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P R U S Z K Ó W
Pani Janina wraz z córką 
i wnuczkiem od trzech 
lat mieszkają w budynku 
komunalnym przy 
ul. Długiej. W ciągu 
tego czasu przyszło 
im walczyć z grzybem 
i... zarządcą obiektu.

B udowa budynku komu-
nalnego przy ul. Dłu-
giej była jedną z klu-
czowych inwestycji 

władz Pruszkowa. W czterokon-
dygnacyjnym budynku znajduje 
się 28 mieszkań. Obiekt został od-
dany do użytku w październiku 

Walczą o mieszkanie 
w normalnych warunkach

2013 r., a po kilku tygodniach zo-
stał zasiedlony. Pani Janina na 
ul. Długą trafi ła nieco później. 
I jak mówi, gdyby wiedziała co ją 
czeka, mieszkania by nie przyjęła. 

Wydawać by się mogło, że 
otrzymanie lokalu w nowo wy-
budowanym budynku jest gwa-
rancją jego jakości. Nic bardziej 
mylnego. – Jak tu przyszliśmy 
to między okno, a parapet moż-
na było włożyć rękę, w kontakcie 
wiatr aż świszczał. Barierki bal-
konowe można było wyciągnąć, 
bo nikt ich porządnie nie opra-
wił – zaznacza lokatorka. 

Szybko okazało się jednak, 
że nie to jest największym pro-
blemem lokatorki i jej rodziny. 
W mieszkaniu pojawił się grzyb. 

– Cała ściana w małym poko-
ju jest zagrzybiona, podobnie 
jest w łazience i dużym po-
koju – tak mówiła nam przez 
telefon mieszkanka. 

Postanowiliśmy wybrać się na 
miejsce. Mieszkanie jest czyste CZYTAJ WIĘCEJ NA STR. 2
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specyfi czny zapach grzyba. – Wal-
czymy z tym jak możemy, infor-
mujemy zarządce budynku, ale on 
nas albo ignoruje, albo proponu-
je półśrodki. Już raz zgodziliśmy 
się na chemiczne usuwanie grzy-
ba, ale problem powrócił – mó-
wi Halina, córka lokatorki, która 
wraz synem również tam miesz-
ka. – Syn jest mały często cho-
ruje i kaszle. Wiem, że to przez 
grzyb. Ja już kilka razy wymie-
niałam pościel i meble na nowe, 
ale ile można. Przecież to wszyst-
ko kosztuje. Po kilku tygodniach 
efekt jest ten sam. Grzyb wcho-
dzi na meble – dodaje. 
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R A S Z Y N
Trwa rozbudowa
Szkoły Podstawowej 
im. Ks. I. Poniatowskiego 
w Ładach. W marcu 
uczniowie powinni przenieść 
się do nowego budynku. 

S tojąc na ul. Długiej nie 
sposób objąć wzro-
kiem całej inwesty-
cji. Szkoła w Ładach 

„rośnie jak na drożdżach”. Ale 
na początku nie było kolorowo. 
Dopiero trzecia fi rma wykona-
ła projekt rozbudowy szkoły. 
Później gmina czekała na no-
welizację ustawy o zamówie-
niach publicznych, co opóźniło 
termin ogłoszenia przetar-
gu. Jednak w końcu się udało. 
Urząd otrzymał aż sześć pro-
pozycji, jednak przekraczały 

one założony budżet. Gmina 
postanowiła dołożyć braku-
jącą kwotę. 

Największa w historii in-
westycja gminy Raszyn, war-
ta ponad 26 mln zł, rozpoczęła 
się rok temu. Wykonawca in-
westycji nie próżnuje. – Prace
są na etapie kładzenia tynków 
oraz wykładzin w łazienkach. 
Ale jak to na budowach – w jed-
nym miejscu kładzie się glazurę,
a w drugim stawia się mury. 
Obiekt jest tak usytuowany, że 
niektóre elementy trzeba by-
ło wykonywać później, żeby 
mieć dostęp ciężkim sprzętem 
do elementów budowanych we 
wcześniejszych fazach – mówił 
podczas październikowej sesji 
Andrzej Zaręba, wójt Raszyna. 

Szkoła zmienia się 
nie do poznania

CZYTAJ WIĘCEJ NA STR. 7
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Kapliczkę zachowamy, przeniesiemy ją obok. Wszystko wykonujemy 
w uzgodnieniu z księdzem proboszczem tak, by zrobić to z należytym 
szacunkiem. Mało tego, przy okazji kapliczka zostanie odnowiona  
– mówi Andrzej Kurzela, wiceprezydent Pruszkowa o kapliczce z 1920 r. zlokalizowanej na ul. Zdziarskiej.
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Reklama

Według lokatorek przyczyn tej 
sytuacji jest kilka. Wśród nich 
wymieniają złe ocieplenie i za-
izolowanie fundamentów, co przy 
niepodpiwniczonym budynku 
skutkuje przesiąkaniem mu-
rów i grzybem, brak grzejników 
na klatce schodowej co spra-
wia, że pomieszczenia wspólne 
nie są ogrzewane. Kolejnym ar-
gumentem jest fakt, że instalacja 
centralnego ogrzewania została 
ułożona na... sufi cie, a mieszkanie 
nie sąsiaduje z żadnym innym, 
czyli nikt nie „dogrzewa” im lo-
kalu, jak ma to miejsce w innych 
budynkach wielorodzinnych. 

Janina wraz z córką już kil-
ka razy interweniowały w spra-
wie grzyba u prezydenta miasta. 
Ostatnio zostały odesłane do za-
rządcy budynku, czyli Towarzy-
stwa Budownictwa Społecznego 
„Zieleń Miejska”. – Wysłaliśmy już 
kilkanaście pism z różnymi proś-
bami. TBS z reguły albo nas zby-
wa albo twierdzi, że czegoś nie 
da się zrobić – podkreśla Janina.

Zapytaliśmy lokatorek wprost 
czego oczekują od TBS „Zieleń 
Miejska”. – Chcemy normalnie 
mieszkać. Zależy nam, by TBS 
zrobił porządek i usunął grzyba, 

by za kilka miesięcy nie było tego 
samego problemu – podkreślają. 

Jak na problem reagują prusz-
kowscy włodarze? Wiceprezydent 
Pruszkowa Andrzej Kurzela ode-
słał nas w tej sprawie do TBS 
„Zieleń Miejska”. – Najlepiej po-
rozmawiać o tym z panem pre-
zesem Piotrzkowskim, bo to TBS 
jest administratorem tego budyn-
ku – usłyszeliśmy w odpowiedzi 
na pytanie czy zna sprawę loka-
torek z Długiej 73. 

Skontaktowaliśmy się zatem 
ze Zbigniewem Piotrzkowskim, 
prezesem TBS „Zieleń Miejska” 
w Pruszkowie. Zapytaliśmy czy 
spółka ma do zaproponowania lo-
katorkom coś więcej niż tylko do-
raźne usunięcie grzyba ze ścian 
w mieszkaniu? – Próbujemy po-
nownie umówić się z lokatorkami 
na spotkanie. Mieliśmy wyzna-
czony termin na 31 października, 
ale dzień wcześniej doszło do po-
żaru kamienicy przy Narodowej. 
Spotkanie trzeba było odwołać, 
ponieważ musieliśmy udać się na 
naradę do prezydenta miasta by 
ustalić jak pomóc pogorzelcom. 
Chcemy wyznaczyć termin ko-
lejnego spotkania z lokatorkami 
– powiedział nam Piotrzkowski. 

Prezes zapewnił nas, że na 
spotkaniu pojawi się osobiście. 

– Chce tam być i zobaczyć jak to 
wygląda. Nie zamiatamy sprawy 
pod dywan. Będziemy szukać 
nie tylko rozwiązań ale i przy-
czyn tej sytuacji – zaznacza 
prezes TBS. – Konieczne do 
przeprowadzenia będą analizy, 
które wykażą gdzie może leżeć 
problem. Budynek jest jeszcze 
na gwarancji i to zapewne gwa-
rant będzie wykonywał napra-
wy – zaznacza. 

A co z faktem, że mieszkanie 
w którym pojawił się grzyb jest 
„szczytowe”? Według prezesa TBS 
nie jest to problemem. – Budynek 
został ocieplony, jest popraw-
ny. Izolacyjność również jest na 
wysokim poziomie. Analizowa-
liśmy również odczyty z liczni-
ków ciepła i nie ma dużych różnic 
między tym, a innymi mieszka-
niami w tym budynku – podkreśla 
Zbigniew Piotrzkowski. 

Prezes TBS zaznacza, że dziś 
jest zbyt wcześnie by jednoznacz-
nie wskazać co jest przyczyną po-
jawiania się grzyba w mieszkaniu. 
– Musimy zobaczyć jak to wyglą-
da, następnie podejmiemy kroki, 
które będą mogły rozwiązać ten 
problem – dodaje.

Mimo tych zapowiedzi pani 
Janina przestaje wierzyć w za-
pewnienia, ale nie „składa broni”.

Walczą o mieszkanie 
w normalnych warunkach

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

P R U S Z K Ó W
Kierowca parkuje 
samochód. Wraca 
i łapie się za głowę, 
bo pojazd stoi na 
„cegłach”. Kolejni 
mieszkańcy Pruszkowa 
padają ofiarami złodziei, 
którzy kradną koła. 

W ychodzi na to, że 
nawet na chwilę 
nie można spu-
ścić samochodu 

z oka. Przykra niespodzianka, 
bo kierowca nie może nigdzie 
jechać, a dodatkowo musi li-
czyć się ze sporym wydatkiem. 
Otrzymaliśmy informacje, że 
kradzieże kół miały miejsce 
w okolicach ul. Lipowej i przy 
stacji WKD. – Sprawa zgłoszo-
na na policję jednak sam poli-
cjant stwierdził, że niewielka jest
szansa na znalezienie kół i zła-
panie złodzieja. Ostrzegam 
i zwracam uwagę, żeby uwa-
żać i spojrzeć przed ruszeniem 
samochodem! Może spotkać 
niemiła niespodzianka – na-
pisała do nas Ola.

Policja potwierdza, że otrzy-
mała zgłoszenia w sprawie 
kradzieży kół. – Otrzymaliśmy 
takie zawiadomienia. W Prusz-
kowie do kradzieży kół doszło 
m.in. na ul. Lipowej. Mamy 
także zgłoszenie z Piastowa. 
W zależności od wartości skra-
dzionych kół mamy do czynie-
nia z przestępstwem, kiedy 
chodzi o sumę powyżej 500 zł 
bądź o wykroczenie, jeśli kwota 
jest niższa – przedstawia pod-
kom. Karolina Kańka, rzecznik 
prasowy Komendy Powiatowej 
Policji w Pruszkowie.

Kradną koła z samochodów 

Sprawy skradzionych kół są 
o tyle trudne, że to swego rodza-
ju „szukanie igły w stogu siana”. 
– Zajmujemy się tymi spra-
wami. Prowadzimy właściwe 
działania, zbieramy materiał 
dowodowy. Idzie zima, kierowcy
zmieniają koła, co wykorzystu-
ją złodzieje. Warto, aby miesz-
kańcy, kiedy słyszą jakiekol-
wiek zamieszanie bądź odgłosy 
dochodzące z parkingu wzy-
wali policję. Wtedy będziemy 
mogli podjąć interwencję, 
aby uniknąć kradzieży – mó-
wi podkom. Kańka. [JM]
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– O godz. 8.30 (14 listopada) otrzymaliśmy zgłoszenie, że na ul. Piłsudskiego w Milanówku zderzył się opel 
z koparką. Po tym zderzeniu samochód dachował. Kierowcy nic się nie stało, nie ma żadnych obrażeń ciała
– wyjaśniała nam na „gorąco” asp. sztab. Katarzyna Zych, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji 
w Grodzisku Mazowieckim.  [SD]  
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26mln zł  – tyle wynosi koszt rozbudowy Szkoły Podstawowej im. Ks. J. Poniatow-
skiego w Ładach (gmina Raszyn). W ramach inwestycji wykonane zostaną: nowa 

część budynku szkoły, 4 oddziałowe przedszkole, hala gimnastyczna i sala widowiskowa. 26mln
zł

R E G I O N
Podkowa Leśna najlepsza 
na Mazowszu w rankingu 
zrównoważonego rozwoju, 
z kolei Nadarzyn zajął 
2. miejsce wśród gmin 
wiejskich. Jak wypadły 
pozostałe samorządy? 

R anking Politechni-
ki Warszawskiej JST 
Zrównoważonego 
Rozwoju obejmuje 

2478 samorządów. Każda gmi-
na oceniana jest na podstawie 
15 wskaźników, które pochodzą 
z danych Głównego Urzędu Sta-
tystycznego. Wśród nich nale-
ży wymienić m.in. liczbę osób 
pracujących na 1 tys. mieszkań-
ców, liczbę podmiotów gospo-
darczych na 1 tys. mieszkańców, 
saldo migracji, liczbę absolwen-
tów szkół ponadgimnazjalnych 
na 1 tys. mieszkańców.

Wśród gmin miejskich bardzo 
dobry wynik zanotowała Pod-
kowa Leśna, która w zestawie-
niu ogólnopolskim uplasowała 
się na 26. miejscu, ale na Ma-
zowszu okazała się numerem 1.  

Nieco dalej Pruszków, który 
w kraju zajął 33. pozycję, a w wo- 
jewództwie mazowieckim 
czwartą. Warto wspomnieć 
również o Piastowie (148. lokata  
w kraju) i Milanówku (178).

Piąte miejsce na Mazowszu, 
a 27 w kraju – to wynik Grodzi-
ska Mazowieckiego w zestawie-
niu gmin miejsko-wiejskich. 
Brwinów na 71. lokacie w uję-
ciu ogólnopolskim. Z kolei wśród 
gmin wiejskich w czołówce zna-
lazł się Nadarzyn, który na Ma-
zowszu zajął 2. miejsce, a w kraju 
10. Michałowice tuż za podium  
– 4. pozycja w województwie, 
z kolei w zestawieniu ogólnopol-
skim 16. Wysoko również Raszyn. 
Gmina uplasowała się na 6. po-
zycji na Mazowszu i 25. w kra-
ju. Nieco dalej Jaktorów i Żabia 
Wola. W zestawieniu ogólno- 
polskim gminy zajmowały od- 
powiednio 48. i 67. miejsce.

W rankingu triumfowali: 
Kleszczów (gmina wiejska), Po-
lkowice (gmina miejsko-wiej-
ska), Karpacz (gmina miejska) 
oraz Warszawa (miasto na pra-
wach powiatu). [JM]

Podkowa i Nadarzyn 
na podium 

 Anna Zwolińska 

G R O D Z I S K  M A Z .
Gmina Grodzisk 
Mazowiecki jako pierwsza 
zaprezentowała projekt 
budżetu na 2018 r. 
Postanowiliśmy sprawdzić 
jakie inwestycje będą 
realizowane w przyszłym 
roku na terenie gminy. 
Jesteście ciekawi?

B udżet gmin, to nic in- 
nego jak plan gospo-
darowania pieniędzmi 
w danym roku. Znaj-

dziemy w nim informacje o plano- 
wanych dochodach i wydatkach 
gminy. Radni maja obowiązek 
uchwalić budżet przed 31 stycz-
nia roku budżetowego. Budżet 
jest dokumentem „żywym”, to 
oznacza, że w ciągu roku jest on 
wielokrotnie zmieniany. 

A jak prezentuje się projekt 
przyszłorocznego budżetu w Gro-
dzisku Mazowieckim? Dochody 
oszacowano na 292 mln zł. Gro-
dziscy włodarze planują wydatki 
na poziomie 301 mln zł. Co ozna-
cza, że deficyt w gminnej kasie 
wyniesie 8,5 mln zł. Najważniej-
szą informacją dla mieszkańców 
jest jednak to ile pieniędzy gmina 
chce przeznaczyć na wydatki ma-
jątkowe, czyli inwestycje. W przy-
padku Grodziska Mazowieckiego 
jest to kwota 108 mln zł. 

W przyszłym roku gmina naj-
więcej bo aż 15 mln zł wyda na 
budowę parkingów przy ul. Trau-
gutta i ul. Piaskowej. Na „drugim 
miejscu” pod względem kosztów 

znalazły się: budowa Mediateki 
oraz inwestycje drogowe. Oba te 
zadania pochłoną po 13 mln zł. 
Natomiast na budowę ścieżek 
rowerowych w gminie, Grodzisk 
wyda aż 11 mln zł. 

Grodziscy włodarze „nie od-
puszczają” inwestycji w tereny 
rekreacyjne i zielone. W bu-
dżecie wyszczególniono dwa 

zadania na łączną kwotę pra-
wie 12 mln zł, które obejmują 
m.in.: wykonanie parku przy  
ul. Bałtyckiej, parku przy ul. Or- 
dona, skweru przy Sadowej, 

skarpy przy Okulickiego, mo-
dernizacji zieleni przyulicz-
nej oraz wykonanie nasadzeń  
w 25 lokalizacjach. 

W budżecie nie zabrakło rów- 
nież inwestycji oświatowych. 
Gmina planuje wydać 2,7 mln 
zł na budowę przedszkola przy  
ul. Okrężnej oraz budowę przed-
szkola kontenerowego. Kolejne 

3,5 mln zł zostanie wydane na 
modernizację szkół m.in. szkołę 
podstawową nr 5 czy halę spor-
towa w Izdebnie Kościelnym. 
W tej sumie jest również rozli-
czenie za prace wykonane w pla-
cówce przy ul. Westfala 2.

Wśród inwestycji, na które 
warto zwrócić uwagę znalazły się: 
zakup sprzętu informatycznego 
na potrzeby działalności Biblio-
teki, Mediateki czy Przystanku 
PKP – ponad 3 mln zł; moder-
nizacja boiska piłkarskiego przy  
al. Mokronoskich – 1,2 mln zł, 
budowa budynku OSP Grodzisk  
i zakup samochodu do tej jed-
nostki (dwa zadania) – 1 mln zł, 
wymiana pieców węglowych, czyli 
walka ze smogiem – 400 tys. zł; 
nowe parkometry – 300 tys. zł. 
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Grodzisk zaprezentował 
budżet na przyszły rok

P R U S Z K Ó W
Widok leżącej latarni 
na chodniku w rejonie 
skrzyżowania al. Wojska 
Polskiego z ul. Kościuszki 
w Pruszkowie z pewnością 
zadziwił niejedną osobę. 
Wieczorem, 14 listopada 
kierowca opla uderzył 
w betonowy słup unikając 
tym sposobem kolizji z innym 
pojazdem, który to wymusił 
na nim pierwszeństwo. 

O przebiegu tego zdarze-
nia więcej wiedzą poli-
cjanci z pruszkowskiej 

komendy policji. – Kierujący 
oplem poruszał się al. Wojska 
Polskiego od strony Grodziska 
Maz. Natomiast z przeciw-
nej strony od Piastowa nad-
jeżdżał samochód dostawczy, 
który chciał skręcić w lewo  
w ul. Kościuszki. W tym mo-
mencie zajechał drogę pojaz- 
dowi osobowemu. Kierowca opla 
chcąc uniknąć zderzenia odbił 
i uderzył w latarnię – mówi pod-
kom. Karolina Kańka, rzecznik 
prasowy Komendy Powiato-
wej Policji w Pruszkowie. – Na 
szczęście nikomu nic się nie  
stało – dodaje.

Niestety kierowca samocho-
du dostawczego odjechał z miej-
sca zdarzenia... – Zwracamy się 
z prośbą do czytelników, którzy 
mogli widzieć to zdarzenie i być 
może mają istotne informacje 
w tej sprawie, czyli wiedzą ja-
ki to był pojazd dostawczy lub 
nawet pamiętają numer tablicy 
rejestracyjnej, aby skontakto-
wali się z naszą komendą po-
licji – apeluje podkom. Kańka.

Miejsce zdarzenia zosta-
ło oznaczone taśmami. Ale co 
ciekawe, nie zostały usunię-
te po zakończeniu czynności, 
a nastepnego dnia skutecznie 

Spowodował kolizję i uciekł 

utrudniały pieszym przejście na 
drugą stronę ulicy. – Strażacy 
oznaczyli taśmami miejsce zda-
rzenia, zneutralizowali rozlewi-
sko płynów, które wydostały się 
z pojazdu. Natomiast po pewnym 
czasie miejsce zostało przeka-
zane policji, i faktycznie po za-
kończeniu czynności nie zdjęto 
taśm. Natomiast kwestia prze-
wróconego słupa latarni należy 
już do zarządcy drogi – wyja-
śnia st. kpt. Karol Kroć, rzecznik 
prasowy Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Pruszkowie. Nowa latarnia 
już została ustawiona [SD]
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Grodzisk na wydatki majątkowe, czyli 
inwestycje chce przeznaczyć w przyszłym 
roku 108 mln zł

P R U S Z K Ó W
Muzeum Starożytnego 
Hutnictwa 
Mazowieckiego  
zaprasza na kolejny  
już koncert. Tym  
razem na scenie 
wystąpią Gaba Kulka 
i Wojciech Traczyk. 

P ruszkowski MSHM 
dba o to by miesz- 
kańcy mieli dostęp 
do rozmaitych form 

kulturalnych. Prócz stałych 
wystaw w muzeum odbywa się 
wiele ciekawych imprez m.in. 
prelekcje, wykłady, warsztaty, 
a nawet koncerty. I właśnie na 
jedno z takich wydarzeń chce-
my Was zaprosić.

Już 25 listopada w MSHM 
odbędzie się koncert Gaby 
Kulki i Wojciecha Traczyka. 
Gaba Kulka swoją karierę za-
częła w 2006 r. Samodzielnie 
nagrała i wydała płytę „Out”. 
Jednak to wydany trzy lata 
później album „Hat, Rabbit” 
okazał się przełomem, któ-
ry przyniósł artystce wiele 

nagród, m.in. Fryderyka w ka-
tegorii Wokalistka Roku. Na-
stępnie Gaba stworzyła dwa 
kolejne wydawnictwa „Sle-
epwalk” nagrany z Konradem 
Kuczem oraz „The Escapist”. 
We wrześniu 2016 ukazało się 
nowe wydawnictwo Gaby, 
zatytułowane „Kruche”. I to 
właśnie utwory z ostatniego 
albumu usłyszymy w trakcie 
koncertu w MSHM.

Na scenie Gabie będzie to-
warzyszył Wojciech Traczyk 
grający na kontrabasie i gita-
rze basowej. Występował z ta-
kimi artystami i zespołami, jak 
Marcin Masecki, Maria Peszek, 
Kasia Nosowska, Muzykotera-
pia, Timeless, Zimpel&Traczy-
k&Rasz Trio. Cechą wspólną 
jego projektów jest oryginal-
ność brzmienia i emocjonal-
na siła wyrazu.

Koncert Gaby Kulki i Woj-
ciecha Traczyka odbędzie 
się 25 listopada o godz. 19.00 
w MSHM. Wstęp jest bezpłat-
ny ale należy mieć ze sobą 
wejściówkę, którą należy ode-
brać w recepcji MSHM [AZ]

Gaba Kulka i Wojciech 
Traczyk wystąpią w MSHM
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Co z kapliczką 
przy ul. Zdziarskiej?

G R O D Z I S K  M A Z O W I E C K IR E G U ŁY
Samochody zasilane energią elek-
tryczną stają się coraz popularniejsze. 
Póki co, chodzi tu jedynie o te auta, 
które pod maską mają silniki hybrydo-
we. Ale część kierowców, mimo braku 
infrastruktury, przesiadła się do sa-
mochodów „na prąd”. Wiata ma po-
wstać w Regułach na parkingu przy 

ul. Kuchy. Dzięki ogniwom fotowol-
taicznych będzie można w niej łado-
wać dwa suta. To jednak nie koniec. Tu 
będzie można ładować rowery elek-
tryczne. Do tego mają służyć dwa sta-
nowiska do ładowania, które obsłużą 
12 rowerów elektrycznych. Wiata ma 
również zasilać oświetlenie parkingu 

oraz monitoring. To jednak nie koniec. 
Na parkingu mają pojawić się elektro-
niczne tablice, które będą informować 
o liczbie wolnych miejsc. Kiedy wiata 
zacznie funkcjonować?  Terminu za-
kończenia prac jeszcze nie określono. 
Zostanie on ustalony wspólnie z wy-
branym w przetargu wykonawcą. [AZ] 

„Ładowarka” 
powstanie w Regułach

Reklama

P R U S Z K Ó W
Zespół ekopatrolu 
Straży Miejskiej 
w Pruszkowie zajmuje 
się głównie działaniami 
na rzecz ochrony zwierząt. 
Sprawdzamy jak wyglądał 
ostatni miesiąc pracy 
funkcjonariuszy. 

Z apobieganie bezdom-
ności zwierząt, egze-
kwowanie obowiązku 
humanitarnego ich 

traktowania, przeciwdziałanie 
zagrożeniom dla życia i zdro-
wia ludzi w związku z utrzymy-
waniem zwierząt domowych 
i wolno żyjących – to zadania 
główne pruszkowskiego eko-
patrolu, który jednocześnie 
współpracuje z samorządem, 
organizacjami społecznymi 
i osobami prywatnymi. 

Ile zgłoszeń otrzymali straż-
nicy w ostatnim miesiącu? 
– W miesiącu październiku do 
Straży Miejskiej w Pruszkowie 
wpłynęło 77 zgłoszeń telefo-
nicznych dotyczących zwierząt, 
które dotyczyły m.in błąkają-
cych się psów, chorych zwierząt 

oraz zwierząt przebywających 
w złych warunkach bytowych 
– przedstawia st. insp. Anna Ja-
nicka z referatu dzielnicowych 
zespołu ekopatrolu. 

Przez cały październik odło-
wiono z Pruszkowa 11 psów, któ-
re trafiły do Pruszkowskiego

Stowarzyszenia na Rzecz Zwie-
rząt. – Ponadto funkcjonariu-
sze Zespołu EKO podejmowali 
czynności w stosunku do zwie-
rząt wymagających pomocy 

weterynaryjnej, które niezwłocz-
nie zostały przetransportowa-
ne do lecznicy. We wskazanym 
okresie odłowiono łącznie 13 ran-
nych zwierząt tj. 8 kotów, 4 pta-
ki oraz jeż, które po wylecze-
niu trafi ły w miejsce bytowania 
– wylicza st. insp. Janicka. 

Oprócz tego strażnicy wraz 
z pracownikami PSnRZ rozsta-
wili siedem budek dla kotów, 
w miejscach gdzie mieszkań-
cy dokarmiają zwierzęta. [SD]

Jak funkcjonuje pruszkowski 
ekopatrol?
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P R U S Z K Ó W
Proces komercjalizacji 
centrum Nowa Stacja 
postępuje. Do grona 
najemców dołączył sklep 
„czas na herbatę”. 

C tzas na herbatę” 
to kolejny już na-
jemca w Centrum 
Handlowo-Rozryw-

kowym Nowa Stacja w Pruszko-
wie. „Czas na herbatę” to sieć 
sklepów, w których znajdzie-
my rozmaite mieszanki her-
bat oraz coraz popularniejszą 

yerba mate. Z nazwy wydaje się, 
że w punkcie znajdą się jedynie 
rarytasy dla miłośników herbat. 
Ale nie tylko. W sklepach „Czas 

na herbatę” zajdziemy również 
rozmaite kawy: zarówno ziar-
niste, jak i mielone. Uzupełnie-
niem asortymentu są mieszanki 
ziołowe oraz akcesoria do pa-
rzenia herbat i kaw.

Wiemy już, że w centrum 
znajdziemy m.in. Multikino, 
KFC, CCC, H&M, Carrefour, 
RTVeuroAGD, Super-Pharm, 
JYSK, salę zabaw Fikołki oraz 
biura podróży Itaka i Rainbow.

Pierwsza pruszkowska gale-
ria handlowa ma otworzyć swoje 
podwoje w czwartym kwartale 
2018 r. [AZ]

Kolejny najemca w Nowej Stacji 

Przez cały październik odłowiono 
z Pruszkowa 11 psów, które trafiły 
do Pruszkowskiego Stowarzyszenia 
na Rzecz Zwierząt.  SEwERYn DĘbiński 

P R U S Z K Ó W
Murowana kapliczka 
z krzyżem umieszczona 
na przy Zdziarskiej 
w Pruszkowie znalazła 
się w pasie drogowym, 
który zostanie 
przebudowany. Czytelnicy 
zaniepokoili się o jej 
przyszłość. Co się stanie 
z kapliczką? Spytaliśmy 
o to pruszkowskich 
włodarzy. 

D la wielu pruszkowian 
kapliczka istnieje od 
zawsze. Nic w tym 
dziwnego bowiem 

została wzniesiona w 1920 r. To 

murowany obiekt, który okala 
„ogrodzenie” wykonane z czer-
wonej cegły. Forma kapliczki
jest prosta, dość siermiężna 
i jednocześnie rzadko już spo-
tykana, zwłaszcza w większych 
miastach. Na jej szczycie znaj-
duje się krzyż, a pod nim na-
pis: „Fundatorowie Franciszek 
i Józefa z Oraczów małżonkowie 
Możdzeńscy 1920 r.”. 

Kapliczka znalazła się w pa-
sie przebudowywanej drogi. 
Mieszkańcy zaniepokoili się tym 
faktem. – Proszę o interwen-
cję w sprawie kapliczki z 1920 r. 
na ul. Zdziarskiej, która znala-
zła się w linii budowanej obec-
nie drogi prowadzącej do nowej 
szkoły na ul. Jarzynowej! Daj-
my przykład innym narodom, 

że potrafi my bronić naszego 
dziedzictwa... Mam nadzieję na 
pozytywny wynik tej sprawy – 
przedstawia Dorota, mieszkan-
ka ul. Zdziarskiej. 

Z prośbą o wyjaśnienia zwró-
ciliśmy się do pruszkowskiego 
magistratu. Okazuje się, że nie 
ma powodów do obaw. – Chcę 
uspokoić, kapliczka na pewno 
nie będzie zlikwidowana, nie 
ma w ogóle takiej możliwości. 
Kapliczkę zachowamy, przenie-
siemy ją obok. Wszystko wykonu-
jemy w uzgodnieniu z księdzem 
proboszczem tak, by zrobić to 
z należytym szacunkiem – uspo-
kaja Andrzej Kurzela, wicepre-
zydent Pruszkowa. – Mało tego, 
przy okazji kapliczka zostanie 
odnowiona – podkreśla.

P I A S T Ó W
Ważna informacja dla 
kierowców. Na rondzie 
Kaczorowskiego w Piastowie 
zmieniono organizację ruchu. 
Piastowskie rondo stało się, 
jak twierdzi zarządca drogi,  
rondem turbinowym. 

O tym, że organizacja 
ruchu na piastow-
skim rondzie nie jest 
najlepsza kierow-

cy mówili już od momentu je-
go wybudowana. Wielu z nich 
miało problem i nie wiedziało 
jak poprawnie poruszać się po 
tym skrzyżowaniu. Efekt mógł 
być tylko jeden – stłuczki i kolizje.

To ma się jednak zmienić. 
Pruszkowskie starostwo po-
wiatowe, które jest zarządcą 
ronda wprowadziło zmianę 
w organizacji ruchu. I tak pia-
stowskie rondo stało się rondem 
turbinowym. Co to oznacza? 

Kierowcy jeszcze przed wjaz-
dem na rondo muszą wybrać 
odpowiedni pas ruchu zgod-
ny z planowanym kierunkiem 
jazdy. Jest to szczególnie ważne 
z uwagi na oznakowanie pozio-
me, które uniemożliwia później-
szą zmianę pasa z zewnętrznego 

Nowa organizacja ruchu na 
piastowskim rondzie 

na wewnętrzny i odwrotnie. 
Skąd pomysł na taką zmia-
nę? – Dzięki temu zwiększy się 
bezpieczeństwo użytkowni-
ków ronda – informuje staro-
stwo powiatowe.

Kierowcom radzimy patrzeć 
na znaki!  [AZ]
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Podkowiański magistrat w sierpniu 
rozstrzygnął przetarg na przebudo-
wę dwóch ulic: Cichej i Storczyków. 
Na sam koniec października wpro-
wadzono wykonawcę na budowę. 
– Już dawno nie widziałem tak zado-
wolonych mieszkańców z uciążliwo-
ści na drodze – skomentował Artur 

Tusiński, burmistrz Podkowy Leśnej. 
Chodzi oczywiście o mieszkańców ul. 
Cichej i Storczyków, którzy czekali na 
przebudowę dróg czekali od dawna. 
Stan nawierzchni pozostawiał wie-
le do życzenia... Co dokładnie zo-
stanie zrobione na obu ulicach? Na 
341 m ul. Storczyków pojawi się ciąg 

pieszo-jezdny o szerokości 4,5 m. Prze-
widziano szykany, azyle drogowe oraz 
wyniesione skrzyżowanie z ul. Sasanek. 
Natomiast na odcinku ul. Cichej od Bu-
kowej do lasu (427 m) pojawi się nowa 
nawierzchnia asfaltowa o szerokości 
5 m z dwoma progami zwalniającymi 
i azylami bezpieczeństwa. [SD] 

Roboty drogowe na 
ul. Cichej i Storczyków 

Reklama

 + gratis
projekt graficzny

ceny

nettoodceny
odceny 600 złceny

nettood 600 zł

NOŚNIKI 
REKLAMOWE
w Pruszkowie i okolicach

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

billboardy i citylighty
najlepsze lokalizacje
atrakcyjne ceny

za miesiąc
za miesiąc

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE  
KONSULTACYJNE

Serdecznie zapraszam Mieszkańców Dzielnicy Gąsin na dodat-
kowe konsultacje w sprawie zagospodarowania terenów dla 
których przewidywane jest sporządzenie miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego.
Konsultacje dotyczą obszarów nazwanych „SZMARAGDOWA”  
i „NOWOINŻYNIERSKA”.
Spotkanie odbędzie się dnia 22 listopada 2017 roku o go-
dzinie 18.00 w Szkole Podstawowej nr 10 im. Marii Konopnic-
kiej w Pruszkowie przy ul. Pływackiej 16.
 

Prezydent Miasta Pruszkowa 
mgr Jan Starzyński

 Prezydent Miasta Pruszkowa

Ogłosznie

W Y W I A D
Nie sposób nie zapytać jak to się 
stało, że dziś pełni pani funkcję 
dyrektora MDK?
– Zostałam powołana na to sta-
nowisko. Po nierozstrzygnięciu 
czerwcowego konkursu różne 
osoby zostały zaproszone do przy-
gotowania koncepcji funkcjono-
wania MDKu w tym również ja, 
m.in. ze względu na to, że w Koszaj-
cu mam swoją fundację, prowadzi-
łam szereg działań o charakterze 
edukacyjnym na terenie powiatu.. 

Po zaproszeniu decyzję podjęła 
pani od razu?
Uznałam, że to dobry moment 
w moim życiu żeby spróbować. 
Przez 10 lat byłam związana z wie-
loma organizacjami pozarządo-
wymi, angażowałam się w różne 
projekty. Pomyślałam czemu nie. 
To jest dobry moment by spraw-
dzić się w czymś nowym. Zwłasz-
cza, że pełniłam wszystkie kryteria, 
tj. posiadałam odpowiednie wy-
kształcenie, doświadczenie, itp.. 

Nowa dyrektor to duże zmiany?
Nie chciałam robić rewolucji, ze-
spół jest tu od lat. Moje przyjście 
wiązało się z szeregiem obaw, choć 
cześć osób mnie tu znała. Cho-
dziłam do LO. im. Tomasza Za-
na, a powiat pruszkowski nie jest 
tak duży by nie kojarzyć pewnych 
osób. Nie chciałam nagle wejść 
i powiedzieć: teraz będzie ina-
czej, bo tamto było złe, a to bę-
dzie dobre. Tak nie można. Chodzi 
o to by ludzie czuli się bezpiecznie. 
Panią Danutę (Parys byłą dyrektor 
MDK – przyp red) znam od wielu 
lat, ponieważ uczyła w liceum, sa-
ma brałam też udział w konkur-
sach recytatorskich w MDKu. Dla 
nas obu nie była to komfortowa 
sytuacja. Mieliśmy też wspólne 
rozmowy z zespołem. Ustalili-
śmy, że odcinamy się od plotek. 
Staramy się być tu razem i po-
znać się, zawsze będzie tak, że ktoś 
przyjdzie i powie: można inaczej. 

Tylko pytanie czy to „inaczej”zaw-
sze znaczy lepiej.

Jak pracuje się z byłą dyrektor?
Skłamałabym, gdybym powiedzia-
ła że było to proste. Bo dla żadnej 
z nas nie była to łatwa sytuacja. 
W pierwszych tygodniach pozna-
wałyśmy się w pracy ale już dziś 
mogę powiedzieć, że napraw-
dę zaczynamy tworzyć zespół.
I to mnie cieszy.

Przejdźmy do zajęć, bo tych 
w MDK jest cały wachlarz...
Mamy zajęcia gordonowskie. Za-
prosiliśmy do nas maluchy już od 
4 miesiąca życia. Są to zajęcia w cza-
sie których prowadząca i rodzice 
śpiewają do dzieci. Mamy również 
Akademię Maluszka – zajęcia ada-
ptacyjne, które pozwalają dzieciom 
powoli przygotowywać się do zo-
stania przedszkolakiem. Kolej-
ne są zajęcia taneczne, w dwóch 
grupach wiekowych, 3- 5l., 6 – 10 l.
Posiadamy pracownię rzeźby gdzie
prowadzimy zajęcia z cerami-
ki. W naszej ofercie znajdują się 
również zajęcia z języka angiel-
skiego i języka rosyjskiego, progra-
mowania, witrażu, czy plastyczne.

Pracowania plastyczna jest 
otwarta przez 18 godzin w tygo-
dniu. Zapraszamy do niej nie tyl-
ko na zajęcia stałe, ale również 
wszystkich tych, którzy przygo-
towują teczki na Akademię Sztuk 
Pięknych i potrzebują konsultacji 
eksperta. To co w naszej pracow-
ni jest wyjątkowe to fakt, że pani 
Alina Dorada-Krawczyk pracuje 
z każdym indywidualnie. 

Sporo jest rozmaitych kursów
Szukamy zajęć, które przycią-
gną młodzież. Stąd kurs tworze-
nia biżuterii czy zajęcia taneczne, 
które mogą być przydatne przed 
studniówką. To nie są zajęcia 
w stałej ofercie. Bardziej chodzi 
nam o takie okresowe kursy, któ-
re będą ciekawą propozycją dla 
dzieci i młodzieży. 

Niektórzy powiedzą, że brakuje 
oferty dla dorosłych...
Statutowo mamy wspierać dzie-
ci i młodzież. Oczywiście jesteśmy 
otwarci na działania międzypoko-
leniowe, które angażują dorosłych. 
Nie są to jednak zajęcia stałe. Z za-
jęć stałych tygodniowo korzysta 
ponad 230 dzieci, dodatkowo 
z kursów, teatrzyków, seansów, 
warsztatów, itp. od września do 
dziś skorzystało ponad 350 dzie-
ci i 200 opiekunów. 

Niewiele osób wie, że odpłatność 
za zajęcia ma charakter dowolny
Tak, w MDKu są dobrowolne 
składki na Radę Rodziców - te 
opłaty wracają bezpośrednio do 
dzieci w postaci materiałów do 
pracowni, drobnych upomin-
ków, strojów na występy, itp. Warto 
podkreślić, że jesteśmy placówką 
oświatową, a nie instytucją kul-
tury. Młodzieżowe Domy Kultu-
ry powstały po to, aby uzupełniać 
ofertę szkolną. U nas instruktora-
mi są wyłącznie pedagodzy. 

Skąd bakcyl do robienia czegoś 
dla innych?
Chyba mam go od dzieciństwa. 
Cieszy mnie zmiana, którą widzę 
w ludziach, gdy zachęcam ich do 
działania, rozwijania swoich ta-
lentów, czy pasji. Szczególnie cie-
szą mnie takie historie gdy ktoś 
początkowo nie chciał lub bał się 
występować publicznie, a później 
widzę, że ta osoba stoi przy mikro-
fonie i czuje się jak „ryba w wo-
dzie”. Mam zasadę, by doceniać 
każdy gest i każdą pomoc. [AZ]

Zawsze lubiłam robić coś dla innych
Wulkan energii z głową pełną pomysłów – tak w skrócie można opisać 
ANNĘ ŁUKAWSKĄ-ADAMCZYK, nową dyrektor MDK w Pruszkowie. 

G R O D Z I S K  M A Z .
Akademia Legii, która ma 
powstać na pograniczu 
Urszulina i Książenic 
będzie wyposażona 
w kompleks badawczo-
-rozwojowy. Stołeczny klub 
uzyskał dofi nansowanie 
w kwocie ponad 1,2 mln zł 
w konkursie „Wsparcie 
inwestycji w infrastrukturę 
B+R przedsiębiorstw, 
Inteligentny Rozwój”. 

W e wrześniu spół-
ka Akademia 
Piłkarska Legii 
podpisała umo-

wę z Ministerstwem Sportu 
i Turystyki, w ramach której 
na budowę ośrodka w gminie 
Grodzisk Mazowiecki otrzyma-
ła 11 mln zł. Mistrz Polski pla-
nując inwestycję wzorował się 
na zachodnich klubach, dlatego 
wszystko ma zostać wykonane 
kompleksowo. Na pograni-
czu Urszulina i Książenic po-
jawią się warunki do rozwoju 
dla młodych piłkarzy, ale Le-
gia planuje również centrum 
badawczo-rozwojowe.

Projekt LegiaLab został zgło-
szony do konkursu prowa-
dzonego przez Ministerstwo 
Rozwoju. Klub uzyskał po-
nad 1,2 mln zł dofinansowa-
nia. – Jesteśmy przekonani, że 
dzięki uzyskanym środkom bę-
dziemy mogli zrobić dużo do-
brego nie tylko na poziomie 
sportu profesjonalnego, ale 
także masowego. W LegiaLab 
będziemy szukać innowacyj-
nych rozwiązań, które m.in. 
pomogą obniżyć liczbę ura-
zów u zawodników, a także 
w procesie szkolenia młodzie-
ży. Jednym z wielu celów Legia-
Lab jest również opracowanie 

odzieży sportowej, której regu-
larne użycie może pozwolić na 
obniżenie niekorzystnych na-
stępstw obciążeń wysiłkowych. 
Zgłoszona do konkursu agenda 
badawcza jest wynikiem dłu-
gotrwałych prac legijnego ze-
społu specjalistów od kwestii 
medycznych, rehabilitacyjnych 
oraz przygotowania fi zycznego. 
Należą im się duże podziękowa-
nia i słowa uznania – powiedział 
Tomasz Zahorski, prowadzący 
projekt LegiaLab.

Planowany termin urucho-
mienia ośrodka Legii na pogra-
niczu Urszulina i Książenic to 
2019 rok. [JM]

Legia z kolejnym dofi nansowaniem 
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Policjanci z Milanówka otrzymali za-
wiadomienie o przemocy domowej. 
Na miejscu ustalili, że 25-letni męż-
czyzna wpadł w szał i zdewastował 
wyposażenie domu. Sylwester G. zo-
stał zatrzymany. – Zebrane przez po-
licjantów materiały potwierdziły, że 
zatrzymany od trzech lat wszczynał 

awantury po alkoholu, groził rodzi-
com i siostrze wyrządzeniem krzyw-
dy, wyzywał, szarpał i popychał ich 
– przedstawia asp. sztab. Katarzy-
na Zych, rzecznik prasowy Komendy 
Powiatowej Policji w Grodzisku Maz. 
Mężczyzna usłyszał już zarzuty, do-
tyczą one fi zycznego i psychicznego 

znęcania się nad członkami rodziny. 
Dodatkowo prokurator pozytyw-
nie rozpatrzył wniosek policjantów 
o zastosowaniu wobec zatrzymane-
go środków zapobiegawczych w po-
staci nakazu opuszczenia dotychczas 
zajmowanego wspólnie z rodziną lo-
kalu oraz dozoru policyjnego. [SD] 

Znęcał się nad 
rodzicami i siostrą 

Reklama

Reklama

Szkoła istnieje blisko 40 lat. 
Nadszedł czas na wielkie zmia-
ny. – W 1969 roku został odda-
ny zasadniczy budynek szkoły, 
a skrzydło dobudowano w la-
tach 90. Obecna inwestycja, jak 
podkreśla wójt, jest największą 
w historii gminy Raszyn. Pra-
ce są podzielone na pięć eta-
pów. Najpierw powstanie część 
dydaktyczna. Zaplanowano, 
że na przełomie lutego i mar-
ca przeniesiemy się do nowego 
budynku. Z kolei w przypadku 
przedszkola taka możliwość ist-
niałaby nawet teraz. Tam prak-
tycznie wszystko jest już gotowe 
– podaje Wiesław Borsuk, dyrek-
tor szkoły w Ładach.

Uczniowie z Ład patrzą i za-
stanawiają się, kiedy będą mogli 
zagościć w nowej części szkoły. 
Szykuje się prawdziwy kom-
pleks oświatowy przy ul. Długiej. 
Oprócz nowej części budynku 
powstaną również: 4 oddziałowe 
przedszkole, hala gimnastyczna 
i sala widowiskowa. – Obecnie 
mamy 11 sal razem z pracownią 

komputerową. W nowej części 
dojdą 23. Na tę chwilę trudno 
powiedzieć, ilu uczniów będzie 
w szkole. Obecnie mamy ich 
blisko 400. Liczba uczniów bę-
dzie coraz większa, bo przyjdą 
trzy ósme klasy i trzy zerówki. 
W związku z tym możemy zało-
żyć, że od przyszłego roku poja-
wi się ok. 130 nowych uczniów. 
Po raz pierwszy nie mamy od-
działów przedszkolnych, zawsze 
mieliśmy trzy, ze względu na 
warunki lokalowe – mówi nam 
Wiesław Borsuk.

Wielu absolwentów wraca tu 
wspomnieniami, a obecni ucznio-
wie świetnia się w niej czują. 
– Moja szkoła w Ładach jest fajna, 
ponieważ są wspaniali nauczy-
ciele, dyrekcja i wiele można 
się od nich nauczyć. Bardzo lu-
bię tu przychodzić – powiedzia-
ła 9-letnia Marysia. – W szkole 
w Ładach jest wysoki poziom na-
uczania. Cieszę się, że jestem jej 
uczniem i poznałem wiele osób. 
Rozbudowa szkoły następuje bar-
dzo szybko i codziennie to ob-
serwujemy. Wiem, że na wiosnę 

żeby w miejscu, gdzie obecnie po-
wstaje hala sportowa pojawiło się 
skrzydło, w którym znajdzie się 
z miejsce dla kilku klas. Nigdy mi 
się to nie udawało. Było mi żal, ale 
w końcu nastąpił przełom. Wła-
dze gminy dołożyły wszelkich 
starań, aby w Ładach powstała 

nowoczesna szkoła. Bardzo się 
cieszę – podkreśla dyrektor szko-
ły w Ładach.

Gdy uczniowie przeniosą się do 
nowej części szkoły, w starej czę-
ści przeprowadzone zostaną prace 
modernizacyjne. Planowane zakoń-
czenie prac to lipiec 2018 roku. [JM]

mamy mieć lekcje w nowej czę-
ści szkoły. Jestem ciekaw, co tam 
będzie. Spodziewam się wielkie-
go wow – to z kolei zdanie 13-let-
niego Mikołaja.

Wiadomo, że reforma oświaty 
niesie ze sobą wymagania. Przy-
bywa uczniów, a brakuje miejsca. 
Przed startem roku szkolenego 
dyrektor placówki w Ładach miał 
niemały ból głowy, ale niebawem 
uczniowie zyskają pełen komfort. 
Można rzec, że marzenia się speł-
niają – Walczyłem o to, aby wy-
budować cokolwiek. Chciałem, 
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Szkoła zmienia się nie do poznania
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

 otwarcie Szkoły Podstawowej w Ładach
koszt rozbudowy Szkoły Podstawowej 

im. Ks. J. Poniatowskiego w Ładach
(dokładnie 26 280 000 zł)

uroczyste przekazanie nowej częsci szkoły
łączna powierzchnia budynku po rozbudowie

powierzchnia hali sportowej
 tyle oddziałów będzie miało przedszkole w Ładach

1968 rok
26 mln zł 

1994 rok 
7,9 tys. mkw
982 mkw
4 
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W okresie jesiennym warunki na dro-
gach nie należą do najłatwiejszych. 
Częste opady deszczu, a do tego wcze-
śnie robi się ciemno. W poniedziałek 
(13 listopada) w miejscowości Kaleń 
(gmina Żabia Wola) doszło do tragicz-
nego wypadku. Informację o zdarze-
niu przekazał nam jeden z naszych 

czytelników. – W miejscowości Kaleń 
na ul. Długiej doszło do potrącenia pie-
szego. Pomimo reanimacji mężczyzna 
zmarł – napisał na  kontakt@wpr24.pl. 
Policjanci z grodziskiej komendy po-
twierdzili te doniesienia. – Zgłoszenie 
otrzymaliśmy o 17.30. Samochód mar-
ki renault najechał na pieszego, który 

szedł w przeciwnym kierunku niż po-
ruszał się pojazd. 66-letni mężczyzna 
zmarł mimo reanimacji – podaje asp. 
sztab. Katarzyna Zych, rzecznik pra-
sowy Komendy Powiatowej Policji  
w Grodzisku Mazowieckim. Na miej- 
scu zdarzenie oprócz policji było rów-
nież pogotowie ratunkowe. [JM] 

Śmiertelne potrącenie 
pieszego 
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 Gorąco wokół PZKol
K O L A R S T W O  

Ostatnie dni są niezwykle 
trudne dla Polskiego 
Związku Kolarskiego, 
którego siedziba mieści 
się w Pruszkowie. 
Wycofanie sponsora 
głównego, rezygnacja 
dwóch wiceprezesów,  
co będzie dalej?

N iedawno na prusz-
kowskim welodor-
mie przy ul. Andrzeja 
odbywał się Puchar 

Świata w kolarstwie torowym. 
Wszyscy byli w wyśmienitych 
nastrojach. Polacy zdobyli czte-
ry medale, a Międzynarodowa 
Unia Kolarska pozytywnie oce-
niła zawody.

Na pierwszy rzut oka wyglą-
dało, że wszystko jest w porząd-
ku, ale w kolejnych dniach ten 
obraz został zaburzony. Z fi-
nansowania Polskiego Związku 
Kolarskiego wycofał się spon-
sor główny firma CCC. Strony 
współpracowały przez wiele lat. 
Jednak CCC poinformowało 
„o utracie zaufania do Zarządu 
Polskiego Związku Kolarskiego”.

PZKol wydał specjalny ko-
munikat w tej sprawie. – Pol-
ski Związek Kolarski informuje, 
że z końcem 2017 r. zaprzesta-
je współpracę ze Sponsorem 
Głównym CCC S.A. na wniosek  
Sponsora. W związku z zawar-
ciem umowy z PKN Orlen S.A. 
jako Sponsorem Strategicznym 
Polskiego Związku Kolarskiego 

oraz Sponsorem Technicz-
nym OTCF S.A. do końca 2020 r. 
(Igrzyska Olimpijskie w Tokio) 

CCC S.A. nie zaakceptowało 
nowych warunków współpra-
cy z PZKol –  czytamy w piśmie 
podpisanym przez Dariusza  
Banaszka, prezesa PZKol.

Brak stabilizacji i chaos – tak 
określa się główne problemy 

związku. Do dymisji podało 
się dwóch wiceprezesów: Adam 
Wadecki i Piotr Kosmala. Pracę 

stracili również sekretarz ge- 
neralny i dyrektor marketingu.  
Co dalej? Możliwe są wcześ- 
niejsze wybory bądź wprowa-
dzenie zarządu komisarycz-
nego. hyba, że sytuację uda się 
jednak unormować. [JM]

Cel osiągnięty, kierowcy 
jeżdżą wolniej

 Anna Zwolińska 

O P A C Z  K O L O N I A
W maju przy ul. Środkowej 
w Opaczy Kolonii pojawiła 
się elektroniczna tablica  
z rejestratorem prędkości. 
Dzięki temu rozwiązaniu 
kierowcy mieli zdejmować 
nogę z gazu. Czy udało się 
osiągnąć zamierzony efekt?

T ablica, która stoi przy 
ul. Środkowej w Opa-
czy Kolonii ma wbu-
dowany rejestrator 

prędkości. Gdy kierowca jedzie 
zbyt szybko pojawiają się na niej 
informacje o prędkości pojazdu 
i... karach jakie zapłaciliby za zbyt 
szybką jazdę. Nie brakuje rów-
nież informacji o punktach kar-
nych, które wpłynęłyby na konto 
kierowcy, gdyby pomiar wyko-
nywała policja. Podobny system 
działa na ul. Warszawskiej w Ur-
susie. Tam przy jednym z przejść 
dla pieszych wyświetlana jest  
jedynie informacja z prędkością  
nadjeżdżającego samochodu  
oraz komunikatem „zwolnij”  
jeśli prędkość jest zbyt duża  
(powyżej 40 km/h).

Głównym celem ustawienia ta-
blicy z rejestratorem było zmu-
szenie kierowców do zdjęcia nogi 
z gazu. Czy udało się osiągnąć za-
mierzony efekt? Z tym pytaniem 
zwróciliśmy się do michałowickich 

włodarzy. – Efekty są, a system  
ma potencjał. Tablica działa 
w dwóch trybach: bez działają-
cego wyświetlacza oraz gdy po-
miary są wyświetlane. Widzimy, 

że w tym drugim przypadku śred-
nia prędkość jaką osiągają kierow-
cy jest niższa, od tej z jaką jeżdżą 
gdy tablica ma nieaktywny wy-
świetlacz – mówi nam Krzysztof 
Grabka, wójt gminy Michałowi-
ce. – Wielu kierowców dzwoni-
ło do urzędu z pytaniami czy te 
urządzenia robią zdjęcia i czy mają  
czekać na mandaty – dodaje wójt. 

Okazuje się, jednak że nie 
wszyscy kierowcy jeżdżą ul. Środ- 

kową przepisowo... – Nadal zda-
rzają się sytuacje, kiedy kierow-
cy ignorują nie tylko przepisy, ale 
również informacje wyświetlane 
na tablicy. Rozmawiamy z policją 

by zwiększyć wydajność tego sys-
temu i połączyć to z działaniami 
prewencyjnymi – zaznacza wójt. 

Jedno jest pewne tablica  
z ul. Środkowej szybko nie znik-
nie. – Wspólnie z powiatem sta-
ramy się o dofinansowanie na 
rozszerzenie tego systemu o ko-
lejne punkty. Dziś jednak nie 
chce jeszcze zdradzać szcze-
gółów tego projektu – dodaje 
Krzysztof Grabka.

Nadal zdarzają się sytuacje, kiedy kierowcy 
ignorują nie tylko przepisy, ale również 
informacje wyświetlane na tablicy. 

Z finansowania Polskiego Związku 
Kolarskiego wycofał się sponsor główny 
firma CCC. Strony współpracowały przez 
wiele lat. Jednak CCC poinformowało  
„o utracie zaufania do Zarządu Polskiego 
Związku Kolarskiego”.

M
ac

ie
j B

oc
hn

ow
sk

i

Gm
in

a 
M

ic
ha

ło
w

ic
e

MIEJSCE  
NA TWOJĄ 
REKLAMĘ

Reklama

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE NA PARTNERA
DATA PUBLIKACJI: 2017-11-17

OSTATECZNA DATA SKŁADANIA: 2017-12-08

Gmina Miasto Pruszków ogłasza otwarty nabór na Partnera do wspólnej realizacji Projektu pn. „Program wczes- 
nego diagnozowania chorób kręgosłupa, rehabilitacji oraz walki z otyłością wśród dzieci w Pruszkowie”,  
o którego dofinansowanie ubiega się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazo-
wieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wspierania włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 
9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej. 
Celem naboru jest wyłonienie podmiotu wykonującego działalność leczniczą na terenie województwa ma-
zowieckiego zainteresowanego wspólną realizacją projektu wdrażanego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru oraz niezbędne dokumenty znajdziecie Państwo na stronie www.
pruszkow.pl w zakładce Informacje UE a także w BIP w zakładce Fundusze Zewnętrzne http://bip.pruszkow.pl/ 
index.php?id=683

W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszam do kontaktu z Panią Martą Piotrowska-Perz – Urząd Miasta 
Pruszkowa tel. 22 735-87-38 email: ue@miasto.pruszkow.pl.
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Na dwóch ważnych skrzyżowaniach 
w Pruszkowie i Piastowie pojawiła 
się sygnalizacja świetlna. Sygnaliza- 
tory ustawiono na skrzyżowaniu ulic  
Długiej i Mostowej w Pruszkowie 
w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 9  
oraz w Piastowie na skrzyżowaniu 
ulic Piłsudskiego i Puławskiego  

w rejonie Szkoły Podstawowej nr 5. 
Apele o ustawienie sygnalizatorów na 
ul. Długiej nasiliły się pod koniec ubie-
głego roku po licznych wypadkach 
w tym rejonie. Przypomnijmy, na ul. Dłu- 
giej doszło do potrącenia rowerzysty, 
a dwa auta dachowały. Na odpowiedź 
zarządcy drogi, czyli pruszkowskiego 

starostwa powiatowego nie trzeba 
było długo czekać. Władze powiatu 
podjęły decyzję o ustawieniu sygnali-
zatorów. – Bezpieczeństwo pieszych 
na drodze jest najważniejsze, a zwłasz-
cza gdy są nimi dzieci – podkreślają 
urzędnicy ze Starostwa Powiatowe-
go w Pruszkowie. [AZ] 

Bezpieczniej  
przy szkołach 

Reklama

OGŁOSZENIE 
Burmistrza Miasta Milanówka

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w spra-
wie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, 
tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń ich 
gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów 
budowlanych, z jakich mogą być wykonane

Na podstawie art. 37b ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
(t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1073)  oraz Uchwały Nr 269/XXXII/2017 
Rady Miasta Milanówka z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie 
przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warun-
ki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamo-
wych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, 
standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budow-
lanych, z jakich mogą być wykonane zawiadamiam o wyło-
żeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie  
zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury,  
tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń,  
ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów  
materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Projekt uchwały wyłożony zostanie w dniach od 24 listopada 
2017 r. do 15 grudnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta Mila-
nówka (Referat Planowania Przestrzennego i Estetyki Miasta przy 
ul. Spacerowej 4) oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej Miasta Milanówka: www.bip.milanowek.pl. 

Do wyżej wymienionego projektu uchwały zainteresowani mogą 
wnosić uwagi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 grud-
nia 2017 r. Uwagi można składać formie pisemnej lub ustnie do 
protokołu, w siedzibie Urzędu Miasta w Referacie Planowania 
Przestrzennego i Estetyki Miasta – ul. Spacerowa 4; 05-822 Mi-
lanówek oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elek-
tronicznym na adres: planowanie.przestrzenne@milanowek.pl. 
Uwaga powinna zawierać: imię i nazwisko lub nazwę jednostki 
organizacyjnej oraz adres zamieszkania lub siedziby (wg wzoru 
formularza zgłoszeniowego). 

Burmistrz Miasta Milanówka 
mgr inż. Wiesława Kwiatkowska

Reklama

 Jakub Małkiński 

L E K KO AT L E T Y K A
9 grudnia odbędą 
się Otwarte Halowe 
Mistrzostwa Grodziska 
Mazowieckiego  
w Lekkiej Atletyce. 
Uczestnicy powalczą 
o medale w dwóch 
konkurencjach: skoku 
wzwyż i pchnięciu kulą.

T omasz Majewski to 
nasz najbardziej uty-
tułowany kulomiot, 
który dwukrotnie 

został mistrzem olimpijskim. 
Dzięki Jarosławie Jóźwiakow-
skiej, Urszuli Kielan, Jackowi 
Wszole i Arturowi Partyce ma-
my bogaty dorobek olimpijskich 
medali w skoku wzwyż. Być mo-
że w Grodzisku narodzą się ich 
następcy. Już 9 grudnia o 15.00 
w szkole podstawowej nr 4 roz-
pocznie się rywalizacja w halo-
wych mistrzostwach w lekkiej 
atletyce. – Obecnie możliwości 
obiektów sportowych w gminie 

pozwalają na organizację zawo-
dów w skoku wzwyż i pchnięciu 
kulą. Mam nadzieję, że w przy-
szłości będziemy mogli organi-
zować zawody z większą ilością 
konkurencji – wyjaśnia Wojciech 
Cynowski, prezes Klubu Biegi 

Grodzisk Mazowiecki i organi-
zator mistrzostw.

Rywalizacja odbędzie się w ka-
tegoriach: dzieci młodsze i star-
sze, młodzicy, juniorzy młodsi, 
juniorzy oraz seniorzy i master-
si. Zgłoszenia można nadsyłać do 

8 grudnia do 17.00 na adres in-
fo@biegigrodzisk.pl. Należy podać 
imię i nazwisko, datę urodzenia, 
konkurencję oraz klub. – Warto 
wziąć udział w mistrzostwach, bo 
można zostać pierwszym histo-
rycznym Halowym Mistrzem Gro-
dziska Mazowieckiego w Lekkiej 
Atletyce – podkreśla Cynowski.

Klub Sportowy Biegi Grodzisk 
Mazowiecki działa coraz prężniej. 
Mistrzostwa w lekkiej atletyce to 
kolejna propozycja dla miłośni-
ków aktywności. – W klubie są 
trzy sekcje. lekka atletyka, tria-
thlon i nordic walking. Od po-
czątku specjalizujemy się w tych 
dyscyplinach. Na samym począt-
ku naszej działalności zaczęli-
śmy promować klub organizując 
różne przedsięwzięcia związa-
ne z biegami i stąd nazwa klu-
bu. Te trzy dyscypliny są co raz 
bardziej popularne – przedsta-
wia prezes klubu. – Lekka atletyka 
jest dla wszystkich, można bie-
gać, skakać i rzucać, każdy znaj-
dzie coś dla siebie. Jest najstarszą 
dyscypliną sportową, jest kró-
lową sportu – dodaje.
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Skoczyć po mistrzostwo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM 
NABORZE NA PARTNERA

DATA PUBLIKACJI: 2017-11-17
OSTATECZNA DATA SKŁADANIA: 2017-12-08

Gmina Miasto Pruszków ogłasza otwarty nabór na Partnera do 
wspólnej realizacji Projektu pn. „Program wczesnego diagno-
zowania chorób kręgosłupa, rehabilitacji oraz walki z otyłością 
wśród dzieci w Pruszkowie”, o którego dofinansowanie ubiega 
się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wspierania 
włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi 
społeczne i usługi opieki zdrowotnej. 
Celem naboru jest wyłonienie podmiotu spełniającego jedno 
z poniższych kryteriów:
a) organizacja pozarządowa repezentująca interesy pacjentów  
i posiadająca co najmniej 2 letnie doświadczenie w zakresie dzia-
łań profilaktycznych z zakresu danej grupy chorób, 
b) partner społeczny reprezentujący interesy i zrzeszający podmio-
ty świadczące usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, 
c) podmiot ekonomii społecznej, zgodnie z definicją podaną 
w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze 
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem 
środków EFS i EFRR na lata 2014-2020. 

Zainteresowane wspólną realizacją projektu podmioty funkcjo-
nować muszą na terenie województwa mazowieckiego.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru oraz niezbędne do-
kumenty znajdziecie Państwo na stronie www.pruszkow.pl  
w zakładce Informacje UE a także w BIP w zakładce Fundusze 
Zewnętrzne http://bip.pruszkow.pl/index.php?id=683

W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszam do kontaktu  
z Panią Martą Piotrowska-Perz – Urząd Miasta Pruszkowa  
tel. 22 735-87-38 email: ue@miasto.pruszkow.pl.

G R O D Z I S K  M A Z . 
Uczestniczki programu 
„Book Morning Library!” 
realizowanego  
w grodziskiej bibliotece 
postanowiły zaprosić na 
spotkanie Filipa Chajzera. 
Czy dziennikarz skusi się  
i przyjmie zaproszenie?

B ook Morning Libra-
ry!/Dzień Dobry Bi-
blioteko! To program 
skierowany do mło-

dzieży i to młodzież go z na-
mi tworzy. To swego rodzaju 
program literacki, który ma 
pokazać, że czytanie książek 
jest fajne. Organizatorzy liczą 
na to, że uczestniczkom pro-
gramu uda się zachęcić znajo-
mych do częstszego sięgania 
po książkę.

Ale Book Morning Library 
to nie tylko książki. W trakcie 
spotkań odbywają się ciekawe 
warsztaty i spotkania. W ostat-
nim czasie dziewczyny biorące 
udział w projekcie zastanawia-
ły się nad tym, kogo chciałyby 
zaprosić do swojego programu, 

Zaprosiły Chajzera do 
Grodziska Mazowieckiego

WYZERUJ SWOJE DŁUGI!
CENTRUM POMOCY DŁUŻNIKOM:
22 123 88 50, 535 169 429,  
535 110 639 
(obsługujemy teren całego kraju)

PROPONUJEMY:  
◽ POMOC PRAWNĄ ◽ ODDŁUŻANIE  
◽ NEGOCJACJE Z WIERZYCIELAMI  
◽ UPADŁOŚĆ KONSUMENCKĄ

kto im imponuje i czyje działa-
nia robią na nich duże wrażenie. 
Wybór padł na Filipa Chajzera! 
Dziennikarz angażuje się w wie-
le ciekawych akcji i wielokrotnie 
sam je organizuje. Jedną z naj-
bardziej znanych jest zbiórka na 
rzecz powstańców i żołnierzy 
z Armii Krajowej. Oto treść za-
proszenia: Cześć Filip, cenimy 
Cię za wrażliwe serce, bezin-
teresowną pomoc i pozytywną 
energię, za inspirujące działa-
nia, dystans do siebie, odwagę 
i szacunek do innych ludzi. Mo-
głybyśmy tak wymieniać jeszcze 
długo. Marzymy, żeby się z Tobą 
spotkać. Zapraszamy Cię więc 
do naszego programu Book 
Morning Library! na wywiad  
i, jeśli to byłoby możliwe, na spo-
tkanie autorskie z czytelnikami 
naszej biblioteki. Właśnie pracu-
jemy nad recenzją Twojej książ-
ki „Chajzerów dwóch”. Wywiad 
byłby doskonałym dopełnieniem 
naszego czytelniczego spotka-
nia z Tobą. Czekamy na Ciebie 
w Grodzisku Mazowieckim! Po-
zdrawiamy gorąco, dziewczyny 
z Book Morning Library! [AZ]
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Grodziscy strażnicy kilka dni temu za-
trzymali do kontroli rowerzystkę. Ko-
bieta poruszała się rowerem ulicą po 
zmierzchu bez wymaganego oświe-
tlenia. – Po zmierzchu prowadzone są 
działania mające na celu ograniczenie 
poruszania się rowerami bez wyma-
ganego przepisami oświetlenia. Tym 

razem podczas kontroli strażnicy do-
datkowo wyczuli od kobiety jadącej 
rowerem po drodze publicznej woń 
alkoholu. Takie zachowanie stwarzało 
ogromne zagrożenie w ruchu drogo-
wym – nie dość, że była słabo widoczna, 
bo zabrakło właściwego oświetlenia 
na rowerze to jeszcze pod wpływem 

alkoholu – przedstawiają strażnicy 
miejscy z Grodziska Mazowieckiego. 
Funkcjonariusze postanowili przeba-
dać rowerzystkę alkomatem. Wyszło, 
że jest pod wpływem alkoholu. Wezwa-
no policję, która przejęła dalsze czyn-
ności. Warto pamiętać o tym, że każdy 
rower musi posiadać oświetlenie. [SD] 

Nietrzeźwa, na rowerze, 
bez oświetlenia

Reklama

Reklama

Sprzęt komputerowy 
dla szkół z regionu

R E G I O N
Dwie podstawówki 
z Pruszkowa i jedna 
z Milanówka otrzymają 
nowoczesny sprzęt 
komputerowy w ramach 
projektu „Lubię się uczyć”. 
Co ciekawe mowa nie 
tylko o laptopach, 
ale i drukarkach 3D, 
tablicach interaktywnych 
oraz rzutnikach. 

Środki fi nansowe zagwa-
rantowane w progra-
mie „Lubię się uczyć” 
pochodzą z fundu-

szy europejskich. Do udziału 
w projekcie wybrano dzie-
więć placówek edukacyjnych 
z gmin: Pruszków, Milanówek, 
Sochocin. W ramach programu 
realizowane są różne działa-
nia m.in. zajęcia dydaktycz-
ne, wyrównawcze, szkolenia 
dla nauczycieli, a nawet zakup 
sprzętu elektronicznego. 

I właśnie wspólny przetarg na 
zakup sprzętu komputerowego 
ogłosił Pruszków wraz z Mila-
nówkiem. Pierwsza z wymienio-
nych gmin otrzyma 50 laptopów 
oraz po dwie sztuki drukarek 3D, 

tablic interaktywnych i rzutni-
ków. Milanówek otrzyma o poło-
wę mniej, czyli 25 laptopów i po 

jednej sztuce pozostałego sprzę-
tu. Z tą różnicą, że Pruszków 
rozdzieli sprzęt na dwie szkoły 
podstawowe nr 2 i nr 10, zaś Mi-
lanówek tylko na jedną – pod-
stawówkę nr 1.

Termin wykonania zamówie-
nia to 14 dni z fi rmą, która wy-
gra przetarg. [SD]

N A D A R Z Y N 
Wyjątkowy sobotni wieczór 
z muzyką w Nadarzyńskim 
Ośrodku Kultury. 
18 listopada na scenie 
pojawi się Katarzyna 
Groniec, która zaprezentuje 
utwory z płyty 
„ZOO z piosenkami 
Agnieszki Osieckiej”.

P ierwszy sukces na swo-
im koncie artystka za-
pisała w 1988 roku, 
kiedy to na Festiwa-

lu Młodych Talentów w Pozna-
niu zdobyła nagrodę główną. 

W duecie z Piotrem Hajdukiem 
wykonała standard jazzowy 
„My Funny Valentine”. Katarzy-
na Groniec z przymrużeniem oka 
przyznaje, że jej debiut przypadł 
zdecydowanie wcześniej. Gdy 
miała 1,5 na komunii siostry za-
śpiewała Mazurka Dąbrowskiego.

Ważnym wydarzeniem w jej 
karierze był występ w musi-
calu „Metro” w teatrze Buffo 
w 1991 roku. Groniec zaśpiewa-
ła rolę Anki. Przez kolejne lata 
współpracowała z tandemem 
Józefowicz – Stokłosa. W 1997 
roku wygrała 18. Przegląd Pio-
senki Artystycznej śpiewając 

Koncert Katarzyny 
Groniec w Nadarzynie

„Amsterdam” Jacquesa Bre-
la i „Zdemaskowanie piosenki” 
Mariana Hemara. 

29 września 2014 roku w teatrze 
Palladium odbyła się premiera 
płyty Katarzyna Groniec „ZOO 
z piosenkami Agnieszki Osiec-
kiej”. Artystka konfrontuje utwory 
z własną wrażliwością i zdoby-
wa serca publiczności. Katarzy-
na Groniec porusza liryzmem, 
ma pazur sceniczny i wyso-
kie umiejętności interpretacyjne. 

Koncert odbędzie się o 19.00 
w Nadarzyńskim Ośrodku 
Kultury. Bilety: 40/35 zł (karta 
mieszkańca). [JM]

Temat osiedla w Regułach 
wzbudza emocje 

 Anna Zwolińska 

R E G U ŁY
Było gorąco – tak można 
w skrócie podsumować 
spotkanie, które w środę 
(8 listopada) odbyło się 
w Urzędzie Gminy 
Michałowice. Temat 
związany z planowaną 
budową osiedla 
mieszkaniowego 
w rejonie ul. Wiejskiej 
zdominował zebranie. 

Gmina Michałowice 
przygotowała spot-
kanie, by mieszkańcy 
mogli wyrazić swo-

ją opinie, na temat nowego stu-
dium, które jest przygotowywane 
dla obszaru Wiejska w Regułach. 
Chodzi o teren między Al. Jero-
zolimskimi, ul. Regulską, torami 
WKD a granicą gminy z Pruszko-
wem. Spotkanie miało charak-
ter konsultacyjny, choć jeszcze 
nie wiążący. 

Mieszkańcy szybko wywoła-
li kilka najbardziej interesują-
cych ich tematów. Prym wiodła 
dyskusja na temat planów bu-
dowy osiedla mieszkaniowego, 
które miałoby powstać na tere-
nie dawnego Instytutu Unasien-
nia. Działki te dziś są w rękach 
prywatnych. – Właściciel terenu 
złożył wniosek o zabudowę wie-
lorodzinną – poinformował Jaro-
sław Sobol, kierownik Referatu 

Planowania Przestrzennego Gmi-
ny Michałowice.

Po pytaniach Jarosława Hirne-
go-Budki dotyczących szczegółów 
tej inwestycji m.in. dotyczących 
wysokości zabudowy, gęstości 
zabudowy i innych parametrów 
tej inwestycji szybko okazało się, 
że na spotkaniu jest właściciel 
gruntu, na którym osiedle ma 
powstać. – Złożyłem prośbę do 
urzędu o zmianę przeznaczenia 
terenu. Na zabudowę mieszkalną 

wielorodzinną. Złożyliśmy wnio-
sek o pięć kondygnacji – Krzysztof 
Szubierajski, właściciel „spornego” 
terenu. – Gdy nabyliśmy tę nieru-
chomość, to nabyliśmy je na cen-
trum logistyczne. Po rozmowach 
z sąsiadami, od najbliższej sąsiadki 
dostaliśmy informacje, że jest za 
budową osiedla, a nie centrum lo-
gistycznego. Nie będziemy w stanie 
budować na tym terenie osiedla 
jednorodzinnego bo ten grunt nas 
za drogo kosztował. Na dziś jeste-
śmy w 80 proc. przygotowani do 
budowy centrum logistycznego, 
jeżeli nie uda nam się tego zmienić 
(chodzi zmianę przeznaczenia te-
renu na zabudowę wielorodzinną 
w studium i MPZP – przyp. red.), to 

będziemy składać wniosek o cen-
trum logistyczne – dodał.

Ta deklaracja wzburzyła zebra-
nych mieszkańców. – To jest szan-
taż – krzyknęło kilka osób.Dlaczego 
plany budowy osiedla mieszkanio-
wego budzą tak wielkie emocje? 
Powodów jest kilka. Osiedle miesz-
kaniowe składające się z kilku blo-
ków o pięciu kondygnacjach (cztery 
piętra) nie wpisuje się w okolice, 
gdzie dominuje zabudowa jedno-
rodzinna – to jeden z argumentów 

mieszkańców. Kolejny to kwestia 
wyjazdu z tego terenu. Zakła-
dając, że na osiedlu zamieszka-
łoby blisko 1000 – 1500 osób (sza-
cunki inwestora, zakładające 3-4 
osoby w rodzinie) oznacza to, że ze 
wspomnianego osiedla codzien-
nie wyjeżdżałoby około 300 aut.

Po zakończeniu dyskusji miesz-
kańcy wzięli udział w pracy war-
sztatowej, gdzie mogli przedsta-
wić swoje wnioski dotyczące 
terenu Wiejska w Regułach. Od
13 listopada mogą wypełnić an-
kietę na temat zagospodarowania 
wspomnianego obszaru gminy. 
Wyniki ankiety wraz z raportem 
ze spotkania powinniśmy poznać 
na początku grudnia. 

– Złożyłem prośbę do urzędu o zmianę 
przeznaczenia terenu. Na zabudowę 
mieszkalną wielorodzinną. – mówi 
właściciel „spornego” terenu. Wspólny przetarg na zakup sprzętu 

komputerowego ogłosił Pruszków wraz 
z Milanówkiem.
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KOMUNIKAT W SPRAWIE 
BADAŃ MARKETINGOWYCH

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. uprzejmie 
informuje podróżnych, iż w dniach  

20 – 26 listopada  2017 r.  w pociągach WKD 
na odcinku W-wa Śródmieście WKD – Opacz 
prowadzone będą badania marketingowe.

Ponadto w kasach biletowych WKD  
oraz na stronie internetowej www.wkd.com.pl 

dostępne będą ankiety.

Wypełnioną ankietę będzie można oddać w kasie 
biletowej WKD. 

Zapraszamy Państwa do wypełniania ankiet.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. 
ul. Batorego 23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki 

tel. 22 755 55 64, fax: 22 755 20 85,
e-mail: wkd@wkd.com.pl, www.wkd.com.pl

Raszyn, dnia 17 listopada 2017 r.

OGŁOSZENIE      
Wójta Gminy Raszyn  

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
części terenów położonych we wsi Dawidy w Gminie Raszyn 

– rejon Południowej Obwodnicy Warszawy – część I

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  
z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz uchwały Nr VIII/63/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Dawidy  
w Gminie Raszyn – rejon Południowej Obwodnicy Warszawy zmienionej uchwałą Nr XXXVII/355/17 Rady Gminy Raszyn 
z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/63/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we 
wsi Dawidy w Gminie Raszyn – rejon Południowej Obwodnicy Warszawy, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowaniu przestrzennego części terenów położonych we  
wsi Dawidy w Gminie Raszyn – rejon Południowej Obwodnicy Warszawy – część I, obejmujący obszar planu  
w obrębie Dawidy, którego granice przebiegają  po:
1)   od północy – północnej granicy administracyjnej obrębu Dawidy;
2)   od wschodu – wschodniej granicy administracyjnej obrębu Dawidy;
3)   od południa – osi środkowego pasa dzielącego Południowej Obwodnicy Warszawy; 
4)   od zachodu – zachodniej granicy administracyjnej obrębu Dawidy,

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 27 listopada do 29 grudnia 2017 r. (z wyjątkiem sobót, 
niedziel i świąt), w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, II piętro (tablica ogłoszeń obok pokoju 219),  
w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w  dniu 11 grudnia 
2017 r. o godz. 16.00, w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, pok. 102. 

Projekt planu oraz prognoza udostępnione zostaną również na stronie internetowej Gminy www.bip.raszyn.pl – Prawo 
lokalne – Plany zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Raszyn – Projekty planów.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto 
kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowym, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta 
Gminy Raszyn z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 stycznia 2018 r. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do ww. projektu planu jest Wójt Gminy Raszyn.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 2-5, w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) ww. projekt miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko poddaje się postępowaniu 
w sprawie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko, zapewniając możliwość udziału społeczeństwa w tych 
postępowaniach w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. 
W związku z powyższym, Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz wnosić uwagi  
i wnioski. Uwagi i wnioski w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać do Wójta 
Gminy Raszyn w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Gminy Raszyn lub pocztą na adres 05-090 Raszyn ul. Szkolna 
2a; ustnie do protokołu w Referacie Urbanistyki i Planowania Przestrzennego (pokój 219) oraz za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres:  
urbanistyka@raszyn.pl., w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 stycznia 2018 r. Uwagi i wnioski powinny zawierać 
imię, nazwisko i adres Wnioskodawcy oraz oznaczenie nieruchomości. 
Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia 
się bez rozpatrzenia. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków w sprawie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko 
jest Wójt Gminy Raszyn.        

Z up.  Wójta Gminy
Zastępca Wójta

mgr Michał Kucharski

P R O M O C J A

Biuletyn Informacyjny Gminy Michałowice
Biuletyn przygotowywany i redagowany przez Gminę Michałowice. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.

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

Ranking Zrównoważonego Roz-
woju Jednostek Samorządu  
Terytorialnego 2016 r.
W tym rankingu Gmina uplasowała się 
na 4. miejscu na Mazowszu (tuż za gmina-
mi: Lesznowola, Nadarzyn, Czosnów) i 16 
miejscu w kraju w kategorii gmin wiejskich.  

Ranking został opracowany pod kie-
runkiem prof. Eugeniusza Sobczaka 
w oparciu o 15 wskaźników, obejmują-
cych trzy obszary rozwoju: gospodar-
czy, społeczny oraz ochrony środowiska. 
Ranking uwzględnia wszystkie polskie 
miasta i gminy, a materiałem źródłowym 
są niezależne dane Głównego Urzędu 
Statystycznego. Wyniki rankingu od-
zwierciedlają, w sposób wiarygodny 
i przekrojowy, rozwój polskich jedno-
stek samorządu lokalnego i wskazują 
liderów w podziale na gminy wiejskie, 
miejsko-wiejskie, miejskie oraz miasta 
na prawach powiatu.

Wysokie miejsce Gminy Michałowice 
w rankingu jest wyrazem uznania dla 
polityki zrównoważonego rozwoju pro-
wadzonej przez władze gminy, przyno-
szącej mieszkańcom wymierne efekty 
w sferze infrastrukturalnej i społecznej, 

mającej bezpośredni wpływ na rosnącą 
jakość życia na terenie gminy.

Inwestor na medal
Gmina Michałowice otrzymała przyzna-
ne przez Klub Sportowa Polska w ra-
mach programu „Budujemy Sportową 
Polskę” wyróżnienie w kategorii Inwe-
stor na medal 2017.  Przyznawane jest 
ono gminom miejskich, wiejskim i po-
wiatom za całokształt dotychczasowych 

W ostatnim czasie Gmina Michałowice została wyróżniona aż trzykrotnie – uplasowała się w czołówce 
Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego 2016 r., zdobyła tytułu  
„Inwestor na Medal” oraz Wójt Gminy Michałowice, Krzysztof Grabka został „Liderem z powołania”. 

działań na rzecz rozwoju nowoczesnej 
bazy sportowo-rekreacyjnej na ich te-
renie, a tym samym na rzecz rozwo-
ju sportu i rekreacji dzieci, młodzieży 
i społeczności lokalnej.

Kapituła wyróżniła Gminę Michałowi-
ce. za wybudowanie na jej terenie m.in. 
boiska pełnowymiarowego do gry w pił-
kę nożną, przyszkolnych hal sportowych 
i boisk wielofunkcyjnych, powstanie no-
woczesnych ogródków jordanowskich, 

Sukcesy Gminy Michałowice!
placów zabaw i siłowni zewnętrznych, 
realizację czterech stref rekreacji, a także 
rozbudowę sieci tras rowerowych i uru-
chomienie systemu „Rower gminny”.

Lider z powołania
Wójt Gminy Michałowice Krzysztof 
Grabka został laureatem konkursu 
„Lider z powołania”  w kategorii Lider 
rozwoju regionalnego. „Lider z po-
wołania” to konkurs, w którym od lat 
docenia się charyzmatycznych mena-
dżerów,  wyróżniających się nie tylko 
poziomem wiedzy, ale także pełnym za-
angażowaniem w realizację powierzo-
nych im zadań w różnych dziedzinach: 
na polu społecznym, w kulturze i sztuce, 
sporcie, gospodarce i biznesie. Wśród 
dotychczasowych i tegorocznych lau-
reatów znaleźli się m.in. prof. Marian 
Zembala – dyrektor Śląskiego Centrum 
Chorób Serca, prof. Jan Szmidt – rek-
tor Politechniki Warszawskiej, Jerzy 
Owsiak – prezes WOŚP, twórcy kul-
tury: Krystyna Janda, Ewa Błaszczyk, 
Emilian Kamiński,

Konkurs w specjalnej kategorii wy-
różnia gospodarzy miast i gmin, którzy 

są w swoich środowiskach liderami  
rozwoju lokalnego. W tej kategorii lau-
reatem został wójt Gminy Michałowice 
Krzysztof Grabka, obok m.in. Adama 
Struzika - marszałka województwa 
mazowieckiego,  Jacka Krupy – mar-
szałka województwa małopolskiego, 
Wojciecha Szczurka  - prezydenta mia-
sta Gdyni.  

Kapituła konkursu doceniła rolę wój-
ta Krzysztofa Grabki jako gospodarza 
Gminy Michałowice sprawnie łączącego 
realizację potrzeb społecznych miesz-
kańców z rozwojem infrastruktury, dba-
jącego o utrzymanie wysokiego poziomu 
placówek oświatowych, wspierającego 
działania na rzecz lokalnej społeczno-
ści w ramach bogatej oferty kulturalnej, 
sportowej, edukacyjnej w sołectwach 
i osiedlach na terenie gminy.

Otrzymane nagrody i wyróżnienia, 
będące wyrazem zewnętrznej oceny 
osiągnięć Gminy Michałowice, stanowią 
oczywiście powód do satysfakcji, ale są 
też przede wszystkim zobowiązaniem do 
dalszej pracy i zaangażowania na rzecz 
rozwoju gminy oraz ciągłego podno- 
szenia komfortu życia mieszkańców.    

 
 



Ogłoszenia Zamów: 22 758 77 88
reklama@wprmedia.pl                

Pruszków
ul. Niecała 10/2

Piątek, 17 LISTOPADA 201712

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)

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

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

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

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

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

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

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 

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 

Auto-moto – kupię

 ► KUPIĘ KAŻDE AUTO 
603-903-405 

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

Sprzedam

 ► Tanio różne starocia i drobne meble 
tel.: 602-104-075, 696-785-204 

Usługi

 ► Anteny nowocześnie 
solidnie montaż serwis 
603-375 -875 

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

 ► Czyszczenie skórzanej tapicerki 
samochodowej, 505-076-331 

 ► Domofony, videodomofony 
603-375-875 

 ► 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 

 ► Elektryk 500-300-402 

 ► GRAFIKA, DTP, PROJEKTY 
602-512-385 

 ► Hydraulik, 535-872-455 

Dam pracę

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

 ► Pracownika ochrony do 
magazynu logistycznego 
w Ołtarzewie. System pracy 24/48. 
Stawka 13 PLN brutto. 601-206-874 

 ► 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 

Zatrudnię kobietę do działu 
obróbki wyrobów gumowych. 
Praca stała Pruszków. 
Tel.: (22) 728-25-00 

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

 ► 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

SPRZEDAM  
LUB WYNAJMĘ  

BUDYNKI  
I TEREN  

W GRUDOWIE  
(22) 729 59 14

Szkolenia 
BHP

– wstępne
– okresowe

694 127 292

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 
w zakładce Kariera w MAKRO.

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? 


