drogowej na lata 2016-
2017”, a spółka MLP przekazała 
gminie Brwinów na realizację tej 
inwestycji kwotę 300 tys. zł. (PR)

Gwiazdy sportu w Brwinowie
Wniedzielę 12 listo-

pada 2017 r. w no-
wej hali sportowej 

w Brwinowie, przy ul. Moczy-
dłowskiego 2 będzie gościł zna-
ny siatkarz Paweł Zagumny, 
a w sobotę 18 listopada 2017 r. 
odbędzie się tam turniej tenisa 
stołowego amatorów z udzia-
łem legendy tenisa stołowego 
Leszka Kucharskiego.

Niedzielny mecz siatkar-
ski pomiędzy drużynami 
TG Sokół a UKS Żak Żyrar-
dów na zakończenie roku 
Ignacego Kozielewskiego 
rozpocznie się o godz. 16.00. 
Gościem specjalnym będzie 
siatkarz Paweł Zagumny, 
który z reprezentacją Pol-
ski zdobył m.in. Mistrzo-
stwo Świata i Europy. Dla 

kibiców zostały przygoto-
wane specjalne atrakcje oraz 
konkursy. Organizator im-
prezy – TG Sokół otrzymał na 
to wydarzenie dotację z bu-
dżetu gminy Brwinów w ra-
mach wspierania działalności 
pożytku publicznego. 

W sobotę 18 l istopada 
o godz. 10.00 rozpocznie 
się turniej tenisa stołowego 

amatorów dla młodzieży 
i dorosłych. Zapisy do 16 
listopada 2017 r. prowadzi 
Gminny Ośrodek Kultury
(tel. 22 729 34 15 lub mail: hala@
ok.brwinow.pl). Kategorie 
wiekowe: do 16 lat, 16 – 40, 
40 – 60 oraz powyżej 60 lat. 
Impreza odbędzie się pod 
patronatem Burmistrza Gmi-
ny Brwinów. (PR)

 Anna Zwolińska 

R E G I O N
W tym roku świętujemy 99. 
rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości. 
Przygotowaliśmy dla was 
przegląd imprez, które tego 
dnia (i nie tylko) odbędą się 
w Pruszkowie i Grodzisku 
Mazowieckim. Informacje na 
temat imprez w pozostałych 
gminach znajdziecie na 
naszym portalu WPR24.pl.

W śród atrakcji nie 
brakuje koncertów, 
inscenizacji, pikni-
ków rodzinnych, 

biegów czy wspólnego śpiewania 
pieśni patriotycznych. Sprawdźcie 
jak można spędzić czas w tym dniu.

Grodzisk Mazowiecki
W Grodzisku Mazowieckim obcho-
dy Święta Niepodległości rozpocz-
ną się w południe w kościele św. 
Anny zostanie odprawiona uro-
czysta msza św. Godzinę później 
ofi cjalne uroczystości odbędą się 
przy pomniku Wolności. Natomiast 
o godz. 14.00 w sali widowiskowej 
Centrum Kultury odbędzie się 

projekcja fi lmu „Łącznicy” o gro-
dziskich AK-owcach. O godzinie 
15.00 grodziszczanie wezmą udział 
w grze miejskiej „Grodzisk Nie-
podległy” (start w Poczekalni PKP). 
Natomiast ZHP zaprasza na „Wie-
czornicę Pieśni Patriotycznych” 
w kościele Matki Bożej Nieusta-
jącej Pomocy (godz. 16.00).

Pruszków
W Pruszkowie na obchody Świę-
ta Niepodległości rozpoczną się 
o godz. 11.00 od mszy św. w ko-
ściele pw. Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny. Na-
stępnie zaplanowano przemarsz 
od kościoła do pomnika Tadeusza 
Kościuszki. Tam o godz. 12.30 na-
stąpi złożenie kwiatów, a o godz. 
13.45 odbędzie się koncert Teatru 

Muzycznego „Od czapy”. W trak-
cie koncertu słuchacze uformu-
ją biało-czerwoną fl agę oraz będą 
mogli zrobić zdjęcia w fotomacie, 
a później obejrzeć je na stronie 
Powiatu Pruszkowskiego. W nie-
dziele natomiast chętni mogą wziąć 
udział w grze miejskiej „Mała wiel-
ka historia Pruszkowa” start sprzed 
Młodzieżowego Domu Kultury. Na-
stępnie warto wybrać się do Mu-
zeum Starożytnego Hutnictwa 
Mazowieckiego na koncert „Pieśni 
Patriotycznych” (start godz. 17.00)

W naszym regionie także inne 
gminy z powiatów grodziskiego 
i pruszkowskiego organizują ob-
chody Święta Niepodległości. Jak 
wspominaliśmy w zajawce peł-
ną listę znajdziecie na stronie 
www.WPR24.pl.

Gdzie i jak ciekawie 
świętować 11 Listopada?
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Na stworzenie Parku 
Piłsudskiego mieszkańcy 
Grodziska czekają od 
lat. Pomysł w końcu 
„wyciągnięto z szufl ady”. 
Nowe miejsce do rekreacji 
i wypoczynku ma pojawić 
się w przyszłym roku.

P omysł na zagospo-
darowanie terenu 
wzdłuż rzeki Mrow-
na u zbiegu ulic Bał-

tyckiej i Piłsudskiego pojawił się 
już kilka lat temu. To jednak nie 
koniec. Zgodnie z pierwotnym 
założeniami obiekt miał być go-
towy już w połowie 2015 r. Tak 
się jednak nie stało, bowiem gro-
dziski magistrat ciągle przesu-
wał termin realizacji. Ogłoszono 
nawet przetarg, zgłosiło się sze-
ściu chętnych, ale postępowanie 
unieważniono. Powód? Cena naj-
korzystniejszej oferty (niespełna 
1,7 mln zł) przewyższała kwotę 
jaką grodziski magistrat zamie-
rzał przeznaczyć na wykona-
nie przedsięwzięcia.

Od tamtej pory pomysł stwo-
rzenia parku na wspomnianym 
wcześniej terenie na kilka lat 

trafi ł do szufl ady. Ale w ostatnim 
czasie władze Grodziska Mazo-
wieckiego postanowiły do niego 
powrócić. We wrześniu ogłoszo-
no przetarg na wykonawcę prac, 
i co więcej, wybrano nawet naj-
korzystniejszą ofertę. Tę złożyła 
fi rma AKG Architektura Krajo-
brazu z miejscowości Zabierzów, 
która za wykonanie prac zain-
kasuje 2,6 mln zł.

Przypomnijmy. Przy ul. Bał-
tyckiej ma powstać Park Pił-
sudskiego. Będzie to miejsce 
rekreacyjne z ławeczkami 
i oświetleniem. Istniejący plac 
zabaw zostanie poprawiony. 

Centralnym punktem parku bę-
dzie okrągły sensoryczny ogród 
żwirowo-kamienisty z kuli-
stymi rzeźbami wytoczonymi 
ze skał. Przy nim powstanie 
ogród różany. Nie zabraknie 
też siłowni plenerowej. A co 
znajdzie się w parku przy Ja-
śminowej? Będą alejki, przy 
których staną ławeczki. Dla 
najmłodszych mieszkańców 
zaplanowano plac zabaw. Nie 
zabraknie miejsca na space-
ry z czworonogami. Teren zo-
stanie oświetlony. Mieszkańcy 
będą mogli korzystać już trze-
cim kwartale 2018 r. [AZ]

Jest wykonawca Parku 
Piłsudskiego
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Ogłoszenia Zamów: 22 758 77 88
reklama@wprmedia.pl                
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zmontujemy Ci
pracę

501 326 691

produkcja 
i montaż podzespołów
praca w Pruszkowie

nowe 
wyższe stawki

umowa o pracę tymczasową (cały etat)

dodatek za pracę w godzinach nocnych
premie miesięczne

praca pon. - pt. / system 3-zmianowy

1500 zł za polecenie pracownika

pakiet benefitów

opieka konsultanta Randstad

zadzwoń

wynagrodzenie 19 zł brutto za godzinę

Agencja zatrudnienia (nr lic. 47)

601 333 138       603 962 657

•markizy •moskitiery, 
•rolety antywłamaniowe, 

•rolety materiałowe, 
•żaluzje alu/drewniane, 

•plisy

witrex2@onet.eu
roletywitrex.com.pl

MAGAZYNIERÓW/OPERATORÓW 
WÓZKÓW WIDŁOWYCH
Miejsce pracy: Sokołów koło Janek           
            KIEROWCÓW/DOSTAWCÓW

Miejsce pracy: Sokołów koło Janek                        

571 411 010

690 107 061

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

PARTNER HANDLOWY

 POSEZONOWA 
WYPRZDAŻ 

CEBUL KWIATOWYCH
RABAT 25%

 
 

SKLEP OGRODNICZY  
W PRUSZKOWIE, UL. POGODNA 7
www.hurtownia-ogrodnicza.pl

Sprawdź nas!
P o ż y c z k i   e k s p r e s o w e

POŻYCZKA
 wystarczy dowód osobisty
 gotówka w jeden dzień

797-703-503
nawet do

5 000 zł

Szkolenia 
BHP

– wstępne
– okresowe

694 127 292

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

 ► Agencja ochrony zatrudni na obiekt 
handlowy w Piastowie. 
System zmianowy 12 i 8 godz.
Stawka netto 15,60 zł. 695-330-619 

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

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

 ► OGŁOSZENIE. Zatrudnię do 
pracy. Zatrudnię  osoby do pracy 
biurowej. Mile widziana znajomość 
języka angielskiego w stopniu 
zaawansowanym. Zainteresowanych 
prosimy o składnia aplikacji drogą 
e-mailową: magda@krowki.waw.pl 
lub kontakt telefoniczny 
508-508-205 

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

Zatrudnię 2 osoby do pracy 
w lokalu gastronomicznym Zapieksy 
Pruszkowskie z doświadczeniem 
i książeczką sanepidu. kontakt 
telefoniczny: 509-683-032 
(przed godzina 12 lub po godzinie 20). 
Praca od zaraz 

 ► Zatrudnimy pracowników ochrony na 
obiekt magazynowo-spedycyjny w m. 
MOSZNA PARCELA. Kontakt 608-696-929 

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 57 m2 
os. Staszica 215 000 tys. 
694-127-292 

Nieruchomości – do wynajęcia
 ► 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 

Sprzedam

 ► Antyki, 535-487-338 

 ► Magiel, 535-487-338 

Auto-moto – kupię

 ► KUPIĘ KAŻDE AUTO 603-903-405 

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

Usługi
 ► Anteny nowocześnie solidnie montaż 

serwis 603-375 -875 

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

 ► Czyszczenie skórzanej tapicerki 
samochodowej, 505-076-331 

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

Dam pracę

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

 ► Pana i panią do sprzątania powierzchni 
socjalnych, biurowych i magazynowych, 
Pruszków/Parzniew 504-204-700 

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

 ► Przyjmę do pracy w sklepie 
spożywczo-mięsnym od zaraz. 
507-430-591. Pruszków 

 ► 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 

 ► Domofony, videodomofony 
603- 375-875 

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

 ► GRAFIKA, DTP, PROJEKTY 602-512-385 

 ► Hydraulik, 535-872-455 

 ► 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

KUPIĘ  
ZA GOTÓWKĘ!

Mieszkanie:
- do remontu
- zadłużoną

- z komornikiem
- inne problematyczne

Tel. 662-006-180

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego 
informuje  

o ogłoszeniu, na stronie BIP Powiatu Pruszkowskiego oraz 
na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie 
przy ul. Drzymały 30, przetargu pisemnego nieograniczonego 
na wynajem powierzchni użytkowej w budynku Starostwa 
Powiatowego w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30, w celu 
zainstalowania automatu do sprzedaży gorących napojów.

POSZUKUJĘ PRACOWNIKA  
NA STANOWISKO  

KIEROWCA,  
DO ROZWOŻENIA GAZU 

na terenie Warszawy i okolic.
CV proszę przesłać na adres: 

halgaz@wp.pl.
Więcej informacji  

pod numerem telefonu  
606-808-036 Bartłomiej Flis.

REKRUTACJA 
TRWA!!!

DOŁĄCZ DO NAS !!!

Aplikuj już dziś na stronie www.makro.pl 

Zadzwoń pod numer 697 996 501

CENTRUM DYSTRYBUCJI MAKRO
MOSZNA-PARCELA K. PRUSZKOWA

DOŁĄCZ DO NAS NA STANOWISKO
PRACOWNIK CENTRUM DYSTRYBUCJI

  Jesteś gotowy do pracy w obszarach: Przyjęcie Towaru, 
Kompletacja, Wysyłka i Zwroty?

  Jesteś gotowy do pracy w różnych godzinach i dniach  
tygodnia?

  Masz uprawnienia Operatora Wózka Widłowego lub jesteś 
gotowy je uzyskać?

 Jesteś gotowy do nauki i podnoszenia kwalifikacji? 

Przyjdź na spotkanie otwarte w dn. 13 listopada br. w godz. 11:00-15:00 
do Spółdzielczego Domu Kultury w Pruszkowie, ul. Hubala 5
(Sala Bufetowa na parterze).


