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Jaki los czeka Górkę Żbikowską?
 Anna Zwolińska 

P R U S Z K Ó W 
Miał być stok, tor 
saneczkowy i drugie 
Szczęśliwice. Póki co 
przeciągają się prace 
związane z rekultywacją 
pruszkowskiego wysypiska. 
Nadal jednak pojawia 
się pytanie co dalej 
z Górką Żbikowską?

To pytanie mieszkańcy 
Pruszkowa zadają sobie 
już od wielu lat. Skła-
dowisko odpadów, bo 

górka jest niczym innym tylko 
stertą śmieci, jest już praktycz-
nie zamknięte. Pierwsze prace 
związane ze zmianą wizerunku 

i przeznaczenia górki rozpoczęły 
się aż 10 lat temu. Wtedy rozpo-
częto rekultywację kwatery „A”, 
której eksploatacja zakończyła się 
na przełomie 2009 i 2010 r. Prace 
w tej części wysypiska były reali-
zowane przez kilka lat i dobiegły 
końca w 2011 r. Do dziś trwają ro-
boty na terenie kwatery „B”, któ-
ra również jest rekultywowana.

Efekty przeprowadzonych prac 
są odczuwalne. W ostatnich la-
tach nieprzyjemny zapach uno-
szący się znad wysypiska nie jest 
aż tak uciążliwy, a i wygląd gó-
ry znacząco się poprawił. Pro-
ces związany z porządkowaniem 
Góry Żbikowskiej potrwa jeszcze 
kilka lat. A co dalej?
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Kończy się trwałość projektu unijnego jaki był realizowany w Radogoszczy. Jednym 
z pomysłów jest udostępnienie budynku dzieciom i młodzieży z centrum miasta, bo właśnie 
tu w centrum nie mamy żadnej świetlicy dla dzieciaków czy takiego małego domu kultury, 
który służyłby pomocy przy nauce po południu, jakimś kółkom zainteresowań, czy do spotkań 
młodych ludzi – Grzegorz Benedykciński, burmistrz Grodziska Mazowieckiego o przyszłości Willi Radogoszcz. 

Reklama

Mieszkańcy Gąsina (na terenie tej 
dzielnicy Pruszkowa znajduje się 
Góra Żbikowska – przyp. red.) od 
lat zastanawiają się co dalej będzie 
się działo z wysypiskiem. Z tym py-
taniem zwróciliśmy się do władz 
Pruszkowa. – Trwają roboty po-
rządkowe. Składujemy tam odpady 
pozwalające na zagospodarowanie, 
czyli ziemię, kamienie, które wzbo-
gacają grunty i stabilizują skarpę. 
Wypełniamy tę część, która nie jest 
jeszcze zrekultywowana, a war-
to podkreślić, że trzy czwarte te-
go terenu już jest po rekultywacji 
– mówi nam Michał Landowski, 
wiceprezydent Pruszkowa. 

Tworzenie koncepcji trwa 
praktycznie od momentu roz-
poczęcia rekultywacji Górki Żbi-
kowskiej. Pierwotnie zakładano 
tu budowę toru saneczkowe-
go i wyciągu narciarskiego. Na-
sza pruszkowska „śmieciucha” 

miałaby być odpowiednikiem tej 
warszawskiej, znajdującej się na 
Szczęśliwicach, gdzie również 
funkcjonuje stok narciarski.

Jednak z tego pomysłu zaczęto 
się wycofywać już pięć lat temu. 
Jak zatem koncepcja zagospoda-
rowania śmieciowej górki wyglą-
da dziś? Okazuje się, że sporo 
się zmieniło. – Stawiamy na zor-
bing, czyli tor do zbiegania z góry 
w dmuchanych piłkach. Chce-
my stworzyć ścieżki dydaktycz-
ne, ale również trasy rowerowe 
do jazdy wyczynowej na rowe-
rach górskich. Są też wizje za-
adaptowania podnóża góry na 
różnego rodzaju atrakcje – mó-
wi nam Michał Landowski, wi-
ceprezydent Pruszkowa. – Dziś 
wielu mieszkańców zwraca się 
z prośbą, by w Pruszkowie poja-
wiła się strzelnica. Czy to dobry 
pomysł? Zobaczymy. Na pew-
no może budzić kontrowersje. 
Jednak jest on do rozważenia. 

Chcemy zastanowić się jak wy-
korzystać górę tak, by jak naj-
lepiej służyła mieszkańcom 
– dodaje. 

Ale stworzenie na terenie 
górki kolejnego terenu rekre-
acyjnego dla mieszkańców  
Pruszkowa nie będzie szybkim 
procesem... – Musimy zakoń-
czyć rekultywację. Następnie 
należy wykonać badania geolo-
giczne aby sprawdzić jak duże 
obciążenia jest w stanie wytrzy-
mać góra. Rozpatrując budo-
wę bardziej skomplikowanych 
i ciężkich konstrukcji musimy 
wiedzieć czy teren jest stabilny, 
by sytuować na nim fundamenty 
czy wylewki betonowe – zazna-
cza wiceprezydent. – Musimy 
też pamiętać, że w pierwszej ko-
lejności należy zagospodarować 
teren wokół tego wzniesienia. 
Musi tu powstać infrastruktu-
ra, której dziś nie ma, choćby 
parkingi, chodniki czy oświe-
tlenie – podkreśla Landowski. 

Pruszkowscy włodarze przy-
znają, że na ten moment trudno 
jeszcze mówić o kosztach prze-
kształcenia Górki Żbikowskiej na 
teren rekreacyjny z prawdziwe-
go zdarzenia. – Na to zadanie nie 
mamy jeszcze przewidzianego 
kosztorysu. Dodatkowo w pierw-
szej kolejności chcemy się zająć 
uporządkowaniem terenów wo-
kół rzeki Utraty – mówi wicepre-
zydent Pruszkowa.

Jaki los czeka Górkę?
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

P I A S T Ó W
W Miejskim Ośrodku 
Kultury w Piastowie odbyło 
się uroczyste uhonorowanie 
medalami trzech par 
małżeńskich za długoletnie 
pożycie – ponad 50 lat 
w jednym związku!

T akie momenty są nie-
zwykłe, zwłaszcza 
w obecnych czasach 
gdy związki małżeń-

skie coraz częściej nie potrafi ą 
przetrwać ledwie kilku lat, a co 
dopiero pół wieku. 17 listopada 

w Piastowie medalami nadanymi 
przez prezydenta RP odznaczo-
no trzy pary: Lilianę i Ignace-
go Godulów, Teresę i Tadeusza 
Setów oraz Krystynę i Henryka 
Wyrzykowskich. 

– Odznaczenia wręczył mał-
żonkom burmistrz miasta Pias-

Piastowskie małżeństwa na medal
towa pan Grzegorz Szuplewski 
w obecności przewodniczącej 
Rady Miejskiej w Piastowie pa-
ni Agaty Korczak., kierownika 
USC pani Ewy Soroki, rodziny 
i bliskich Jubilatów – przed-
stawia Anna Lorens z piastow-
skiego magistratu.

Najdłuższym, bo 65-letnim 
stażem mogli pochwalić się pań-
stwo Wyrzykowscy. Natomiast 
59 lat razem świętowali Godulo-
wie, a 50 lat temu związek mał-
żeński zawarli Setowie. Z naszej 
strony życzymy kolejnych, pięk-
nych jubileuszy i szczęścia! [SD]
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M I C H A Ł O W I C E
Miłośnicy aktywnego 
spędzania czasu i ćwiczeń 
siłowych mają powody 
do zadowolenia. W dwóch 
miejscach na terenie gminy 
Michałowice pojawią 
się urządzenia do street 
workoutu.

S treet workout zyskuje 
coraz większą rzeszę 
fanów. I nie ma się co 
dziwić, bo to forma ak-

tywności fi zycznej łącząca przy-
jemne z pożytecznym oraz taka, 
która z pewnością nie jest nudna. 

Do ćwiczeń nie potrzebujemy 
wiele, wystarczą elementy miej-
skiej architektury lub specjalne 
konstrukcje z drążków. Dodat-
kowo wszystkie ćwiczenia wyko-
nujemy na świeżym powietrzu. 

Street workout w gminie Michałowice
Urządzenia montowane są głów-
nie w parkach i w pobliżu zie-
leńców więc dodatkowo możemy 
podziwiać zieleń.

Niebawem w nowe urządze-
nia do street workoutu wzbo-
gaci się gmina Michałowice. 
Zestawy zostaną zamontowa-
ne w dwóch strefach rekreacji: 
w Michałowicach i nad zalewem 
w Komorowie. – Na razie trwa-
ją prace przygotowujące pod-
łoże, ale niebawem już będzie 
można korzystać z zestawów 
i rozwijać swoją tężyznę fi-
zyczną – informuje michało-
wicki magistrat. [AZ]

J U D O
Zawodnicy UKS Ulisses 
Team Pruszków są 
w dobrym nastrojach 
po XI Międzynarodowym 
Turnieju Judo 
Młodzików i Dzieci 
o Puchar Wójta 
Gminy Sochaczew. 
W zmaganiach
zdobyli łącznie 
cztery medale.

T o sukces zawodni-
ków z Pruszkowa, 
którym przyszło ry-
walizować z zawod-

nikami nie tylko z Mazowsza, 
ale i z innych województw. 
Pierwszoplanową postacią 
zmagań okazał się Hubert 
Pruszkowski. Z Sochaczewa 
wrócił z dwoma medalami. 

Na podium znalaźli się rów-
nież inni. – Kacper Pruszkow-

Cztery medale pruszkowskich judoków
ski zdobył brązowy medal, 
Stanisław Ostaszewski srebr-
ny medal a Hubert Pruszkow-
ski z rocznika 2005 wykorzystał 
możliwość udziału w dwóch ka-
tegoriach – dziecka 2005/2006 
i młodzika 2003/2004 i wy-
grał zawody w obu katego-
riach, gdzie stoczył w sumie 
9 walk –  przedstawia Przemy-
sław Pruszkowski z UKS Ulis-
ses Team Pruszków. [JM]
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 Czy zorbing przyjmie się w Pruszkowie?
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PrzeTestuj swój 
Pomysł na biznes z ING

Krok pierwszy  
– Testuj Pomysł
ING Bank Śląski udostępnił przedsię-
biorcom,  także przyszłym – narzędzie 
online do przetestowania pomysłu na 
biznes. Narzędzie „Testuj Pomysł” da-
je możliwość uzyskania odpowiedzi na  
pytania, czy pomysł na biznes trafi w gusta 
przyszłych klientów, czy kupiliby produkt 
lub skorzystali z usługi. Bank bezpłatnie 
dostarcza przedsiębiorcom wiedzę, na 
którą dotąd stać było tylko duże firmy.

 
Jak działa  
Testuj Pomysł? 
Użytkownik wchodzi na stronę i przed-
stawia swój pomysł lub firmę w formie 
krótkiego opisu lub filmu. Wybiera gru-
pę (płeć, wiek, lokalizacja) do jakiej ma 
być skierowane badanie. Następnie  
tworzy od 3 do 5 pytań, które mają  
pomóc mu ukierunkować jego biznes oraz  
3 do 5 alternatywnych odpowiedzi do 
każdego pytania. Ankieta wysyłana 
jest do 120 respondentów. Maksymal-
nie do 7 dni użytkownik otrzymuje na 
maila wyniki badania. Wyniki dają infor-
mację co o pomyśle sądzą potencjalni  
klienci i stanowią wskazówki, jak ten 
biznes ukształtować.  

Więcej na  
www.ingbank.pl/testujpomysl

 
Krok drugi – Otwarcie 
firmy bez wychodzenia 
z domu przez  
Profil Zaufany
Osoby, które podjęły decyzję o otwar-
ciu własnej firmy mogą to zrobić bez 
wizyty w urzędach. ING Bank Śląski  
jako jeden z pierwszych wdrożył w swo-
im systemie bankowości interneto-
wej Moje ING taką możliwość przez  
Profil Zaufany.

Profil Zaufany jest rozwiązaniem na zała-
twienie wielu spraw urzędowych online. 
Do tej pory można było złożyć wnio-
sek o otwarcie firmy przez Internet ale 
i tak konieczna była wizyta w urzędzie. 
Teraz funkcję weryfikacji osoby przej-
muje bank, właśnie poprzez Profil Za-
ufany. Po założeniu Profilu Zaufanego  
w Moim ING, klient ze strony urzędu wysyła 

jeden wniosek o otwarcie firmy, który 
trafia do wszystkich miejsc, gdzie firma 
musi zostać zgłoszona. Dla klientów 
to duże ułatwienie a dla banku moż-
liwość realnego wsparcia w procesie 
otwarcia firmy.

 
Krok trzeci – zadbaj 
o wyposażenie i sprzęt
ING Bank Śląski wprowadził ofertę  
mikro–leasingu dla przedsiębiorców, 
 już od 1 000 zł. Nowa oferta, przy-
gotowana wspólnie ze startupem  
LeaseLink, obejmuje leasing na drob-
ny sprzęt taki jak: smartfony, sprzęt  
fotograficzny czy komputery ale także  
wyposażenie biurowe, meble, czy sprzęt  
gastronomiczny.

Proces wnioskowania o leasing od-
bywa się całkowicie on–line. Z oferty 
mogą skorzystać wszystkie firmy, bez  
względu na okres prowadzenia dzia-
łalności – także te, które dopiero  
rozpoczynają działalność gospodarczą. 
Dostępna kwota leasingu w tej ofercie 
wynosi od 1 000 zł do 19 999 zł netto.

Dla osób prowadzących jednoosobo-
wą działalność gospodarczą mogą 
zawnioskować o leasing pojazdów 
w systemie bankowości internetowej  
Moje ING. Klient może przygotować 
ofertę leasingu w dowolnym momen-
cie, w dogodnym dla siebie czasie.  
Wystarczy, że zaloguje się do systemu 

bankowości internetowej Moje ING 
i wpisze interesujące go parametry  
tj. wkład własny, okres leasingu, czy 
procent wykupu dla pojazdu, którym 
jest zainteresowany. Kalkulacja z cał-
kowitym kosztem leasingu i wysokością 
miesięcznej raty jest dostępna od ręki. 
Co więcej, klient może dopasować ra-
tę do swoich oczekiwań i możliwości. 

Oferta skierowana jest do firm zainte-
resowanych leasingiem samochodów 
osobowych i dostawczych, o dopusz-
czalnej masie całkowitej do 3,5 tony. 
Przedsiębiorcy od razu po założeniu  
firmy, w krótkim czasie i przy minimum 
formalności, mogą uzyskać finanso-
wanie samochodu. Wystarczy złożyć 
wniosek leasingowy z fakturą proforma, 

zawierającą specyfikację wybranego 
samochodu. Finansowanie udzielane 
jest na podstawie oświadczenia klien-
ta, bez konieczności dostarczania  
dokumentów finansowych.

 
Krok czwarty  
– prowadź biznes
Prowadzenie działalności wiąże się 
z płatnościami. Bank udostępnił klien-
tom mobilny terminal płatniczy, który 
pozwala na przyjmowanie płatności 
wszędzie tam, gdzie ich  kontra-
henci prowadzą działalność. Termi-
nal przyjmuje płatności kartami Visa  
oraz Mastercard, zarówno  z chipem, 
z paskiem magnetycznym jak i zbli-
żeniowymi. Obsługuje również kody  
BLIK i umożliwia skorzystanie z usługi  
Cash Back. Wystarczy zawnioskować 
o terminal w systemie bankowości in-
ternetowej Moje ING. Kurier dostarczy 
terminal pod wskazany adres.

Klienci banku mogą dokonywać płat-
ności wygodnie – telefonem, w opar-
ciu o technologię HCE. Mastercard 
w telefonie to rodzaj wirtualnej karty 
do konta, która  pozwala płacić tele-
fonem wszędzie, gdzie akceptowane 
są płatności zbliżeniowe. Aby korzy-
stać z płatności telefonem dla przed-
siębiorców wystarczy Konto z Lwem  
dla firmy lub osoby indywidualnej, 
z aplikacją mobilną Moje ING mobile 
oraz telefon wyposażony w moduł NFC. 
Proces aktywacji Mastercard w tele-
fonie jest również dostępny w aplika-
cji Moje ING mobile.

Komentarz eksperta
– Inspirujemy Polaków do bycia o krok do przodu w życiu 
i w biznesie. Zachęcamy ich do działania, do wzięcia swo-
ich spraw i finansów w swoje ręce – dostarczamy produkty, 
usługi i narzędzia, które mogą im pomóc osiągnąć sukces. 
Dodatkowo, klienci mogą korzystać z Mojego ING i innych 
rozwiązań dostępnych w systemie bankowości internetowej 
w dowolnym momencie, w dogodnym dla siebie miejscu. 
Dzięki temu oszczędzają czas, który mogą poświęcić na biznes – powiedziała 
Aleksandra Ślęzak, Dyrektor Regionalna ds. Detalicznych w ING Banku Śląskim.

ING Bank Śląski inspiruje do działania i zachęca do zrobienia pierwszego kroku – czyli założenia 
własnej firmy. Bank udostępnia również narzędzia, które mogą ten start ułatwić – tam, gdzie 
klienci ich potrzebują: on-line, mobilnie, zdalnie.  
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35 – tyle automatów o szacowanej wartości 420 tys. zł zarekwirowali funk-
cjonariusze Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w nocy z 18 na 

19 listopada w Wólce Kosowskiej. Więcej na ten temat przeczytacie na str. 5. 35W I A D O M O Ś C I
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20 listopada nad ranem spadł pierwszy w tym roku śnieg. Jednak 
z uwagi na dodatnie temperatury delikatna otulina białego puchu 
nie utrzymała się na długo. [Red]  
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Ż A B I A  W O L A
27-latka i 28-latek 
zajmowali się uprawą 
konopi w domu położonym 
na terenie gminy 
Żabia Wola. Policjanci 
zabezpieczyli 133 rośliny 
w różnych fazach wzrostu, 
kilka kilogramów 
marihuany, a także 
urządzenia i przedmioty 
służące do prowadzenia 
tego typu działalności. 

W akcję zaangażo 
wani byli policjan- 
ci z Grodziska 
Mazowieckiego, 

Łodzi i Komendy Stołecznej Po-
licji. – Policjanci weszli rano na 
wytypowaną posesję w gminie 
Żabia Wola. Na miejscu zasta-
li kobietę i mężczyznę, którzy 
właśnie wyjeżdżali z działki. 
Po ustaleniu, że para od oko-
ło trzech miesięcy wynajmuje 
dom na tej posesji, policjanci 

weszli do budynku mieszkal-
nego – przedstawia asp. sztab. 
Katarzyna Zych, rzecznik pra-
sowy Komendy Powiatowej Po-
licji w Grodzisku Mazowieckim.

Wewnątrz mieszkania poli-
cjanci znaleźli namioty wypo-
sażone w specjalną aparaturę, 
w których znajdowały się do-
niczki z roślinami konopi oraz 
kilkadziesiąt doniczek bez ro-
ślin i pięć worków foliowych 
wypełnionych gotowym su-
szem. W pomieszczeniu, gdzie 
zorganizowano uprawę działa-
ły urządzenia do naświetlania, 
nawilżania powietrza i nawad-
niania roślin. 

Na podstawie zebranego ma-
teriału dowodowego prokurator 
przedstawił podejrzanej parze 
zarzut wspólnego prowadze-
nia uprawy konopi. Angelika D. 
została objęta policyjnym do-
zorem. Wobec Tomasza P. sąd 
zastosował tymczasowy areszt 
na trzy miesiące. [SD]

W wynajmowanym domu 
mieli uprawę konopi

P R U S Z K Ó W
Pruszkowski magistrat 
ogłosił przetarg na projekt 
budowy przejścia pod torami 
PKP przy Czarnej Drodze. 
Przygotowano wiele zmian, 
sprawdźcie jakich.

P rzejście to doskonale 
zna większość miesz-
kańców Pruszkowa.  
Niektórzy boją się tam- 

tędy chodzić, inni korzystają 
z niego z przymusu, a pokona-
nie schodów i umieszczonego 
na nich prowizorycznego zjaz-
du dla osób niepełnosprawnych 
lub matek z wózkami to nie  
lada wyzwanie... 

Miasto ogłosiło przetarg na 
projekt. Sprawdziliśmy jakie 
zapisy znalazły się w doku-
mentach przetargowych. Przede 
wszystkim przejście zostanie 

według własnego uznania i wie-
dzy tak, by zapewnić przejściu 
pełną funkcjonalność. To rów-
nież projektant będzie zobowią-
zany do uzyskania pozwolenia 
na budowę. 

Dokumentacja będzie zawie-
rać m.in. projekt koncepcyjny 

Krok do budowy przejścia pod torami PKP 
przy Czarnej Drodze

budowy przejścia pod torami, 
plan sytuacyjny, schematy kon-
strukcji przejścia, opis techniczny 
dokumentację architektonicz- 
no-budowlaną.

Jak usłyszeliśmy w pruszkow-
skim magistracie kolejarze nie 
byli zainteresowani wybudowa-
niem przeprawy „z prawdziwego 
zdarzenia”, dlatego zadanie w ca-
łości wykona miasto. – Zarówno 
wykonanie projektu, jak i samą 
przebudowę musimy wziąć na 
własne barki. Kolejarze nie wy-
rażali chęci dostosowania tego 
przejścia do obowiązujących 
standardów – mówi Andrzej 
Kurzela, wiceprezydent Prusz-
kowa. – Ponadto miasto zostanie 
zarządcą przejścia przy Czarnej 
Drodze – dodaje.

Projekt budowy ma zostać wy-
konany najpóźniej do 28 września 
przyszłego roku. [SD]

 Seweryn Dębiński 

G R O D Z I S K  M A Z .
W Grodzisku Mazowieckim 
pojawiły się plotki, 
że władze gminy chcą 
zakończyć działalność 
Willi Radogoszcz – jednej 
z ważniejszych komórek 
kulturalnych. Z prośbą  
o wyjaśnienia w tej  
sprawie zwróciliśmy się  
do burmistrza miasta.

I nformacje w tej sprawie 
otrzymaliśmy od miesz-
kańców Grodziska, którzy 
zasypali nas pytaniami do-

tyczącymi przyszłości Willi Rado-
goszcz. Wielu z nich twierdziło, że 
gmina zamierza wyłączyć z dzia-
łalności kulturalnej ten budynek. 
Z kolei my skontaktowaliśmy się 
z grodziskim magistratem. 

Okazuje się, że budynek bę-
dzie dalej istniał i funkcjonował, 
ale jego przeznaczenie zosta-
nie nieco zmienione. – Kończy 
się trwałość projektu unijne-
go jaki był realizowany w Ra-
dogoszczy. W związku z tym, 
że również kończymy rewitali-
zację Willi Niespodzianka, któ-
ra ma dużo lepsze warunki jeśli 
chodzi o działalność artystyczną 
niż Willa Radogoszcz, to myślimy 

nad tym w jaki sposób wykorzy-
stać te dwa obiekty tak, żeby to 
miało sens. Jednym z pomysłów 
jest udostępnienie Radogoszczy 
dzieciom i młodzieży z centrum 
miasta, bo właśnie tu w centrum 

nie mamy żadnej świetlicy dla 
dzieciaków czy takiego małego 
domu kultury, który służyłby po-
mocy przy nauce po południu, ja-
kimś kółkom zainteresowań, czy 
do spotkań dla młodych ludzi. Na 

komisji rady w przyszłym miesią-
cu będzie przedstawiona koncep-
cja wykorzystania tych obiektów  
– mówi Grzegorz Benedykciński, 
burmistrz Grodziska Mazowiec-
kiego. – Po prostu zastanawiamy 

się jak dalej wykorzystać Rado-
goszcz – dodaje. 

Temat poruszyła również rad-
na Alicja Pytlińska, która za po-
średnictwem portalu obiektyw.
info zarzuciła burmistrzowi, że: 

„dotychczas nikt nie był łaskaw 
radnych o tych niecnych zamia-
rach poinformować, czy zapytać 
o zdanie. Lakoniczna informacja 
padła na komisji oświaty w po-
niedziałek, 13 listopada”.

Co na to włodarz? – Rozmowa 
na ten temat była również pro-
wadzona podczas objazdu gmi-
ny przez radnych 18 listopada, 
ale pani Alicji Pytlińskiej nie by-
ło. W związku z tym może mieć 
mało informacji z tego powodu... 
– odpowiada Benedykciński.

Postanowiliśmy drążyć dalej 
i spytać czemu nie można w bu-
dynku kontynuować aktualnego 
programu. – To co robiła Rado-
goszcz, czyli program eduka-
cyjny, historyczny i artystyczny 
bez problemu możemy realizo-
wać w Niespodziance, zwłaszcza, 
że to jest praktycznie nowy budy-
nek, z ładną dużą salą. A w związ-
ku z tym, że pojawiły się nowe 
możliwości, że gmina zainwesto-
wała 4 mln zł po to aby powstał 
nowy ośrodek kultury, to teraz 
sam budynek Radogoszczy moż-
na wykorzystać szerzej na inny 
cel – podkreśla burmistrz. – Po 
drugie nie mogę sobie pozwolić 
na to, żeby budynek stał pusty. Ja 
nie jestem od tego żeby marno-
wać pieniądze, tylko żeby je efek-
tywnie wykorzystać – podkreśla.

Co dalej z Willą Radogoszcz?

gr
od

zi
sk

.p
l

Budynek dalej będzie istniał  
i funkcjonował, ale jego przeznaczenie 
zostanie nieco zmienione.

dostosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, jak rów-
nież będzie zabezpieczone przed 
napływem wody z rzeki Utraty 
(patrz zdjęcie). Dodatkowo pro-
jektant będzie musiał dokonać 
oględzin obiektu, przyjąć dla 
niego odpowiednie rozwiązania 
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Do 8 października mieszkańcy gminy 
mogli wysyłać zgłoszenia wyhodowa-
nych przez siebie największych warzyw 
i owoców. Konkurs zorganizował Re-
ferat Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
w Urzędzie Gminy Brwinów. Najwięk-
szym warzywem okazał się pomidor 
o wadze 1,02 kg, który wyhodowali 

państwo Ewa i Zbigniew Krzyżanow-
scy z Żółwina. Co ciekawe laureaci ży-
czyli sobie aby nagrodą było... 175 kg 
rzepaku, który zamierzają przetworzyć 
na olej. – Jak zapewniali, taka nagro-
da sprawi im więcej radości niż sprzęt 
ogrodowy czy sadzonki roślin – podaje 
brwinowski magistrat.Przyznano także 

wyróżnienia. Arkadiusz Jaros z Brwi-
nowa wyhodował 800 g kiść winogro-
na, Jolanta Sikorska z Żółwina została 
wyróżniona za malinę późną, Elżbieta 
Sieklucka z Brwinowa za dynię o ob-
wodzie 77 cm oraz Wiesława Gar-
wacka z Brwinowa za wyhodowanie  
jagody kamczackiej. [SD] 

Pomidor olbrzym  
wyrósł w Żółwinie

 Anna Zwolińska 

P R U S Z K Ó W
W ostatnim czasie 
pojawił się pomysł, by 
na skrzyżowaniu al. Armii 
Krajowej, ul. Andrzeja  
i ul. Księcia Józefa pojawił 
się zakaz lewoskrętu 
właśnie w ul. Andrzeja.  
To rozwiązanie wzbudziło 
sporo kontrowersji. 

D okładnie chodzi o to 
aby w godzinach po-
rannego szczytu mię- 
dzy 7.00 a 9.00 kie-

rowcy zjeżdżający z wiaduktu nie 
mogli skręcać na wspomnianej 
krzyżówce w lewo w ul. Andrze-
ja. Urząd Miejski w Pruszkowie 
postanowił zapoznać się w opi-
nią większej grupy mieszkań-
ców i przygotował ankietę. Jak 
prezentują się jej wyniki? – 
Pomysł wprowadzenia zaka-
zu skrętu w lewo zgłosili nam 
mieszkańcy. Jednak nie zyskał 
on aprobaty większej grupy.  
Wiemy już, że takie rozwiązanie 

nie jest akceptowane – mówi 
nam Andrzej Kurzela, wicepre-
zydent Pruszkowa. 

Pojawia się jednak pytanie 
dlaczego to właśnie miasto zde-
cydowało się na stworzenie an-
kiety i konsultowanie rozwiązań 
komunikacyjnych na tym skrzy-
żowaniu? Zwłaszcza, że za or-
ganizację ruchu odpowiada 
zarządca drogi wyższej katego-

rii, w tym przypadku al. Armii 
Krajowej, czyli Starostwo Po-
wiatowe w Pruszkowie. – Wie-
my, że temat ten jest dużym 
problemem, dlatego ankieta była 
jednym z pierwszych kroków by 
poznać opinię mieszkańców na 
temat rozwiązań dla tego skrzy-
żowania – odpowiada Kurze-
la. – Mimo ankiety sprawa nie 

jest załatwiona, bowiem prze-
jazd przez tą krzyżówkę należy 
poprawić. Będziemy występo-
wać do starostwa, by zajęło się 
tym tematem. Inne rozwiąza-
nia jakie można wziąć tu pod 
uwagę to budowa małego ron-
da lub lekka przebudowa wia-
duktu tak by stworzyć pas do 
skrętu w lewo – dodaje wice-
prezydent Pruszkowa. 

I starostwo również chce się za-
jąć tym problemem. W projekcie 
budżetu powiatu pruszkowskie-
go na przyszły rok znajduje się 
zadanie związane z przebudową 
wspomnianego skrzyżowania. 
Na ten cel zarezerwowano 150 
tys. zł. Postanowiliśmy więc spy-
tać, czy powiat ma już konkret-
ne rozwiązania dla tej krzyżówki. 

Co dalej z zakazem lewoskrętu w Andrzeja?
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– W projekcie budżetu znajduje się 
takie zadanie, jednak nie stoi za 
nim na tym etapie gotowa koncep-
cja. Z uwagi na to jak ważny jest to 
punkt i jak istotnie wpływa na ca-
ły ruch w okolicy wszelkie zmiany 
powinny być i będą poprzedzone 
dokładną analizą. W ramach wspo-
mnianych środków w pierwszej 

P R U S Z K Ó W
Miasto chce zagospodarować 
zieleń wzdłuż ul. Plantowej, 
na odcinku od al. Wojska 
Polskiego do ul. Powstańców. 
Planuje się sadzenie  
drzew i krzewów oraz 
wykonanie trawników. 

Obecnie zieleń w ciągu 
ul. Plantowej w Prusz- 
kowie nie wygląda  
zbyt zachęcająco. 

Ale to w niedalekiej przyszłości 
ma się zmienić, miasto ogłosi-
ło przetarg w tej sprawie. No-
we nasadzenia będą kontynuacją 
tego co zostało już wykonane 
wzdłuż al. Wojska Polskiego.  
– Obecne zadanie powiązane jest  
z programem nasadzeń, któ-
ry był robiony wzdłuż al. Woj- 
ska Polskiego. Ponieważ po-
zostały nam jeszcze środki do 
wykorzystania w tym zakresie 
więc postanowiliśmy objąć jesz-
cze inne tereny miasta Prusz-
kowa tymi nasadzeniami. Udało 
się nam uzgodnić z powiatem 
pruszkowskim możliwość wej-
ścia na tereny zielone należą-
ce do powiatu i teraz możemy 

realizować to zadanie – mówi 
Michał Landowski, wiceprezy-
dent Pruszkowa.

W opracowaniu projektu skon- 
centrowano się na obszarach 
zlokalizowanych w obszarze 
pasa drogowego, wprowadza-
jąc zwarte nasadzenia roślin 
okrywowych w miejscach zde-
gradowanych trawników. Według 
założeń projektantów uporząd-
kowana zieleń przyuliczna bę-
dzie miała znaczenie nie tylko 
jako wzbogacenie przestrzeni 
wizualnej, ale również sprzyjać 
będzie poprawie klimatu mia-
sta oraz wzmocnieniu barier 
chroniących przed zapyleniem 
i hałasem, w tym barier oddzie-
lających strefy ruchu pieszego 
od ruchu kołowego.

Według oceny fachowców stan 
zdrowotny zadrzewień (przy 
Plantowej rośnie kilkadziesiąt 
drzew) jest bardzo dobry, do wy-
cinki przeznaczono jedynie dwa 
drzewa z powodu zmian choro-
bowych. Nasadzonych zostanie 
ponad 21 tys. traw ozdobnych 
i bylin, 2 tys. krzewów liścia-
stych, jedno drzewo i trawniki 
na powierzchni 2,2 tys. m kw. [SD]

Kolejne inwestycje w zieleń

P R U S Z K Ó W
W ekspresowym tempie 
powstanie sygnalizacja 
świetlna u zbiegu  
al. Armii Krajowej i ulic 
Berenta oraz Komorowskiej 
w Pruszkowie.  
Prace już ruszyły.

O planowanej budowie 
sygnalizacji świetl-
nej na wspomnia-
nym skrzyżowaniu 

informowaliśmy już dwukrot-
nie. W maju powiat pruszkow-
ski przygotował dokumentację 
przetargową dla tego zadania, 
a w lipcu ogłoszono przetarg. 
Wykonawcę udało się wybrać 

już przy pierwszym podejściu, 
ale przez długi czas w temacie 
panowała cisza.

W końcu prace ruszyły i co 
najważniejsze mają zostać wy-
konane w ekspresowym tempie. 

Ruszyły prace przy budowie sygnalizacji

– Dokładnie 4 września podpisa-
liśmy umowę z wykonawcą. Ta 
oprócz wykonania prac, zawiera-
ła także uprzednie przygotowa-
nie dokumentacji projektowej. 
Od poniedziałku trwają już prace 

budowlane na miejscu, a plano-
wany termin ich zakończenia to 
3 grudnia – poinformował nas 
Krzysztof Bukowski ze Starostwa 
Powiatowego w Pruszkowie.

Ta informacja ucieszy zapew-
ne kierowców wyjeżdżających 
z ul. Berenta oraz wszystkich 
tych, którzy z al. Armii Krajo-
wej chcą skręcić w lewo. Ten 
manewr zwłaszcza w godzi-
nach szczytu wiąże się z kilku-
minutowym oczekiwaniem na 
możliwość przejazdu. Ustawie-
nie sygnalizatorów to również 
ułatwienia dla pieszych, którzy 
teraz na zielonym świetle będą 
mogli bezpiecznie przedostać 
się na drugą stronę jezdni. [AZ]

WÓLKA KOSOWSKA
To kolejne uderzenie  
w podziemie hazardowe 
w ciągu ostatnich kilku 
miesięcy. Funkcjonariusze 
Nadwiślańskiego Oddziału 
Straży Granicznej, Krajowej 
Administracji Skarbowej 
i Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego w miniony 
weekend zamknęli kilka 
nielegalnych kasyn  
w Wólce Kosowskiej.

W nocy z 18 na 19 li-
stopada wspo-
mniane służby 
przeprowadziły 

akcję na terenie Wólki Kosowskiej. 
Funkcjonariusze w kilku różnych 
lokalach znaleźli 35 automatów 

z grami hazardowymi o warto-
ści 420 tys. zł. Zatrzymano ama-
torów gier hazardowych, głównie 
pochodzenia azjatyckiego. Jednak 
w proceder mogą być zamiesza-
ni również Polacy.

Wśród zatrzymanych znalazły 
się osoby, które przebywają nie-
legalnie na terytorium Polski. 

Zlikwidowali nielegalne kasyna

Dwóch mężczyzn trafiło do za-
mkniętego ośrodka dla uchodź-
ców, a odpowiednie służby zajmą 
się ustaleniem ich tożsamości.

W trakcie akcji w kontrolowa-
nych lokalach oprócz nielegalnych 
automatów znaleziono również 
spore sumy pieniędzy i środ-
ki odurzające. Pieniądze zostały 

zabezpieczone, a narkotyki w po-
staci białego proszku zostaną pod-
dane badaniom laboratoryjnym.

– Mazowiecki Urząd Celno-
-Skarbowy w Warszawie wsz-
czął w tej sprawie postępowania 
karno-skarbowe. Za nielegalną 
działalność związaną z grami na 
automatach grożą wysokie ka-
ry. Za urządzanie gier na auto-
matach bez wymaganej koncesji 
kara wynosi 100 tys. zł od każ-
dego automatu. Za nielegalne 
urządzanie gier hazardowych 
grozi też odpowiedzialność 
karno-skarbowa: kara grzyw-
ny, kara pozbawienia wolności 
do lat trzech, albo obie te kary 
łącznie – wylicza Piotr Niemiec 
z Nadwiślańskiego Oddziału  
Straży Granicznej. [AZ]
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kolejności zlecimy wykonanie ba-
danie natężenia ruchu, które jest 
punktem wyjścia do wprowa-
dzania jakichkolwiek zmian na 
skrzyżowaniu. Po jej otrzymaniu 
rozpoczną się prace nad koncep-
cją organizacji ruchu na skrzyżo-
waniu. Zatem trudno jest mówić 
na tym etapie o konkretnych 

rozwiązaniach. W przestrzeni 
Internetowej pojawiają się głosy 
mieszkańców dotyczące tego ja-
kie rozwiązanie byłoby najlepsze. 
Jestem przekonany, że również te 
głosy będą brane pod uwagę pod-
czas opracowywania koncepcji 
– mówi nam Maksym Gołoś, sta-
rosta pruszkowski.

Pomysł wprowadzenia zakazu skrętu  
w lewo zgłosili nam mieszkańcy. Jednak 
nie zyskał on aprobaty większej grupy 
– powiedział nam Andrzej Kurzela, 
wiceprezydent Pruszkowa.
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Budowa boiska przy Podkowiańskim 
Liceum Ogólnokształcącym została 
zrealizowana w ubiegłym roku. In-
westycję udało się przeprowadzić 
dzięki dyrekcji i rodzicom uczniów, 
którzy uzbierali pieniądze na ten cel. 
Swoją cegiełkę dołożył również pod-
kowiański magistrat finansując 

budowę nowego ogrodzenia i zakup 
piłkochwytów. Te ostatnie powin-
ny zostać zamontowane już nieba-
wem. Z nowego boiska korzystają 
uczniowie liceum, ale teraz obiek-
ty sportowe zostały udostępnione 
również mieszkańcom. – Osoby zain-
teresowane mogą korzystać z niego 

po godzinie 18.00, zgodnie z regu-
laminem boiska wielofunkcyjnego. 
Wejście na teren boiska znajduje się 
od ulicy Zamkowej – poinformował 
Artur Tusiński, burmistrz Podkowy 
Leśnej. Chętni, możliwość skorzysta-
nia z boiska muszą uzgodnić wcze-
śniej z dyrekcją szkoły. [AZ] 

Boisko dostępne 
dla mieszkańców

M I C H A Ł O W I C E
Ważna informacja  
dla kierowców!  
Od poniedziałku  
ul. Regulska w Regułach 
zostanie wyłączona z ruchu. 
Powód? Startuje remont 
wspomnianej drogi.

N a początku listopa-
da informowaliśmy, 
że Starostwo Powia-
towe w Pruszkowie 

wybrało wykonawcę remon-
tu. Została nim firma Fal-Bruk 

z Warszawy. – Prace ruszają 
od 27 listopada i planowo zo-
staną zakończone 6 stycznia  
2018. Z uwagi na mogące wystą- 
pić niesprzyjające warunki  
atmosferyczne termin wyko- 
nywania prac może ulec zmia-
nie – zaznacza Krzysztof Bukow-
ski ze Starostwa Powiatowego 
w Pruszkowie.

Jedno jest pewne nie obę-
dzie się bez utrudnień. Od 
poniedziałku droga zostanie 
całkowicie wyłączona z ruchu. 
Jednie mieszkańcy będą mieli 

Startują prace na Regulskiej
umożliwiony dojazd do swoich 
posesji to tylko do momentu, 
do którego pozwolą na to pra-
ce. Objazd w kierunku Warszawy 
został wytyczony ul. Kuchy, Ale-
ją Topolową, Regulską (Michało-
wice-Osiedle) i dalej Jesionową 
do Al. Jerozolimskich. Mieszkań-
cy, którzy chcą jechać w kierun-
ku Pruszkowa mogą skorzystać 
z wytyczonego objazdu i na 
skrzyżowaniu Jesionowej z Al. Je- 
rozolimskimi skręcić w lewo 
w kierunku Pruszkowa lub wy-
brać drogę przez Pęcice. [AZ]

P I A S T Ó W
Blisko 8 mln zł 
dofinansowania na 
termomodernizację 
obiektów użyteczności 
publicznej zdobył  
Piastów. – Duża kwota,  
dużo pieniędzy na duże 
zadania i ważne.  
Chcemy termomodernizować 
kilka ważnych budynków 
użyteczności publicznej  
– mówi burmistrz  
miasta Grzegorz 
Szuplewski.

W artość całego 
projektu obej-
mującego mo-
dernizację ośmiu 

budynków użyteczności pu-
blicznej w Piastowie to ponad 
11 mln zł. Jednak z miejskiej kasy 
na ten cel zostaną wydane tylko  

3 mln zł. Reszta pieniędzy po-
chodzi z dofinansowania. 

Które obiekty przejdą termo- 
modernizację? – To są cztery  
szkoły podstawowe, jedno przed-
szkole, budynek urzędu miasta 
i Miejski Ośrodek Kultury (oraz 
budynek przy ul. Tuwima 4  
– przyp. red.). Zakres jest duży, 
ale i potrzeby są spore. Bardzo się 
cieszę, że udało się to dofinan-
sowanie uzyskać. Od dłuższego 

Piastów z dofinansowaniem  
na termomodernizację

czasu akcentujemy działalność 
proekologiczną, taką która za-
kłada także poszanowanie ener-
gii, a co za tym idzie środowiska 
– zaznacza piastowski włodarz.

A jakie prace zostaną wyko-
nane we wspomnianych budyn- 
kach? Roboty termomoderni- 
zacyjne obejmą m.in. ściany 
zewnętrzne, stropodachy oraz 
ocieplenie podłóg. Poza tym 
wymieniona zostanie stolarka 
okienna i drzwiowa. Przebu-
dowane będą również systemy 
grzewcze i zmodernizowane 
zostaną źródła ciepła oraz in-
stalacje centralnego ogrzewa-
nia. Dodatkowo w budynkach 
pojawią się odnawialne źródła 
energii. Realizacja inwestycji 
pozwoli nie tylko obniżyć koszty 
eksploatacji wszystkich budyn-
ków, ale też zredukuje emi- 
sję CO2. [AZ]

N A D A R Z Y N
Plejada gwiazd  
z Pamelą Anderson  
na czele, strefa Star Wars, 
wielka Gala Cosplay  
– to tylko część z długiej 
listy atrakcji jaka czeka 
na gości festiwalu Warsaw 
Comic Con, który odbędzie 
się już w ten weekend  
w Nadarzynie!

W dniach 24-26 lis- 
topada do Nada-
rzyna zjadą miło-
śnicy komiksów, 

seriali, książek, filmów i gier 
oraz szeroko rozumianej pop 
kultury. Oczywiście najważ-
niejszą częścią imprezy będą 
spotkania z gwiazdami. Przy-
jedzie aż 17 osobistości ze świata  
seriali i filmu. 

Sporo powodów do zadowo-
lenia będą mieli miłośnicy se-
rialu „Gra o Tron”, bowiem ten 
serial będzie reprezentować 
ekipa pięciu aktorów, na któ-
rej czele będzie Jack Gleeson, 

odtwórca roli Joffrey'a Barathe-
ona! Na festiwalu pojawią się 
również m.in. Holland Roden 
(odtwórczyni roli Lydii Martin) 
z „Teen Wolf”, ulubieniec na-
stolatek Michael Malarkey (En-
zo) z „Pamiętników Wampirów”, 
Andrew Scott ( Jim Moriarty) 
Scherlock czy Kevin McNally 
znany z roli Gibbsa z cyklu fil-
mów „Piraci z Karaibów”. Jedną 
z najbardziej znanych gwiazd 

Comic Con opanuje Nadarzyn

jaką będzie można spotkać na 
Warsaw Comic Con jest Pa-
mela Anderson! Ikona lat 90. 
i gwiazda serialu „Słonecz-
ny Patrol” spotka się z fana-
mi i będzie odpowiadać na ich  
pytania, pozować do zdjęć oraz 
rozdawać autografy. 

Szczegółowe informacje na 
temat imprezy, harmonogra-
mu gwiazd i biletów znajdzie-
cie na warsawcomiccon.pl. [AZ]

K O M O R Ó W
Chodzi o aleję zlokalizowaną 
w Komorowie. Konkurs 
na jej koncepcję 
zagospodarowania wygrała 
kielecka pracownia Jakub 
Heciak Architekci. Zwycięski 
projekt wytyczy kierunek 
przyszłych inwestycji.

I nicjatorem konkursu by-
ło Starostwo Powiatowe 
w Pruszkowie. Natomiast 
oceną i wydaniem opinii 

o koncepcjach zajął się Sąd Kon-
kursowy Stowarzyszenia Archi-
tektów Polskich. – Konkurs na 
zagospodarowanie al. Marii Dą-
browskiej w Komorowie był o tyle 
nietypowy, że szanse mieli także 
wypowiedzieć się mieszkańcy. 
Przed obradami jury, które były 
z natury rzeczy tajne, do udzia-
łu w Sądzie zaproszono kon-
sultantów społecznych, którzy 
również przeanalizowali pra-
ce i wskazali ich wady i zale-
ty – podkreśla przewodniczący  
komisji Maciej Kowalczyk.

W opinii do zwycięskiego pro-
jektu kieleckiej pracowni można 
przeczytać, że „Projekt przywraca 

al. Marii Dąbrowskiej w Komo-
rowie właściwą rangę, jako prze-
strzeni o szczególnym klimacie 
przy jednoczesnym zachowa-
niu historycznego charakteru 
alei spacerowej na całej jej dłu-
gości”. Autor projektu przyzna-
je, że chciał zachować pierwotny 
charakter tego miejsca jako po-
mnika przyrody: „Doszliśmy do 
wniosku, że mniej znaczy wię-
cej, choć oczywiście potrzebu-
jemy zabiegów pielęgnacyjnych 
czy porządkujących, dodania ta-
kich elementów programowych 
jak ogród wspólnotowy czy natu-
ralne place zabaw”.

Warto podkreślić, że mieszkań-
cy Komorowa byli zaangażowani 
w konsultacje dotyczące zago-
spodarowania alei, kilkakrotnie 

wraz z architektami spotykali 
się w siedzibie starostwa. – Ser-
decznie dziękuję mieszkańcom 
Komorowa, którzy brali udział 
w szeregu konsultacji społecz-
nych, przedstawicielom organi-
zacji pozarządowych, architektom 
i pracownikom Urzędu Gminy Mi-
chałowice i starostwa. To ważne, 
aby tematy ważne dla mieszkań-
ców były opracowywane wspól-
nie. Teraz przed nami pozostaje 
realizacja projektu. Oby jak naj-
szybciej – mówi Maksym Gołoś, 
starosta pruszkowski.

Zwycięski projekt zdobył na- 
grodę w wysokości 25 tys. zł. i za- 
proszenie do opracowania doku- 
mentacji projektowej, uwzględnia 
także przebieg dróg i ścieżek ro- 
werowych dla mieszkańców. [SD]

Koncepcja zagospodarowania  
al. Marii Dąbrowskiej
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 Jakub Małkiński 

K O L A R S T W O
Przez ostatnie tygodnie 
spokój nie gościł w Polskim 
Związku Kolarskim. Receptą 
na gorącą sytuację ma 
być walne nadzwyczajne 
zgromadzenie delegatów 
PZKol, które zaplanowano 
na 22 grudnia.

S iedziba Polskiego Związ-
ku Kolarskiego przy ul. 
Andrzeja w Pruszkowie. 
Z dala od ulicznego zgieł-

ku i hałasu. Z zewnątrz spokój, ale 
wewnątrz prawdziwa burza z pio-
runami. W ostatnich tygodniach 
wokół PZKol i prezesa Dariusza Ba-
naszka było gorąco. 20 listopada 
zarząd związku podjął uchwałę 
o zwołaniu walnego zgromadze-
nia, którego porządek przewidu-
je m.in. wybory nowego prezesa.

Korzeni całej sytuacji upatruje 
się w zwolnieniu dyrektora spor-
towego Andrzeja Piątka, trenera 
torowców Andrzeja Tołomanowa 
inszkoleniowca młodzieżowców 
Marka Leśniewskiego. Zaczęło się 
we wrześniu, a potem nastąpił efekt 
kuli śnieżnej. Afery, przepychanki 
i wzajemne oskarżenia. Cała sytu-
acja chluby polskiemu kolarstwu 
nie przyniosła, a wręcz zaszkodziła. 

Jak grom z jasnego nieba spadła 
informacja, że firma CCC wycofa-
ła się ze sponsorowania dyscypli-
ny. A współpraca trwała wiele lat. 
– W związku z utratą zaufania do 
Zarządu Polskiego Związku Kolar-
skiego przez spółkę CCC uprzejmie 

informujemy, że wycofujemy się ze 
sponsorowania Polskiego Związku 
Kolarskiego w trybie natychmia-
stowym – napisał Dariusz Miłek, 
szef CCC do prezesa PZKol Da-
riusza Banaszka. Lawina ruszyła. 
Do dymisji podało się dwóch wice-
prezesów związku Adam Wadecki 
i Piotr Kosmala. Pojawiły się głosy, 
że Orlen może wstrzymać finan-
sowanie dyscypliny.

Prezes Banaszek znalazł się pod 
ostrzałem. Zarzucano mu, że nie 
chce ujawnić wyniku audytu prze-
prowadzonego w związku. Dariusz 
Miłek podkreślał, że współpraca 
z prezesem PZKol nie układała 
się najlepiej. Pojawiły się również 
doniesienia o propozycji jednego 
z członków zarządu. Franciszek 
Harbacewicz miał oferować Ba-
naszkowi pieniądze pochodzą-
ce od Miłka za... dymisję. Szef 
CCC jednoznacznie zaprzeczył. 
Oliwy do ognia dolał były prezes 
PZKol Wojciech Walkiewicz, który 
stwierdził, że Banaszek ma pro-
blem z alkoholem.

Obecny sternik związku usto-
sunkował się do oskarżeń. – Pan 
Dariusz Miłek chciał zarządzić 
związkiem z tylnego fotela. Po-
przedni prezesi to respektowa-
li. Zarzuty pana Walkiewicza to 
totalne brednie. Chcemy nor-
malności w polskim kolarstwie 
i jego oczyszczenia. Uważam, że 
podjęłem męską i honorową de-
cyzję w sprawie walnego nadzwy-
czajnego zgromadzenia. Część 
zarządu chciała, żeby odbył się 
on w czerwcu, czyli chodzi im 
o utrzymanie stanowisk. Cieszę 
się, że udało się ustalić termin 
walnego na 22 grudnia – powie-
dział nam Dariusz Banaszek.

Uzdrowienie sytuacji ma nastą-
pić 22 grudnia. Najpierw delega-
ci będą głosować nad przyszłością 
Banaszka. Być może wybiorą no-
wego prezesa. Każdy członek za-
rządu również zostanie poddany 
pod głosowanie. Delegaci określą 
również, czy PZKol może wziąć 
kredyt na spłatę zobowiązań  
wobec Mostostalu Puławy.

Pożar zostanie ugaszony?
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czworonożnym klientom nie odma-
wiamy nigdy, a przed lokalem w go-
rące dni zawsze stoi miska z wodą 
– zaznacza Kamil Gutowski.

Oferta Manufaktury Lodów Na-
turalnych wciąż się rozwija. Dlatego 
do końca nie jest pewne jakie smaki 
lodów będą do dyspozycji, na jakie 
trafimy pączki lub ciasta. Niebawem 
bracia chcą zorganizować loterię pa-
ragonową z ciekawymi rzeczami do 
wygrania – szczegóły w lokalu. 

Artykuł sponsorowany

 Seweryn Dębiński 

N A S T R O J E
Ile to razy zdarzyło się  
Wam słyszeć od swoich 
bliskich, że nie czują tych 
świąt, albo z roku na rok 
świąteczny nastrój jest 
jakby mniejszy. Ale to nie 
jest wina całego świata 
tylko nastawienia. 

T o, że Polacy są naro-
dem, który lubi narze-
kać wiedzą wszyscy, 
nawet nasi zagranicz-

ni sąsiedzi. Jednak coraz więcej 
osób zatraca w sobie magię świąt. 
Pamiętacie film sprzed kilkuna-
stu lat o tytule „Grinch: świąt nie 
będzie”? Przedstawiono w nim 
małą wioskę Ktosiowo i trwają-
ce tam przygotowania do Boże-
go Narodzenia, jednak tytułowy 
Grinch nienawidził świąt więc 
robił wszystko żeby je zniszczyć. 
Dziś choć nie działamy umyślnie 
to sami zatracamy w sobie magię 
świąt i tradycję. 

chwil z najbliższymi, każdego dnia 
gonimy do tego stopnia, że w dni 
świąteczne trudno nam o spokój 
wewnętrzny. Rzućmy smart- 
fony, laptopy, zróbmy sobie kom-
pletny offline i pomóżmy naszym 
mamom lepić pierogi, tacie przy-
nieść świeżą choinkę do domu 
lub przygotujmy coś ciekawego 

To nie święta straciły moc.  
To wina Twojego nastawienia
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C E N Y
W ostatnim czasie ceny 
żywności w Polsce 
podrożały. Media trąbiły  
o zawrotnych cenach 
masła lub jajek. 
Wiadomo, że święta 
będą droższe niż przed 
minionym rokiem. 

C hyba nikt się już nie 
łudzi, że ceny żyw-
ności nagle spadną 
przed samymi świę-

tami. Natomiast według wyli-
czeń ekspertów ceny powinny 
ustabilizować się na pozio-
mach jakie funkcjonują obec-
nie. Jak podaje Główny Urząd 
Statystyczny w porównaniu 
z rokiem 2016 za żywność zapła-
cimy o 4 proc. więcej. Oznacza 
to, że jeżeli wydaliśmy rok temu 
na świąteczne zakupy związa-
ne z żywnością równo 1 tysią-
ca złotych, to w tym zapłacimy 
o ok. 40 zł więcej. Zatem nie ma 
powodów do paniki.

Podwyżki cen żywności  
trudno nam zauważyć w co- 
dziennym życiu ponieważ ceny 

podstawowych produktów ro-
sną stopniowo, średnio o kilka- 
naście groszy. Zatem nie odczu-
wamy tego w swojej kieszeni, 
natomiast podwyżki zaczynają 
być zauważalne gdy dany pro-
dukt drożeje z dnia na dzień  
np. dwu- lub trzykrotnie. 

Najbardziej zdrożało w ostat-
nim czasie masło. Jeszcze rok 
temu za kostkę Polacy płacili 
średnio nieco ponad 3 złotych, 
teraz musimy z naszych portfe-
li wyjmować co najmniej 6 zło-
tych. To samo tyczy się jajek, 
które podrożały z około 35 gro-
szy do ponad 60 groszy. Według 
szacunków konsumenci zapłacą 
też więcej za karpie. W tym roku 
odłowiono o 40 proc. mniej ryb 
niż przed rokiem i przed świę-
tami Bożego Narodzenia cena 
może przekroczyć nawet 20 zł 
za kilogram, choć to najczar-
niejsza prognoza. 

Są też optymistyczne wizje, 
po nowym roku żywność ma być 
tańsza. Dodatkowym pociesze-
niem może być to, że obecnie 
mamy najtańszy drób w całej 
Unii Europejskiej. 

Będzie drożej,  
ale bez dramatu

z rodzeństwem. Przecież tak nie-
wiele trzeba żeby być bardziej po-
godnym i uprzejmym!

Niech dni świąteczne będą od-
poczynkiem od wszystkiego, nie 
snujmy żadnych noworocznych 
planów. Chwila trwa tu i teraz. 
Bo właściwie po co całe życie pę-
dzimy? Zastanawialiście się głę-
biej nad tym pytaniem? Te kilka 
dni świąt to właśnie magia prze-
myśleń i refleksji. Być może ma-
cie sąsiada, który jest samotny 
– zaproście go na święta. Zrób 
coś dla siebie i dla innych, świet-
nie jest być obdarowywanym, ale 
poczucie własnej wartości rośnie 
wraz z tym na ile potrafimy po-
móc innym. Dla Ciebie nic, a dla 
kogoś wszystko. 

Reasumując nie musimy być 
zagorzałymi służbistami. Odpo-
czynek, przede wszystkim dy-
stans, zarażajcie też swoją dobrą 
energią wszystkich innych, ale 
głównie siebie. Bo jeśli Wy nie 
będziecie mieć dobrego humo-
ru, to jak podarujecie uśmiech 
komuś innemu?

Dodatek Święta
07

L okal prowadzi dwóch braci  
– Kamil i Jacek Gutowscy. 
Ich wspólną pasją jest na-
turalność w tworzeniu do-

skonałych smaków. Z połączenia 
najwyższej jakości produktów na-
turalnych oraz rzemiosła, którego 
nie sposób nauczyć się z książek, 
a można jedynie czerpać z doświad-
czenia starszych pokoleń, powstają 
ich autorskie, oryginalne i prawdzi-
we lody. Bo jak sami twierdzą mro-
żony deser to coś więcej niż tylko 
słodycze. Pełnia smaku przywołu-
je wspomnienia z dzieciństwa, gdy 
nasze babcie nie używały chemicz-
nych ulepszaczy, tylko w przygoto-
wanie słodkości wkładały całe swoje 
serce. To serce czuć w pruszkow-
skiej Manufakturze. 

Jak powstają lody naturalne? – Ba-
za naszych lodów śmietankowych 

składa się z mleka i niepasteryzo-
wanej śmietanki 36 proc. Co ważne 
śmietanki nie kupujemy w sklepie, 
tylko otrzymujemy ją bezpośrednio 
od mleczarni. Taka śmietanka, któ-
ra nie została poddana pasteryza-
cji ma zupełnie inny smak. Dawniej 
używało się tylko takiej, świeżej, do-
stępnej w butelkach. Odtwarzamy te 
dawne naturalne receptury – mówi 
Kamil Gutowski, właściciel Manufak-
tury Lodów Naturalnych. – Nasze lo-
dy przechowujemy w temperaturze 
-11 stopni Celsjusza, jest ona ideal-
na do spożywania na miejscu, lody są 
miękkie, plastyczne, wręcz puszyste. 
Serwujemy je przez cały rok! – dodaje.

W Manufakturze lody można za-
kupić na kilogramy. Pakowane są 
w specjalne termiczne, styropianowe 
pudełka, dzięki którym doniesiecie je 
w nienaruszonym stanie do domu. 

Choć lody są głównym specjałem 
lokalu, to z pewnością niejedynym. Po 
wejściu do Manufaktury bez proble-
mu zlokalizujecie miejsce, w którym 
parzona jest kawa. Skąd ten niepo-
wtarzalny zapach? – Ziarna, z których 
parzymy kawę pochodzą z palar-
ni Harmonia. Zacznijmy od tego, 
że kawę przywozi się tak naprawdę 
w formie owocu i dopiero później pali 
się zielone ziarna. Powstająca z nich 
kawa jest najświeższa. Od momentu 
wypalenia ziaren, trafiają one do nas 
w ciągu dwóch tygodni, i co ważne 
ziarna nie leżą u nas dłużej niż mie-
siąc. To oznacza, że mamy bardzo 
świeżą kawę, która uwalnia niezwy-
kłe aromaty, połączone z niesamowi-
tym smakiem i oczekiwanych przez 
wszystkich pobudzeniem – wyjaśnia 
Kamil Gutowski.

I faktycznie aromatyczna kawa to 
wspaniały sposób na dodanie sobie 
mocy o poranku, przed pracą. A co 
gdy wracamy z niej zmarznięci? Po-
mocna może okazać się rozgrzewa-
jąca herbata. Bez wątpienia ciepło 
i odrobina relaksu przyda się każ-
demu w zimowe, szare dni. – Posia-
damy w ofercie tzw. herbaty zimowe. 
Są to liściaste herbaty połączone ze 
zblendowanymi owocami, korą cy-
namonową, goździkami, kawałka-
mi pomarańczy i całymi gwiazdami 
anyżu. Rozgrzewka gwarantowana! 
A wszystko w sporej porcji, podawa-
nej w pół litrowych naczyniach – pod-
kreśla właściciel. 

Dla fanów ciepłych i słodkich do-
znań na miejscu przygotowywana  
jest gorąca czekolada do picia. Oczy-
wiście naturalna czekolada własnej 

produkcji. Do wyboru z bitą śmie-
taną lub lodami.

Manufaktura serwuje także cia-
sta, ale nie takie zwykłe. Zjemy tam 
np. sernik z białą czekoladą, tirami-
su, domową karpatkę. Dostępne są też 
ciasta wegańskie, bez glutenu i lak-
tozy oraz smakowite pączki w róż-
nych wersjach – z serem, makiem lub 
po prostu na maślance. W przeszło-
ści serwowane były już pączki z jabł-
kami, a nawet korzenne. Właściciele 
starają się zaskakiwać nowymi sma-
kami. Taka oferta to też dobry pomysł 
na święta. W Manufakturze realizowa-
ne są bowiem zamówienia na ciasta.  
A gdyby tak zaskoczyć wszystkich i na 
święta zamówić lody? Czemu nie!

A być może kochacie zwierzęta, ale 
niestety nie do każdego lokalu zosta-
niecie wpuszczeni... Z pewnością taka 
sytuacja nie miałaby miejsca w Ma-
nufakturze Lodów Naturalnych. – Jak 
najbardziej jesteśmy otwarci na zwie-
rzęta, bardzo je lubimy. Mamy wiele 
klientów, którzy przychodzą z psa-
mi. Nie ma problemu żeby wejść ze 
swoim ukochanym pupilem! Przy-
pominam sobie nawet takie zabaw-
ne sytuacje, gdy w lato przybiegał do 
nas sam pies po wafelka, a dopiero po 
chwili przychodził właściciel. Naszym 

Manufaktura Lodów Naturalnych znajdująca się w pruszkowskim Parku im. Kościuszki (park Sokoła) to kawiarnia specjalizująca się w mro-
żonych deserach. Ale to niejedyny atut tego miejsca, bowiem znajdziemy tam nietuzinkowe ciasta, pyszną kawę parzoną z chwilę wcześniej 
zmielonych ziaren oraz przyjemnie rozgrzewającą herbatę. Co najważniejsze obiekt czynny jest przez cały rok!

Manufaktura Lodów Naturalnych
ul. Radnych 9, Pruszków  

(wejście od strony parku im. Kościuszki)
tel. 695 558 665

Ich pasja to naturalne lody, ale nie tylko...

A wystarczy tylko odrobina do-
brego nastawienia, dystans do 
spraw zawodowych i osobistych, 
zdjęcie z siebie napięcia i rozluź-
nienia mięśni. Pierwszy krok? Wbij 
kilkanaście goździków w po- 
marańczę i weź wdech, czujesz?  
To zapach świąt! Tak mamy ma-
ło czasu na spędzanie wspólnych 
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Trudno wyobrazić sobie święta bez kar-
pia. Wypada zapytać – dlaczego? Słod-
kowodna ryba pochodzi z Azji, co dla 
wielu osób może być zaskoczeniem. 
Większość żyje w przekonaniu, że 
karp wywodzi się z polskiej tradycji, 
ale to błędne myślenie. Do naszego 
kraju zawitał ok. XI-XII wieku dzięki 

cystersom. Hodowlę karpia można pro-
wadzić praktycznie wszędzie, jest bar-
dzo wytrzymały i odporny na choroby, 
a przez długi czas był najtańszą i naj-
łatwiej dostępną rybą. W powojennej 
Polsce miało to ogromne znaczenie. 
Wówczas rybę hodowano w większo-
ści stawów. Zatem komuniścić ogłosili 

hasło „karp na każdym wigilijnym sto-
le”. W zakładach pracy można było do-
stać słodowodną rybę. Ludzie trzymali 
karpia w... wannach, bo nie mieli lo-
dówek. Alternatywa? Puste półki w 
sklepach. W związku z tym w świę-
ta karp królował na polskich stołach.  
Tak zostało do dziś. [JM] 

Dlaczego jemy karpia  
w Wigilię?

Reklama

W Y P R Z E D A Ż E
W Polsce zazwyczaj 
posezonowe wyprzedaże 
organizowane  
są w styczniu. 
Jak zaoszczędzić 
zatem na zakupach 
przedświątecznych?

T u pomoże nam moda, 
która przyszła ze Sta-
nów Zjednoczonych 
i Wielkiej Brytanii. 

Chodzi o Black Friday (24 listopa-
da, chodź w wielu miejscach bę-
dzie trwał przez cały weekend). To 
święto zakupów przypada zawsze 

w ostatni piątek listopada, czyli 
dzień po amerykańskim Święcie 
Dziękczynienia. Black Friday to 
dzień największych wyprzedaży 
i obniżek w roku. 

„Czarny Piątek” w Polsce 
zyskuje coraz większą popu-
larność. Niestety, niewielu sprze- 
dawców decyduje się na 70 czy 
80 proc. obniżki. W Polsce mo-
żemy spodziewać się albo spe-
cjalnej oferty promocyjnej na 
wybrane produkty, albo obni-
żek rzędu 30 proc. Choć są i ta-
kie sklepy, które dają większe 
rabaty. Mimo tego warto zasta-
nowić się czy nie lepiej kupić 

Zaoszczędź dzięki 
wyprzedażom

świąteczne prezenty właśnie 
w Black Friday. Wtedy na pew-
no zaoszczędzimy pieniądze. 

Jeśli wolicie robić zakupy 
w sieci, to oprócz Black Friday  
możecie skorzystać z Cyber Mon- 
day. „Cybernetyczny Poniedzia-
łek” to dzień obniżek w sklepach 
internetowych. W tym roku Cy-
ber Monday przypada 28 listo-
pada. Często sklepy internetowe 
przygotowują promocje tak na 
Black Friday, jak i na Cyber Mon-
day. Niekiedy oferta jest iden-
tyczna, ale wielu sprzedawców 
przygotowuje dwie różne pro-
pozycje obniżek. [SD] 

P O T R A W Y
Tradycyjna wigilijna 
kolacja składa się  
z 12 potraw. Kłopot w tym, 
że obecnie nie każdy jest 
w stanie przygotować 
świąteczne potrawy sam. 
Jest na to rozwiązanie.

D om, praca, dzieci – to 
szereg obowiązków, 
na które nie zawsze 
starcza nam czasu. 

A co gdy przychodzą święta? 
Zaczyna się planowanie, bie-
ganie po sklepach i gotowanie. 
A gdyby tak choć jedną z tych 
rzeczy zdjąć ze swoich barków? 

Przygotowując się do rodzin-
nych świąt coraz chętniej rezy-
gnujemy ze „stania przy garach” 
i decydujemy się na zamówienie 
potraw z firm cateringowych.  
To nie tylko oszczędność cza-
su, ale i pieniędzy. Zwłaszcza dla 

Catering na Wigilię
tych, których zdolności kulinar-
ne nie są powalające. 

Oferta świątecznego menu 
jest niezwykle szeroka, a i ceny  
są całkiem przystępne. Dodatko- 
wo zamawiając jedzenie oszczę-
dzamy czas. Zamiast stać w gi-
gantycznych kolejkach w sklepie, 
a później gotować do nocy, mo-
żemy zająć się innymi „świątecz-
nymi” sprawami. 

Jednocześnie dania z caterin-
gu nie muszą być tymi jedynymi, 
jakie pojawią się na świątecznym 
stole. Na święta możemy zamó-
wić, tylko kilka potraw czy dese-
rów, które mogą uzupełnić menu, 
które przygotujemy sami. [AZ] 

 Anna Zwolińska  

P R E Z E N T
Okres przedświątecznej 
gorączki, to nie tylko 
przygotowania do wigilijnej 
kolacji. Boże Narodzenie 
to również szał prezentów. 
Tylko jak wybrać podarek, 
który przypadnie do gustu 
drugiej osobie.

N ajmniej kłopotów ma-
my z zakupem podar-
ków dla najmłodszych 
członków naszej ro-

dziny. Maluchy listy do świętego 
Mikołaja piszą już w listopadzie, 
a lista pozycji praktycznie nie ma 
końca. W przypadku nastolatków 
sprawa już tak łatwa nie jest... 
Z reguły młodzież wybiera pre-
zenty z wysokiej półki cenowej. 
No bo kto nie marzy o nowym te-
lefonie, czy innym popularnym 
gadżecie. Kłopot w tym, że ceny 
takich „zabawek” idą dziś w tysią-
ce złotych i nie każdy może sobie 
pozwolić na taki wydatek zwłasz-
cza w święta. Z dorosłymi rów-
nież nie ma lekko. Gdy pytamy 
wprost, co chcą znaleźć pod cho-
inką słyszymy „a daj spokój, nic 
nie chcę”. Tą odpowiedź zapew-
ne i wy słyszeliście już nie raz. 

Co więc zrobić by ze świątecz-
nych prezentów wszyscy byli za-
dowoleni, a ich wymyślenie nie 
spędzało nam snu z powiek? 
Jest na to kilka sposobów, które 

jednocześnie sprawią frajdę ca-
łej rodzinie. 

Listy do Mikołaja
Co wy na to? Czy w całym tym 
świątecznym szaleństwie nie 
chcielibyście choć na chwile 
poczuć się jak dzieci? Wspól-
nie z rodziną można ustalić, że 
piszemy listy do „świętego”, ale 
z zasadą, że na liście mają być 
rzeczy tylko dla mnie. Wiele pań 
domu zapytanych o to co chcia-
łyby dostać na święta mówią, że 
przydałby się nowy obrus, lamp-
ka czy komplet ręczników. Aby 
tego uniknąć warto wprowadzić 
wspomnianą regułę, bo obrus to 
przecież nie jest prezent, o któ-
rym marzy nasza mama czy bab-
cia. Wujek zapewne też nie śni 
o nowym młotku. Zamiast tego 
na listach powinny znaleźć się 
takie pozycje jak zabieg u ko-
smetyczki, przejażdżka szyb-
kim samochodem czy książka 
lub perfumy. Sami często bo-
wiem zapominamy o tych ma-
łych prezentach dla nas samych. 

Losowanie
Pamiętacie tę mikołajkową zabawę 
ze szkoły? Woreczek z imionami, 
określona kwota na prezent i loso-
wanie. W ten sposób zamiast piątej 
pary rękawiczek i 17 par skarpet pod 
choinką mamy jeden ale za to po-
rządny i trafiony prezent. Zabawę 
można zmodyfikować, tak by każ-
dy na swoim losie zamieścił trzy 
propozycje podarku, który chciał-
by znaleźć pod choinką. Warunek 
jeden – jego cena musi się mie-
ścić w ustalonej kwocie. O tym co 
dostaniemy zadecyduje natomiast 
nas losowo wybrany święty Mikołaj. 

Na wesoło
Kolejną propozycją jest ustalenie 
z rodziną, że prezenty kupujemy 
na wesoło. Kapcie z futerkiem, 
śmieszny sweterek, kubek do ka-
wy z zabawnym napisem – to ta-
nie prezenty, które dodatkowo 
rozweselą rodzinne święta. Waż-
ne, by podarki były dobierane ze 
smakiem, a obdarowywane osoby 
przyjmowały je ze śmiechem. Bo 
o zabawę i radość właśnie chodzi.

Prezenty nie muszą 
być utrapieniem

pi
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Co roku powtarzamy to samo py-
tanie. Nie da się ukryć, że śnieg 
w święta tworzy wyjątkowy klimat 
i dodaje wspólnie spędzanym chwi-
lom uroku. A dzieci cieszą się bardzo, 
gdy z nieba lecą płatki śniegu! Doro-
śli chętnie pomagają pociechom le-
pić bałwana i wszyscy się świetnie 

bawią. Jeszcze niedawno mówiło się, 
że zbliża się zima stulecia. Pierwsze 
prognozy długoterminowe mówią, 
że w tegoroczne święta śnieg może 
pojawić się w nocy z 24 na 25 grud-
nia. Z zimna raczej nie powinniśmy 
się trząść. W dniach 24-26 grudnia 
temperatury powinny oscylować 

w granicach – 1 do – 2 st. Celsjusza. 
W nocy do – 8. Pierwszy i drugi dzień 
świąt pochmurne. Opady deszczu 
i śniegu nie są spodziewane. Zatem 
dużej ilości białego puchu nie należy 
wypatrywać. Ale to tylko prognoza. 
Miłośnicy zimy tym razem liczą, że 
pogoda się do nich uśmiechnie. [JM] 

Święta 
będą białe?

na prez
ent

PRUSZKÓW
ul. Kraszewskiego 41

facebook.com/galeriastyle
tel. 600 924 925

BIŻUTERIA
IDEALNA

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

Reklama

 Jakub Małkiński 

O R G A N I Z A C J A
Święta Bożego 
Narodzenia to prawdziwe 
organizacyjne wyzwanie. 
Jak zaplanować 
przygotowania, żeby 
ze wszystkim zdążyć?

„C oraz bliżej święta, 
coraz bliżej świę-
ta” – w uszach pani
domu oraz pozo-

stałych domowników słowa te 
brzmią mocniej z każdym dniem. 
W natłoku codziennych obowiąz-
ków trzeba pomyśleć o pre-
zentach, potrawach, choince, 
spotkaniach z najbliższymi. Nie 
da się ukryć, że sporo tego, ale 
jest lekarstwo, które pozwoli nad 
wszystkim zapanować. Chodzi 
o właściwą organizację.

A więc kartka bądź kalen-
darz i długopis w dłoń. Zapisu-
jemy to, co musimy zrealizować 

i planujemy. Wtedy na pewno nic 
nam nie umnknie. Bo nie da się 
wszystkiego zrobić na raz, więc 
należy sprecyzować swoje priory-
tety. Na początku może wydawać 
nam się, że mamy wiele na gło-
wie i jednak nie zdążymy zreali-
zować planów. Warto sobie zadać 
pytanie, czy wszystko, co wypisa-
liśmy jest konieczne. Może okna 
wystarczy przetrzeć, a nie trzeba 
ich myć, z kolei dywan był pra-
ny dwa miesiące temu, więc wy-
starczy go tylko odkurzyć. Warto 
również odpowiednio wcześnie 

zastanowić się i ustalić, gdzie i jak 
spędzamy święta. 

Niemały ból głowy sprawia 
nam również kwestia prezen-
tów. Głowimy się, co sprawi ra-
dość najbliższym. Nie obejdzie się 
bez listy. Pamiętajmy, że nie mu-
simy wszystkich prezentów kupo-
wać hurtowo i w jednym miejscu. 
Upominki dla bliskich to jedno, 
ale trzeba nabyć artykuły spo-
żywcze, które będą niezbędne 
do przygotowania potraw oraz 
rzeczy do wykonania dekoracji. 
Podstawą będzie oczywiście, po 

Świąteczny kalendarz 
niezbędny
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P O M O C
Święta Bożego Narodzenia 
to wyjątkowy czas, 
którym cieszymy się 
w gronie najbliższych. 
Pamiętajmy również, 
aby dzielić się z tymi, 
którzy potrzebują wsparcia.

B iegamy za prezen-
tami, zastanawiamy 
się, co kupić dziec-
ku. Chcemy najbliż-

szym sprawić ogromną radość 
i zobaczyć ich uśmiech. Mamy 
także doskonałą okazję dojrzeć 
tych, którzy potrzebują wspar-
cia. Żyją w samotności, pozo-
stawieni sami sobie. Święta 
Bożego Narodzenia to wyjąt-
kowy czas, w którym możemy 
okazać ciepło i serce drugiemu 
człowiekowi. Po prostu –  spra-
wić mu radość. Nie musimy ro-
bić tego osobiście. 

Wokół nas działa wiele fun-
dacji i stowarzyszeń, które m.in. 
organizują wigilie dla bezdom-
nych czy pomagają potrzebują-
cym przygotować święta. Każdy 
z nas, na miarę swoich możli-
wości, może okazać wsparcie. 

Pamiętajmy o potrzebujących

raz kolejny powtarzana, lista. Bez 
niej ani rusz! Zakupy można re-
alizować etapami, ale nie zwle-
kajmy z nimi do ostatniej chwili. 
Wtedy unikniemy stresu, a tak-
że wrzucania do koszyka niepo-
trzebnych rzeczy.

A potem oddajmy się radości 
z przygotowywania świąt w do-
mowej atmosferze. Jedni w kuch-
ni, inni w pokoju przy ubieraniu 
choinki. Warto pamiętać, aby każ-
dego z domowników zaangażo-
wać w przygotowania. Z jednej 
strony zdejmiemy z siebie nieco 
obowiązków, a także sprawimy, 
że wszyscy będą tworzyć wspól-
ne dzieło i następnie razem za-
siądziemy do wigilijnego stołu.

Należy podkreślić, że święta 
nie muszą być perfekcyjne. Naj-
wazniejsze, żeby były spędzone 
w rodzinnym gronie, a przygo-
towania do nich nie wycieńczy-
ły nas, lecz pozytywnie nastroiły. 
Pod choinką na pewno znajdzie-
my coś, co wynagrodzi nam trud.

Bo razem możemy więcej! Fede-
racja Polskich Banków Żywność 
prowadzi zbiórkę produktów 
dla potrzebujących. W dniach 
1-3 grudnia w blisko 3000 skle-
pów w całym kraju wolonta-
riusze będą czekać na artykuły 
spożywcze. Warto również pa-
miętać o potrzebującej młodzie-
ży. Fundacja Świętego Mikołaja 
zbiera środki dla rodzinnych do-
mów dziecka i wspiera zdol-
nych uczniów.

Ruszyła również kolejna edy-
cja Szlachetnej Paczki. Możemy 
wybrać rodzinę z naszego mia-
sta, której chcemy sprawić ra-
dość w nadchodzące święta. 
Szlachetna Paczka uszczęśliwi-
ła setki tysiący osób. Nie brakuje 
potrzebujących, ale i tych, któ-
rzy chcą pomagać.

Warto pamiętać, że zawsze 
istnieje możliwość zaangażo-
wania się w liczne akcje w ro-
li wolontariusza. Jeśli wiemy, 
że nasz sąsiad bądź znajomy 
jest w trudnej sytuacji również 
możemy zaoferować swoją po-
moc. Ten symboliczny pusty ta-
lerz przy wigilijnym stole może 
czekać właśnie na niego. [JM]
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AKCJA 
RABATOWA
Dodaj kupon rabatowy 
w dodatku świątecznym 
Gazety WPR

1 grudnia

  ciekawa akcja promocyjna
  dystrybucja w składach WKD
  publikacja na portalu WPR24.pl

ceny

netto
od 100 zł

 + gratis
projekt graficzny

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

Kupon promocyjny
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2
ogłoszenie  
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Kupon promocyjny

2 zł
rabatu na Zapieksę 

Pruszkowską
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SKLEP Z ODZIEŻĄ I OBUWIEM
SPORTOWYM GOGA-SPORT
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Pruszków, Kraszewskiego 48/5  
tel.: 22 738 71 60

BIURO 
RACHUNKOWE

Pierwsze  
2 miesiące

Kupon promocyjny
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Pruszków, Al. Armii Krajowej 36  
tel. 7900 240 790

10%
na pierwszą  

wizytę

POLSKIE CENTRA DIETETYCZNE 
Spełnij postanowienia noworoczne!  
Skorzystaj z konsultacji z Dietetykiem!

Święta zbliżają się wielkimi krokami, 
więc niedługo wpadniemy w zakupo-
wy szał. Wszyscy ruszą niczym wściekłe 
byki między sklepowe półki, aby zna-
leźć to, co ucieszy ich najbliższych. Pod 
choinką nie może zabraknąć prezentów. 
Okres przedświąteczny to czas wzmo-
żonych wydatków, więc każda okazja, 
aby zaoszczędzić jest na wagę złota. 
W związku z tym przygotowaliśmy dla 
naszych Czytelników kupony promocyj-
ne. Z pewnością idealnym prezentem 
dla kobiety będzie przepiękna biżute-
ria, zaś dla aktywnych sprzęt sportowy. 
A może chciałbyś zrzucić nieco kilogra-
mów? Z pewnością konsultacja z diete-
tykiem będzie cenna. Co jeszcze na Was 
czeka? Sprawdźcie obok i skorzystajcie, 
bo naprawdę warto. Na każdym kupo-
nie znajdziecie lokalizację sklepu oraz 
termin jego ważności. Wystarczy przed-
stawić go sprzedawcy, a ten naliczy od-
powiedni rabat. Udanych zakupów!

Rabaty czekają!
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 Seweryn Dębiński 

P R U S Z K Ó W
Trwają przygotowania do 
przebudowy kładki dla 
pieszych nad torami PKP, 
która łączy ul. Majową 
z ul. 3 Maja w Pruszkowie. 
Ogłoszono przetarg na 
wykonanie dokumentacji 
projektowej. 

W 2015 r. kładka po-
łożona najbliżej 
pruszkowskiego 
dworca została 

rozebrana, ponieważ do użyt-
kowania oddano przejście 
podziemne. Tak zdecydowała 
spółka PKP Polskie Linie Ko-
lejowe. Wówczas mieszkańcy 
zastanawiali się czemu pozba-
wiono ich jednej z możliwo-
ści przedostania się na drugą 
stronę miasta, dodatkowo po-
jawiły się obawy o kładkę zloka-
lizowaną na wysokości ul. Ma-
jowej. Ale już wtedy władze 
miasta zapowiedziały jej prze-

budowę. Teraz plany zaczęły 
się urzeczywistniać. 

Ogłoszono przetarg na wy-
konanie projektu przebudowy 
kładki. Zwróciliśmy się do prusz-
kowskiego urzędu z pytaniem 
czy inwestycja zostanie podzie-
lona na miasto i PKP PLK. – Ko-
lejarze nie chcą mieć z tym nic 
wspólnego, wobec tego wszystko 

musimy wziąć na siebie. Jeżeli 
nie zrobilibyśmy tego zadania to 
postawiono nas przed takim roz-
wiązaniem, że PKP kompletnie 
wszystko rozbierze przy okazji 
remontu trasy 447, a na to nie 
mogliśmy się zgodzić. Jesteśmy 
w trakcie przejmowania tej kładki 
tzn. była własnością PKP, a teraz 
będzie własnością miasta – mówi 

Kładka do przebudowy

M
ac

ie
j B

oc
hn

ow
sk

i

Ar
ch

iw
um

B R W I N Ó W
Tak jak w ubiegłym roku, 
również i w tym na terenie 
Brwinowa pojawi się 
lodowisko. Tafl a rozstanie 
rozstawiona na terenie 
przy ul. Piłsudskiego. Jak 
zapowiadają włodarze 
start już w Mikołajki!

P odczas poprzedniego 
sezonu zimowego lo-
dowisko w Brwinowie 
cieszyło się ogromną 

popularnością i zapowiada się, 
że w tym roku nie będzie inaczej. 
– Plan jest taki, żeby najpóźniej 
lodowisko zostało uruchomio-
ne 6 grudnia. Zobaczymy też 
jaka będzie pogoda, ponieważ 
jeżeli będzie za ciepło, powy-
żej 10 stopni Celsjusza to nie-
stety, ale nie da się schłodzić 
lodowiska – mówi Arkadiusz 
Kosiński, burmistrz Brwino-
wa. – Zasady funkcjonowania 
ślizgawki będą takie same jak 
w ubiegłym roku – dodaje.

Lodowisko będzie bezpłatne 
dla wszystkich. Dodatkowo poja-
wi się możliwość wypożyczenia 

łyżew – 120 sztuk łyżew dla dzie-
ci, młodzieży, dorosłych oraz 
20 kasków dla dzieci – za nie-
wielką kwotę, bo cena wypoży-
czenia wyniesie symboliczną 
złotówkę (obejmuje także wy-
pożyczenie kasku). Nie za-
braknie oczywiście miejsca do 
zmiany obuwia na łyżwy, poja-
wi się metalowa lub drewniana 
wiata z ławkami i wieszakami. 
Dostępne będą też chodziki do 
nauki jazdy na łyżwach.

Firma obsługująca lodowisko 
będzie musiała zadbać o pielę-
gnację i konserwację tafl i lodo-
wiska przy pomocy tzw. rolby. 
Serwisowanie lodowiska będzie 
odbywało się przynajmniej dwa 
razy dziennie w godz. 7-8 i 14-15.
Oprócz tego lodowisko zostanie 
oświetlone, a czas umili muzyka 
„płynąca” z głośników. Warto też 
wiedzieć, że jeżeli będzie zbyt 
dużo chętnych osób do jazdy 
w tym samym czasie, to zosta-
ną wprowadzone ograniczenia 
czasowe tak, by każdy mógł sko-
rzystać z obiektu. Lodowisko 
ma zostać w Brwinowie do lu-
tego przyszłego roku. [SD]

Lodowisko w tym roku 
też w Brwinowie

wiceprezydent Pruszkowa An-
drzej Kurzela. 

Spytaliśmy też o sposób prze-
prowadzenia prac. – Prawdo-
podobnie kładka powstanie od 
nowa, ponieważ musi być na 
innej wysokości niż dotych-
czas. Skrajnia kolejowa nieco się 
zmieniła, w związku z tym naj-
pewniej wszystko będzie trzeba 
rozbierać, jeśli nie uda się ca-
łości podnieść w jakiś sposób. 
A w ocenie specjalistów główne 
belki nośne są w całkiem dobrym 
stanie, ale niestety trzeba pod-
nieść ją do góry. Defi nitywnie 
dowiemy się wszystkiego w trak-
cie tworzenia projektu – zazna-
cza Kurzela. 

Obecnie kładka posiada trzy 
zejścia i żadne z nich nie jest do-
stosowane do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych. To się zmie-
ni. Projektant będzie musiał 
uwzględnić wariant obsługi osób 
niepełnosprawnych jako dodat-
kowy moduł, co oznacza uzupeł-
nienie istniejącej konstrukcji 
kładki o windy. 

G R O D Z I S K  M A Z O W I E C K IP I A S T Ó WG R O D Z I S K  M A Z O W I E C K IP R U S Z K Ó W
20 listopada na jednej z ulic Pruszko-
wa policjanci zatrzymali do kontroli 
pojazd. – Okazało się, że siedzą-
cy za kierownicą 41-latek jest nie-
trzeźwy. Badanie wykazało ponad 
pół promila alkoholu w organizmie 
– przedstawia podkom. Karolina 
Kańka, rzecznik prasowy Komendy 

Powiatowej Policji w Pruszkowie.  
Ale to był dopiero początek. Chwilę 
później wyszło na jaw, że mężczyzna 
nie posiada uprawnień do kierowa-
nia pojazdami i jest poszukiwany 
przez prokuraturę... – Mężczyzna 
nie posiadał też uprawnień do kiero-
wania pojazdami, a po sprawdzeniu 

w systemach policyjnych okazało 
się, że jest poszukiwany przez pro-
kuraturę w Piotrkowie Trybunal-
skim – wyjaśnia podkom. Kańka. 
Teraz 41-latek będzie miał proble-
my, musi odpowiedzieć za kierowa-
nie pojazdem w stanie nietrzeźwości 
i za jazdę bez uprawnień. [SD] 

Nietrzeźwy i bez uprawnień 
kierował samochodem

N A D A R Z Y N
Od 30 listopada do 
2 grudnia w Nadarzynie 
będą odbywać się 
Centralne Targi Rolnicze. 
Jedną z atrakcji będzie 
koncert Zenona 
Martyniuka.

C entralne Targi Rol-
nicze to największe 
targi agrobiznesu 
w Polsce. Ideą im-

prezy jest promocja polskich 
produktów rolnych, zarówno 
na arenie krajowej jak i mię-
dzynarodowej. Impreza po-
dobnie jak w ubiegłym roku 
będzie organizowana w Ptak 
Warsaw Expo w Nadarzynie 
i potrwa trzy dni.

CTR rozpoczną się w czwar-
tek, 30 listopada. W trakcie 
trzydniowej imprezy nie za-
braknie atrakcji dla odwie-
dzających. Organizowane będą 
liczne degustacje tradycyjnych 
polskich potraw, produktów 
i alkoholi. Nie zabraknie też 
gier i zabaw zachęcających 

dzieci do spożywania mleka. 
Koła Gospodyń Polskich z ca-
łego raju przygotują prezenta-
cje stołów wigilijnych.

Jedno jest jednak pewne. 
Najwięcej osób przyciągnie 
koncert Zenona Martynika, 
który jest zaplanowany na pią-
tek, 1 grudnia. Artysta znany 
z takich utworów jak „Przez 
twe oczy zielone”, „Pragnienie 
miłości” czy „Życie to są chwi-
le” na scenie pojawi się o godz. 
17.00. Jeśli chcecie się wybrać 
na targi konieczna jest wcze-
śniejsza rejestracja. Formularz 
jest dostępny na stronie www.
centralnetargirolnicze.pl. [AZ]

Zenek Martyniuk wystąpi 
w Nadarzynie!

T E N I S  S T O L O W Y
Mistrzowie Polski przegrali 
trzeci mecz w sezonie. 
W 6. kolejce Lotto Superligi 
tenisa stołowego lepszy 
od Bogorii okazał się PKS 
Kolping Frac Jarosław.

P odopieczni Tomasza 
Redzimskiego chcieli 
sprawić prezent kibi-
com i wygrać we wła-

snej hali. Zaczęło się nerwowo, 
bo Pavel Sirucek przegrał dwie 
odsłony z Paulem Drinkhallem. 
Jednak Czech fantastycznie się 
odbudował i w kolejnych trzech 
setach rozbił rywala. Emocjo-
nująco było również w starciu 
Hana Chuanxi z Tomislavem 
Pucarem. Wydawało się, że 
zawodnik gości jest o krok od 
zwycięstwa, ale gracz Bogorii 
wyrównał. W tie-breaku Pucar
pokonał Hana do 6.

Patryk Zatówka nie dał żadnych 
szans Danielowi Górakowi. Gracz 
Bogorii jedynie w pierwszym se-
cie prowadził wyrównaną walkę 
– 9:11. Nadzieję w serca kibiców 
ponownie wlał Sirucek. W decy-
dującym piątym starciu Han dał 
z siebie wszystko, ale zwycięstwo 
gościom zapewnił Drinkhall.

Dartom Bogoria Grodzisk 
Mazowiecki – PKS Kolping 
Frac Jarosław 2:3

Sirucek – Drinkhall 3:2 (14:16, 
8:11, 11:4, 11:4, 11:6). Han – Pucar 2:3
(9:11, 11:13, 13:11, 11:6, 6:11). Górak – 
Zatówka 0:3 (9:11, 6:11, 6:11). Siru-
cek – Pucar 2:0 (11:7, 11:4). Han 
– Drinkhall 1:2 (5:11, 11:7, 9:11). [JM]

Bogoria 
przegrała 
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STREFY PŁATNEGO 
PARKOWANIA W PRUSZKOWIE 

– TAK CZY NIE? 
MIESZKAŃCY MAJĄ GŁOS!

Zapraszamy na otwarte spotkanie, podczas 
którego omówimy wyniki ankiety dotyczącej 
planu wprowadzenia przez Miasto Pruszków 

Stref Płatnego Parkowania.

Środa 29 listopada
godzina 18:00

Liceum Ogólnokształcące
im. Tomasza Zana w Pruszkowie

ul. Daszyńskiego 6

Zapraszamy!

Ogłoszenie
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P R Z E T A R G
BURMISTRZ MIASTA PODKOWA LEŚNA

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Podkowa Leśna

Lp. Położenie
nieru- 

chomości
(Adres)

Nr
ewid.

działki

Pow.
działki

(m2)

Nr
KW

Opis nieruchomości  Cena
nierucho- 

mości  
(zł)

Wadium  
(zł)

Wyma- 
gane  

postą- 
pienie  

(zł)

Rodzaj 
sprzedawa- 
nego prawa

Przeznaczenie
w planie

1 ul. Hele- 
nowska 23

108, 
obr 4 1424

WA1G/ 
00074601/0

Niezabudowana, ogrodzona;
działka posiada zgodę Wojewody 

Mazowieckiego na zmianę 
przeznaczenia gruntów leśnych 

na cele nieleśne;

656 000 65 600 7 000

własność

Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego 

teren oznaczony symbolem 
71 MN/U i przeznaczony 

pod zabudowę mieszkaniową 
na działkach ogrodowych z 

dopuszczeniem usług

Poz. 1– I przetarg 09.11.2017 r.
Do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT 23 %)
Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna, w sali ślubów dniu 
26 stycznia 2018 r. (tj. piątek) o godz. 1000 Wadium w podanej wysokości należy wpłacić do dnia 22 stycznia 2018 r. przelewem na 
konto: Miasto Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna, Nr 23 1240 5918 1111 0000 4909 1890. Wpłata wadium 
za pośrednictwem poczty lub banków winna być dokonana z takim wyprzedzeniem, aby wyżej wymieniona kwota wpłynęła na konto 
Miasta Podkowa Leśna w określonym wyżej terminie tj. najpóźniej w dniu 22 stycznia 2018 r. Cenę nabycia uzyskaną w przetargu 
za nabytą nieruchomość pomniejszoną o wpłacone wadium należy uregulować jednorazowo przed podpisaniem umowy sprzedaży na 
konto Miasta Podkowa Leśna. Za datę zapłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek Urzędu. 
Osoby przystępujące do przetargu muszą przedłożyć komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości, a firmy 
lub spółki dodatkowo aktualny odpis z rejestru sądowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej. Uczestnicy 
biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej). Małżonkowie biorą udział  
w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi 
bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta Podkowa 
Leśna może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 
Bliższych informacji udziela Referat Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta Podkowa Leśna pok. 16, tel. 22 759-21-19;  
e-mail: justyna.cierniak@podkowalesna.pl;

OBWIESZCZENIE STAROSTY PRUSZKOWSKIEGO
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496) zawiadamiam, że dnia 20.11.2017 r. została 
wydana decyzja nr 14/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowy drogi gminnej 
– ulicy Zdrojowej obr. Wypędy, gm. Raszyn.

Inwestycja obejmuje następujące działki: 
156/6 (działka pod inwestycję – 156/41; działka pozostała po podziale – 156/42), 62/1 (62/2; 62/3), 64/1  
(64/2; 64/3), 159/3 (159/4; 159/5), 160/2 (160/3; 160/4), obr. Wypędy, gm. Raszyn
 
W odniesieniu do działek ulegających podziałowi – przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, 
w nawiasie numery działek po podziale. Numery działek objętych liniami rozgraniczającymi (pod inwestycję) 
zostały podkreślone, po średniku wskazano działki pozostałe poza inwestycją.
Części działek, z których korzystanie będzie ograniczone:
62/3 (powstała z podziału dz. nr ew. 62/1), 60/1, 156/5, 61, 160/1, 159/2
obr. Wypędy, gm. Raszyn 

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

G R O D Z I S K  M A Z O W I E C K IP I A S T Ó WG R O D Z I S K  M A Z O W I E C K IP R U S Z K Ó W
U zbiegu ul. Mickiewicza i Głowackie-
go w Pruszkowie powstanie miejsce 
do rekreacji sportowej – siłownia ple-
nerowa i stacja ćwiczeń street wor-
kout. Zagospodarowanie terenu 
przewiduje stworzenie trzech stref 
ćwiczeń, z których każda charakte-
ryzować się odrębnym sposobem 

treningu. Przewiduje się ustawie-
nie sześciu zestawów urządzeń,  
z których każde z nich jest złożone  
z dwóch różnych stanowisk do ćwi-
czeń na jednym pylonie. W skład 
zestawów wejdą: poręcze i waha-
dło, biegacz i koła Tai Chi, jeździec 
i orbitrek, ławka do brzuszków  

i prostownik pleców, motyl i wypy-
chacz, podciągacz i wioślarz. Powsta-
nie także stacja do street workout. 
Na całość wykonawca bedzie musiał 
udzielić 24-miesięcznej gwarancji. 
Według zapisów przetargowych za-
mówienie ma zostać zrealizowane naj-
później do 21 grudnia tego roku. [SD] 

Powstanie siłownia  
plenerowa i street workout

Ogłoszenie

Ogłoszenie

P R U S Z K Ó W
Kierowcy z niecierpliwością 
czekają na otwarcie dla 
ruchu ul. Warsztatowej 
w Pruszkowie. Termin 
zakończenia prac został 
przesunięty na koniec 
listopada. 

M ieszkańcy i kie-
rowcy zasypu-
ją nas pytaniami 
o termin zakoń-

czenia prac na ul. Warsztatowej. 
I nie ma się co dziwić bowiem 
jest to fragment ciągu drogowe-
go łączącego Pruszków z Piasto-
wem i Ursusem. 

Zgodnie z wcześniejszymi 
deklaracjami zarządcy dro-
gi, czyli Starostwa Powiatowe-
go w Pruszkowie roboty miały  
zakończyć się 21 listopada.  
– Zgodnie z przyjętym harmono-
gramem prace w ciągu ul. War- 
sztatowej trwały do 21 listopada. 
Do tego czasu miała zostać wy-
konana nawierzchnia drogi na 

odcinku około 530 metrów, czy-
li od ul. 3 Maja do ul. Brzeziń- 
skiego. Kwestia otwarcia ul. War- 
sztatowej była związana przede 
wszystkim z koniecznością jej 
remontu, który pozwoliłby 
na uruchomienie dodatkowej 

nitki komunikacji zastępczej 
dla północnej części Pruszkowa  
– mówi nam Krzysztof Bukow-
ski z pruszkowskiego starostwa. 

ZTM uruchomił dodatkową 
linię autobusową w połowie 
października. Obecnie autobu-
sy poruszają się po zmienionej 
trasie, bowiem docelowo ma-
ją kursować właśnie ul. Warsz-
tatową. I to właśnie ten fakt 

Warsztatowa na finiszu

sprawił, że zdecydowano się 
na zwiększenie zakresu prac, 
a co za tym idzie... na przedłu- 
żenie terminu zakończenia ro-
bót. – Zapewnienie komunika-
cji dla mieszkańców pozwoliło 
nam podjąć decyzję o tym, aby 
wydłużając czas remontu o do-
datkowe dziewięć dni i wyko-
nać remont ulicy Warsztatowej 
na dodatkowym odcinku około 
330 metrów. Tym samym przy 
nieznacznym wydłużeniu ter-
minu zakończenia remontu 
oddamy kierowcom wyremon-
towaną drogę w całym przebiegu 
od ulicy 3 Maja do ulicy Bro-
niewskiego. Jestem przekona-
ny, że to korzyść dla wszystkich  
– dodaje Bukowski. [AZ]

 Jakub Małkiński 

N A D A R Z Y N
A także do sportu  
i rekreacji. Gmina Nadarzyn 
ogłosiła przetarg na 
zagospodarowanie 
tzw. Pastewnika i terenu  
w Walendowie. Inwestycja 
ma być gotowa pod koniec 
lipca 2018 roku.

P astewnik i teren przy 
ul. Brzozowej w Wa-
lendowie zyskają no-
wy charakter. Przede 

wszystkim chodzi o rozwój na te-
renie gminy Nadarzyn miejsc zie-
leni dostosowanych do potrzeb 
mieszkańców. Idea zagospodaro-
wania Pastewnika i terenu w Wa-
lendowie to propozycja dla tych, 
którzy cenią wypoczynek na łonie 
natury, a także lubią aktywność.

Na efekty trzeba poczekać. 
Gmina Nadarzyn ogłosiła przetarg 
na wykonanie zadania w formule 
projektuj i buduj. Mieszkańcy li-
czą, że ciekawych rozwiązań nie 
zabraknie. Jakie pomysły chce 
zastosować gmina w przypadku 
Pastewnika? – W ramach strefy 
wypoczynkowej parku planuje się 
przede wszystkim budowę ale-
jek, oraz wprowadzenie placyków 

z ławkami. W tej strefie planuje 
się budowę altanki rekreacyj-
nej, placu zabaw z urządzenia-
mi zapewniającymi atrakcje dla 
szerokiej grupy wiekowej dzieci. 
Dodatkowym elementem będzie 
tzw. siłownia zewnętrzna – zestaw 
urządzeń do ćwiczeń na świeżym 
powietrzu, zlokalizowany od stro-
ny południowej działki w sąsiedz-
twie ul. Polnej. W bezpośrednim 
sąsiedztwie placu zabaw projek-
tuje się stół do tenisa stołowego 
jak również stacjonarny stół do 

gry w szachy lub warcaby. Na tere-
nie tej strefy znajdzie się również 
ścieżka edukacyjna, pozwalająca 
na zapoznanie się z gatunkami flo-
ry regionalnej – czytamy w pro-
gramie funkcjonalno-użytkowym.

W Walendowie pojawi się plac 
zabaw, który ma być dostęp-
ny dla dzieci w różnym wieku. 
Pomyślano również o zwolen-
nikach aktywności ruchowej. 
– W ramach I strefy sporto-
wo-rekreacyjnej planuje się 

budowę boiska pełnowymiaro-
wego o nawierzchni trawiastej 
naturalnej, boiska wielofunkcyj-
nego o nawierzchni poliureta-
nowej. Na terenie projektuje się 
umiejscowienie parku linowe-
go. Z uwagi na brak drzewostanu 
umożliwiającego rozpięcie ście-
żek parku projektuje się montaż 
oparty o pylony żelbetowe lub 
stalowe. Planuje się ponadto bu-
dowę zaplecza socjalno-maga-
zynowego obsługującego obiekty 
sportowe. W ramach II strefy 

sportowo-rekreacyjnej planu-
je się budowę skateparku oraz 
miasteczka ruchu drogowego 
w otoczeniu zieleni parkowej – 
napisano w dokumentacji.

Gmina Nadarzyn czeka na 
oferty potencjalnych wykonaw-
ców do 23 listopada. Zamówienie 
powinno zostać zrealizowane do 
31 lipca 2018 roku.

Warto dodać, że na rozwój te-
renów zielonych gmina pozyska-
ła ponad 2,8 mln zł.  

Mieszkańcy zyskają przestrzeń  
do wypoczynku
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Idea zagospodarowania Pastewnika  
i terenu w Walendowie to propozycja 
dla tych, którzy cenią wypoczynek  
na łonie natury.

Przy nieznacznym wydłużeniu terminu 
zakończenia remontu oddamy 
kierowcom wyremontowaną drogę  
w całym przebiegu od ulicy 3 Maja  
do ulicy Broniewskiego
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Nowa hala w Brwinowie 
Sportowym Obiektem Roku 2017

S portowy Obiekt Roku 
2017 to tytuł nadawany
obiektom sportowym 
i rekreacyjnym, nowym 

i zmodernizowanym, niezależnie 
od ich wielkości i przeznaczenia 
(sport wyczynowy, powszech-
ny, rekreacja), za wyróżniającą 
je architekturę, konstrukcję, 
zastosowane przy budowie lub 
modernizacji materiały, tech-
nologie i wyposażenie obiek-
tu oraz jego walory użytkowe 
i funkcjonalne.

Budynek hali sportowej przy 
brwinowskiej Jedynce składa 
się z trzech kondygnacji o po-
wierzchni użytkowej 1958 m². 
Znajduje się w nim m.in. are-
na sportowa (z możliwością po-
działu na trzy części), zaplecze 
szatniowo-sanitarne, hol, pokój 
trenerów, sala fi tness, pomiesz-
czenia techniczne i magazy-
ny. Widownia jest wyposażona 
w 224 miejsca siedzące.

Oddana w tym roku do użytku hala sportowa wybudowana w technologii 
pasywnej otrzymała tytuł Sportowy Obiekt Roku. Nagrodę dla gminy Brwinów 

podczas uroczystej gali Sportowa Polska 25 października 2017 r. odebrał 
Sławomir Walendowski, Zastępca Burmistrza Gminy Brwinów.

W piątek 10 listopada 
2017 r. burmistrz Arkadiusz 
Kosiński wręczył 
czternastu parom 
z terenu gminy Brwinów 
medale przyznane przez 
Prezydenta RP za ponad 
50 lat małżeństwa.

N a tę szczególną uro-
czystość burmistrz 
gminy Brwinów 
Arkadiusz Kosiń-

ski wraz z kierownikiem Urzę-
du Stanu Cywilnego Mirosławą 
Osęką zaprosili małżeństwa 
z długim stażem małżeńskim. 
Ponad 50 lat razem świętowali: 
Krystyna i Władysław Kosterscy, 
Wiesława i Zdzisław Rzepkowie, 
Franciszka i Antoni Darażowie, 
Barbara i Witold Warsztono-
wie, Barbara i Julian Paziewscy, 
Wanda i Władysław Justyniako-
wie, Klaudia i Marek Ogniewscy, 
Hanna i Ryszard Głowalowie, Ire-
na i Zygmunt Winniccy, Teresa 
i Stanisław Adamowiczowie, Bo-
żena i Zdzisław Kwiecińscy, Ewa 
i Stanisław Cieślakowie, Jadwiga 
i Stanisław Orzechowscy, Ste-
fania i Włodzimierz Dębowscy.

Najdłuższym, 60-letnim sta-
żem mogą pochwalić się Krysty-
na i Władysław Kosterscy, którzy 

zawarli związek małżeński w 1957 
roku. 59 lat razem świętowali 
Wiesława i Zdzisław Rzepkowie. 
Franciszka i Antoni Darażowie 
pobrali się w 1964 roku. Bar-
bara i Witold Warsztonowie 
oraz Barbara i Julian Paziewscy 
w 1965 roku. Wanda i Władysław 
Justyniakowie, Klaudia i Marek 
Ogniewscy oraz Hanna i Ryszard 
Głowalowie w 1966 roku, a pozo-
stałe pary w 1967 roku.

Burmistrz Arkadiusz Kosiń-
ski oraz przewodniczący rady 
miejskiej Sławomir Rakowiec-
ki  złożyli gratulacje i życze-
nia na dalszą wspólną drogę. 
By nadchodzące dni, miesią-
ce i lata upływały im przede 
wszystkim w zdrowiu, w oto-
czeniu kochającej rodziny, dzie-
ci i wnuków. Jubilaci otrzymali 

Świętowali ponad 50 lat razem

Polski Instytut Budownic-
twa Pasywnego i Energii Od-
nawialnej przyznał budynkowi 
hali sportowej w Brwinowie 
certyfikat „Budynek pasyw-
ny o sprawdzonej jakości”. Bu-
dynki pasywne są najnowszą 
generacją budynków energo-
oszczędnych i oferują wysoki 
komfort cieplny przez cały rok. 
Do ich ogrzania lub chłodzenia 

wystarcza niewielka ilość do-
starczanej energii.

Sukcesem jest uzyskanie wy-
maganej szczelności budynku 
potwierdzonej próbą ciśnienio-
wą. Hala w Brwinowie przeszła 
taką próbę pomyślnie. Mieszkań-
cy mogą być dumni z tak nowo-
czesnej hali na miarę XXI wieku, 
która łączy nowoczesne rozwią-
zania z troską o środowisko. (PR)

medale bukiety kwiatów oraz 
kosze wypełnione słodycza-
mi. Świętowali w gronie naj-
bliższej rodziny i przyjaciół. 
Nie zabrakło szampana i uro-
czyście odśpiewanego „Sto lat”, 
a także tortu z napisem „Jubi-
leusz małżeństwa”. Krótki kon-
cert skrzypcowy zaprezentował 
Łukasz Parcheta.

Pary małżeńskie, które w naj-
bliższym czasie obchodzić będą 
okrągłą 50. rocznicę zawarcia 
związku małżeńskiego, oraz pa-
ry, które są małżeństwem dłu-
żej niż 50 lat, a nie otrzymały 
jeszcze medali przyznawanych 
przez Prezydenta RP, proszone 
są o kontakt z Urzędem Stanu 
Cywilnego w Urzędzie Gminy 
Brwinów pod numerem tele-
fonu 22 738 25 61. (PR)
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DOSTAWA!PRUSZKÓW, PIASTÓW, MICHAŁOWICE, KOMORÓW

MICHAŁOWICE, KOMORÓW

www.zapieksypruszkowskie.pl

 + 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

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
nettood 100 zł

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
nettood 100 zł

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
nettood 100 zł

ZAMÓW 
reklamę
w dodatku światecznym 
w Gazecie WPR
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

Reklama
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Przez lata na wspomnianych ulicach 
obecny był ten sam problem. Nierów-
ności i ubytki w nawierzchni, która re-
gularnie była remontowana. Doraźne 
naprawy na niewiele się zdawały, po-
nieważ drogi były wykonane z zużlu. 
Myśliwska, na odcinku od Grodzi-
skiej do Żwirowej, została wykonana 

w asfalcie. Pojawiły się skrzyżowa-
nia wyniesione z ul. Świerkową i 
Słoneczną. Z kolei Słoneczna, przy 
Zespole Szkół nr 2, została wyko-
nana z kostki. – Nawierzchnie dróg 
posłużą co najmniej kilkadziesiąt lat 
– mówi nam Arkadiusz Kosiński, bur-
mistrz Brwinowa. Ale inwestycja nie 

została jeszcze w pełni zakończona. 
– Do wykonania pozostały chodniki. 
Jeśli utrzyma się dobra pogoda, może 
uda się je położyć jeszcze w tym roku. 
Jednak nie ma pośpiechu. Termin za-
kończenia zadania został przewidzia-
ny latem przyszłego roku – tłumaczy 
Arkadiusz Kosiński. [JM] 

Myśliwska i Słoneczna 
utwardzone

OBWIESZCZENIE  
O LICYTACJI

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie podaje do publicznej 
wiadomości, że dnia 29.11.2017 r. pod adresem: 05–800 Pruszków  
ul. Staszica 1 pokój 313, odbędzie się

I SPRZEDAŻ LICYTACYJNA 
ruchomości zajętych w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym  
z majątku Angeliki Brońskiej  ul. Waryńskiego 32/11, 05-800 Pruszków:
Samochód ciężarowy RENAULT MASTER dCi, rok produkcji 2009, 
kolor niebieski, VIN_VF1HDC1K641411916, nr rejestracyjny LHR01953

Wartość szacunkowa brutto: 16.300,00 zł
Cena wywołania stanowi ¾ wartości szacunkowej: 12.225,00 zł

Wadium (1/10 wartości oszacowania): 1.630,00 zł

Godzina rozpoczęcia licytacji 1200

Zajętą ruchomość można oglądać w Pruszkowie przy ul. Młynarskiej 5 
(zaparkowany na ulicy).
Warunkiem udziału w licytacji (również II licytacji) jest wniesienie 
do organu egzekucyjnego wadium, które należy wpłacić do organu 
egzekucyjnego na rachunek lub w gotówce.
Kwota wadium winna się znajdować na rachunku nr 20 1010 1010 0162 
6113 9120 0000 do dnia licytacji do godz._900, w przelewie oprócz danych 
przystępującego proszę dopisać WADIUM
Wpłaty wadium gotówką: w pokoju 313 w_dniu licytacji od godz. 945  
do godz. 1145. 
Wadium zostanie zaliczone nabywcy na poczet ceny a pozostałym 
uczestnikom zwrócone.
Nabywca zobowiązany jest uiścić niezwłocznie po udzieleniu mu 
przybicia przynajmniej cenę wywołania. Jeżeli ceny tej nie uiści traci 
prawo wynikłe z przybicia i nie może uczestniczyć w dalszej licytacji. 
Różnicę między ceną nabycia a kwotą wpłaconą po udzieleniu przybicia, 
nabywca ureguluje organowi egzekucyjnemu do godziny 1200 dnia 
następnego. Nabywca, który w tym terminie nie zapłaci reszty ceny, 
traci prawo wynikłe z przybicia i prawo do zwrotu kwoty uregulowanej  
w czasie licytacji gotówką. 
Nabywca po zakończeniu licytacji otrzyma postanowienie o_nabyciu oraz 
fakturę bez VAT.

Jeżeli I licytacja nie dojdzie do skutku, to:
II licytacja odbędzie się pod tym samym adresem i godzinach w dniu 
06.12.2017 r.
Cena wywołania II licytacji będzie wynosić ½ wartości szacunkowej: 
8.150,00 zł
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie zastrzega sobie prawo 
odstąpienia od licytacji bez podania przyczyn oraz nie odpowiada za wady 
ukryte i stan techniczny nabytej ruchomości. 
Odbiór następuje z miejsca przechowania transportem nabywcy i na jego 
koszt.
Nabywca nie może domagać się unieważnienia licytacji i nabycia 
ruchomości ani też obniżenia ceny jej nabycia z powodu jej wad, mylnego 
oszacowania lub innej przyczyny.
Informacje w sprawie licytacji można uzyskać pod nr tel. 22 7380802,  
tel. kom. 693 356 980 lub w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie, ul. 
Staszica 1 pok. 202, 203. 

podpis na oryginale 
 Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pruszkowie 

Łukasz Bogusz

F o t o m i g a w k aF o t o m i g a w k a

Trakcie modernizacji linii kolejowej nr 447 Brwinów zyska zupeł-
nie nowy tunel dla pieszych i rowerzystów w ciągu ul. Sportowej  
i ul. Przejazd. Prace są coraz bardziej zaawansowane, a efekty widać 
gołym okiem. [Red]  
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 Anna Zwolińska 

P R U S Z K Ó W
Środowe (22 listopada) 
spotkanie prezydenta 
Pruszkowa z mieszkańcami 
Gąsina upłynęło na debacie 
dotyczącej planów budowy 
ul. Nowoinżynierskiej. 
Swoje wizje rozwiązań 
komunikacyjnych 
przedstawili nie tylko 
pruszkowscy włodarze,  
ale i sami mieszkańcy.

P omysł budowy no-
wej drogi wyjazdowej 
z Gąsina w kierunku 
ul. Poznańskiej od 

kilku miesięcy jest tematem 
numer jeden wśród mieszkań-
ców tej części Pruszkowa. Jedni 
podpisują się pod petycjami za 
budową nowego połączenia dro-
gowego, drudzy nie chcą wyra-
zić na to zgody i przygotowują 
swoje pisma. Pruszkowscy wło-
darze, chcąc poznać argumenty 
obu stron oraz zaprezentować 
własną wizję, zaprosili miesz-
kańców dzielnicy na spotkanie. 

W Szkole Podstawowej nr 10 
na spotkaniu zorganizowanym 
22 listopada zjawiło się około 100 
mieszkańców. W pierwszej kolej-
ności zaprezentowano propozycję 
budowy nowego łącznika drogo-
wego, czyli ul. Nowoinżynierską. 
Zgonie z informacjami przeka-
zanymi na spotkaniu fragment 
wspomnianej drogi na odcinku 
od ul. Promyka do terenu Polzu-
gu miałby mieć szerokość 14, a nie 

jak pierwotnie zakładano 16 me-
trów. W 14-metrowym pasie dro-
gi znalazłoby się miejsce na drogę 
o szerokości 6 m dla samochodów 
o masie do 3,5 t, chodniki i ścież-
kę rowerową. Natomiast fragment 
od strony Polzugu zaplanowany 
jest na 20 metrów szerokości.  
– To właśnie tędy tiry wyjeżdża-
jące z terenów kolejowych będą 
jechać w kierunku ul. Przejaz-
dowej i planowanej Paszko-
wianki – podkreślał na spotkaniu  
wiceprezydent Andrzej Kurzela. 

Szybko okazało się, że miesz-
kańcy mają wiele pomysłów 
i wizji rozwiązania problemów 
komunikacyjnych Gąsina. – Jeśli 
mamy usprawnić wyjazd z dziel-
nicy w kierunku wiaduktu i na 
Poznań (w kierunku autostrady  
– przyp. red.) to może przedłuż-
my ul. Elektryczną? Jest mostek 
dla pieszych, może go przero-
bić na samochodowy i wtedy 
faktycznie będzie wyjazd – po-
wiedział jeden z mieszkańców. 

– Zablokujmy wyjazd Inżynierską 
i Królowej Jadwigi tak, by ciężarów-
ki z Polzugu i Urzędu Celnego nie 
jeździły tą drogą – podkreślił. 

Radna Beata Turczyn podkre-
ślała, że ul. Nowoinżynierska to 
fragment ciągu komunikacyjne-
go, który miałby się ciągnąć od 
ul. Przejazdowej w kierunku Po-
znańskiej i dalej w kierunku Pia-
stowa. Zaproponowała również, by 
kwestie wytyczenia nowego wy-
jazdu z dzielnicy odłożyć do czasu 
uruchomienia tunelu w ciągu ul. 
Działkowej. – Należy zauważyć, że 
wiadukt jest jedyną naszą możli-
wością wydostania się na drugą 
stronę miasta. Może poczekajmy 
aż uruchomi się tunel w ciągu ul. 
Działkowej – zaznaczyła radna. 

Część mieszkańców uzna-
ła jednak, że nie jest to trafiony 
pomysł. Stworzenie jakiejkolwiek 
nowej drogi będzie się wiązało 
z procesem projektowania a na-
stępnie budowy. Z reguły cały ten 
proces trwa kilka lat. 

Merytorycznie o Nowoinżynierskiej
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związana z przedłużeniem  
ul. Błońskiej, by to właśnie tam-
tędy odbywał się ruch. Z tym po-
mysłem nie zgodzili się jednak 
mieszkańcy wspomnianej ulicy 
i trudno im się dziwić, bowiem 
dziś ruch nie jest tu największy. 

Jeden z mieszkańców zapro- 
ponował jeszcze inne rozwiąza-
nie, a mianowicie przeprowa-
dzenie referendum na terenie 
dzielnicy. Kolejny dodał, że  
warto byłoby, aby miasto przed- 
stawiło nie jedno a kilka moż- 
liwych rozwiązań.

– Każdy ma prawo do własne-
go poglądu. Dlatego trzeba szu-
kać konsensusu, który połączy te 
różne wizje i będzie budził jak 
najmniejsze protesty społeczne 
– podkreślił Jan Starzyński, pre-
zydent Pruszkowa.

Na drugi plan zszedł natomiast 
temat rozbudowy Szkoły Podsta-
wowej nr 10. Grupka mieszkań-
ców wysłuchała informacji o tej 
ważnej inwestycji. – Szkoła po-
mieści 725 uczniów. Znajdzie się 
w niej 31 klas w tym dwie pracow-
nie komputerowe, trzy świetlice, 
dwie stołówki jedna dla dzie-
ci młodszych druga dla dzieci 
starszych, trzy sale gimnastycz-
ne – wyliczał Michał Landowski  
wiceprezydent Pruszkowa.

Budynek szkoły do dyspo-
zycji uczniów zostanie oddany 
do użytku 1 września 2019 r.,  
a przedszkole na 100 dzieci, 
które będzie elementem kom-
pleksu swoje podwoje otworzy  
rok później. 

Obwieszczenie Starosty Grodziskiego
zgodnie z art. 10 § 1 i art. 61§ 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j. z dnia 2017.06.27) oraz art. 11d ust. 5 ustawy 
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2017.1496 
t.j. z dnia 2017.08.04) zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek pana Macieja Białoszewskiego, pełnomocnika 
zarządcy drogi - Burmistrza Grodziska Mazowieckiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
polegającej na: budowie drogi gminnej nr 150231W ulicy Kijowskiej wraz z budową oświetlenia, kanalizacji deszczowej, przebudowa 
sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, sieci gazowej, sieci nn i sn oraz sieci telekomunikacyjnej w Grodzisku Mazowieckim oraz we 
wsi Odrano Wola, gmina Grodzisk Mazowiecki.
Nieruchomości przeznaczone pod realizację inwestycji drogowej (znajdujące się w liniach rozgraniczających drogi)1): 
Obręb 0025 Odrano Wola: 285/7, 315, 283/4, 281/19, 278/5, 277/6, 276/6, 276/7, 275/8, 275/7, 273/4, 271/5, 270/5, 285/6, 270/4 (270/7, 
270/6), 271/4 (271/10, 271/9), 271/6 (271/8, 271/7), 272/2, 273/6 (273/27, 273/26), 273/5 (273/25, 273/24), 273/18 (273/23, 273/22), 
273/17 (273/21, 273/20), 274 (274/2, 274/1), 275/6 (275/10, 275/9), 279/5 (279/9, 279/8), 279/4 (279/7, 279/6), 280 (280/2, 280/1),  
282 (282/2, 282/1), 285/2 (285/11, 285/10), 286/8 (286/22, 286/21)
Obręb 0068: 185/1
Obręb 0069: 43/3
Obręb 0070: 34, 2/2, 6/16, 10/3, 12/5, 17/12, 19/9, 19/8, 21/8, 21/9, 2/16, 2/20, 24/3, 24/6, 39 (39/1, 39/2), 2/48 (2/102, 2/103, 2/104), 
2/25 (2/100, 2/101), 44 (44/1, 44/2), 3 (3/1, 3/2), 6/13 (6/19, 6/20), 6/3 (6/21, 6/22), 17/3 (17/15, 17/16), 17/1, (17/17, 17/16), 19/1 (19/15, 
19/14), 21/1 (21/12, 21/13), 23/1 (23/3, 23/4), 23/2 (23/5, 23/6)
1) W odniesieniu do działek ulegających podziałowi – przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, a w nawiasie numery działek 
po podziale. Ponadto numery działek objętych liniami rozgraniczającymi teren (nowy przebieg drogi) zostały oznaczone pogrubioną 
czcionką.
Nieruchomości poza liniami rozgraniczającymi, na których przewiduje się przebudowę lub budowę sieci uzbrojenia terenu2):
Obręb 0068: 277/6, 277/34
Obręb 0070: 17/12, 39 (39/1, 39/2), 2/48 (2/102, 2/103, 2/104), 6/3 (6/21, 6/22), 6/14, 10/1, 10/2, 17/1 (17/17, 17/16), 19/1 (19/15, 
19/14), 21/1 (21/12, 21/13), 23/1 (23/3, 23/4), 24/2*

Obręb 0028 Szczęsne: 83
Obręb 0025 Odrano Wola: 272/7, 273/6 (273/27, 273/26), 274 (274/2, 274/1), 388/2, 279/4 (279/7, 279/6), 280 (280/2, 280/1), 281/18, 282 
(282/2, 282/1), 285/2 (285/11, 285/10), 286/7
2) W odniesieniu do działek ulegających podziałowi – przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, a w nawiasie numery działek 
po podziale. Ponadto numery działek przeznaczonych pod przebudowę lub budowę sieci zostały oznaczone pogrubioną czcionką
* działka nr ew. 24/2 obręb 0070 w równoległym postępowaniu, tj. WAB.6740.1583.2017 przeznaczona jest pod podział i poszerzenie pasa 
drogowego ul. Łagodnej.
Pouczenie: Uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy należy zgłaszać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do 
publicznej wiadomości w siedzibie Starostwa Powiatu Grodziskiego w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym (Grodzisk Mazowiecki, 
ul. Kościuszki 32, pok. nr 11).

Ogłoszenie
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W I A D O M O Ś C I

G R O D Z I S K  M A Z O W I E C K IP I A S T Ó WG R O D Z I S K  M A Z O W I E C K IG R O D Z I S K  M A Z .
Kradzież roweru to niemiłe doświad-
czenie. A często zdarza się nam po-
zostawić nasz jednoślad bez zabez-
pieczenia. Strażnicy Miejscy z Gro-
dziska Mazowieckiego zachęcają 
właścicieli do oznakowania swoich 
rowerów. Dzięki temu w przypadku 
kradzieży będzie łatwiej ustalić do 

kogo faktycznie należy jednoślad. Jak 
wygląda proces znakowania? Straż-
nicy najpierw generują indywidual-
ne oznaczenie składające się z liter 
i cyfr. Następnie przy użyciu engra-
vera oznaczenie jest nanoszone na 
rower. –  Każdy oznakowany rower 
zostanie opatrzony w widocznym 

miejscu naklejką samoprzylepną in-
formującą o dokonaniu oznakowania 
roweru – podkreślają grodziscy straż-
nicy. W celu oznakowania roweru na-
leży skontaktować się z grodziskimi 
strażnikami dzwoniąc pod numerem 
22 755 54 31 lub 986 w celu umówie-
nia terminu znakowania. [AZ] 

Oznakuj 
swój rower
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Prawo dla uczniów
Znajomość swoich praw 
i obowiązków jest 
w dzisiejszych czasach bardzo 
ważna. Uczenie się ich z ustaw, 
które często napisane są 
zawiłym językiem, może być 
trudne. Pomocny jest wtedy 
znawca prawa, który w sposób 
przystępny może wyjaśnić  
skomplikowane przepisy.

T aką właśnie okazję mieli 
uczniowie szkół ponadgim-
nazjalnych z terenu powiatu 
grodziskiego. Adwokat Piotr 

Przygoda, który udziela również po-
rad w punkcie nieodpłatnej pomocy 
prawnej, tym razem w czterech pla-
cówkach oświatowych opowiadał m.in. 
o zakładaniu własnej działalności go-
spodarczej, różnicach między umową 
o pracę, dzieło i zleceniem, zasadach 
zatrudniania nieletnich oraz sposobach 
rozwiązywania umowy z pracodawcą.

Na spotkaniach poruszono więc kwe-
stie ważne dla młodych ludzi, którzy za 
chwilę wkroczą w dorosłe życie i roz-
poczną szukanie pracy. Słuchacze mie-
li także możliwość zadawania pytań, 
a kto nie chciał wyjaśniać nurtujących 
go kwestii na forum publicznym, mógł 
po wykładzie porozmawiać z adwoka-
tem na osobności.

Zajęcia zostały zorganizowane 
zgodnie z założeniami ustawy z 2015 
r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 
edukacji prawnej. Taka forma edukacji 
jest istotnym elementem kształtowania 
świadomości prawnej społeczeństwa. 
Twórcy ustawy założyli, że ułatwiony 
kontakt m.in. z adwokatem czy radcą 
prawnym pozwoli na łatwiejsze docho-
dzenie swoich praw, a także chronie-
nie ich, ale również powstrzyma przed 
świadomym naruszaniem wolności 
i praw innych. Efektem takiej posta-
wy będzie zmniejszona  liczba sporów 
i większa skłonność do rozwiązywania 

ich polubownie. W ten sposób świado-
mość prawna jest ważnym czynnikiem 
kształtującym ład społeczny.

W zeszłym roku udzielono pra-
wie 800 porad w czterech punk-
tach nieodpłatnej pomocy prawnej 

prowadzonych na terenie powiatu 
grodziskiego. Najczęściej przycho-
dzono w sprawach z zakresu prawa 
rodzinnego i cywilnego, ale poruszano 
również tematy związane z ubezpie-
czeniami społecznymi, prawem kar-
nym, prawem podatkowym oraz inne. 

Dane te potwierdzają, że ustawa 
spełnia swoje zadanie i wyrównu-
je szanse w dostępnie do informacji 
prawnej mieszkańców z mniejszych 
miejscowości, a także tym, którym 
grozi wykluczenie społeczne, ale rów-
nież, co bardzo ważne, oferuje ochronę 
interesów na etapie przedsądowym. 

Więcej informacji na temat pomo-
cy prawnej oraz zasadach jej organi-
zacji w powiecie grodziskim można 
znaleźć na stronie www.powiat-gro-
dziski.pl w zakładce starostwo/ po-
moc prawna.

Dominika Rakowiecka
Starostwo Powiatu Grodziskiego

Powiat Grodziski
Biuletyn przygotowywany i redagowany przez Starostwo Powiatu Grodziskiego. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.

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

 Seweryn Dębiński 

P R U S Z K Ó W
Park Miejski w Brwinowie 
zmienia się. O tym, że gmina 
zamierza wybudować 
urządzenia do aktywnego 
spędzania czasu pisaliśmy 
już kilka miesięcy temu. 
Choć prace są jeszcze nie 
skończone, to pierwsze 
efekty są już dobrze 
widoczne. 

P rzypomnijmy. Brwi-
nowski magistrat we 
wrześniu rozstrzygnął 
przetarg na trzeci etap 

rewitalizacji parku. Wygrała fi rma 
z ofertą nieco ponad 1,4 mln zł.
Teren wzbogaca się o nowe ele-

menty, które mają zachęcić 
mieszkańców do spędzania cza-
su „pod chmurką”. Prace są na 
zaawansowanym etapie. 

Co powstaje na miejscu? Plac 
zabaw dla dzieci starszych, 
gdzie znajdą się piramida linio-
wa, linarium, karuzela linowa, 
trampolina ziemna. Jedną z cie-

kawszych rzeczy jest szachow-
nica plenerowa o wymiarach 
4 m x 4 m, co oznacza, że każ-
de pole będzie miało 50 cm x 
50 cm. Przykładowe wysoko-
ści fi gur do gry to pionek – 96 cm
i król – 122 cm. Z daleka widać też 
zielone elementy siłowni ple-
nerowej, która składa się m.in. 
z biegacza, drabinki, ławki, or-
bitreka, prasy nożnej, twistera, 
roweru. Oprócz tego zaplano-
wano też fontannę chodniko-
wą. Dopełnieniem całości będzie 
wykonanie alejek i posadowie-
nie elementów małej architek-
tury. Jak zapowiada burmistrz 
gminy Arkadiusz Kosiński, to 
nie koniec inwestycji w parku. 
W przyszłości pojawią się ko-
lejne inwestycje. 

Trwają prace 
w brwinowskim parku 
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Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Pruszkowie jest już w zaawansowanej fazie prac. 22 grudnia ma 
nastąpić koniec robót budowlanych. Później pozostaje umeblować wnętrze budynku. [Red]  
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G R O D Z I S K  M A Z .
W środowy (22 listopada) 
wieczór na terenie jednej 
z fi rm przy ul. Transportowej 
w Grodzisku Mazowieckim 
doszło do tragicznego 
wypadku. 60-latek został 
potrącony przez samochód 
ciężarowy. W wyniku 
odniesionych obrażeń 
mężczyzna zmarł.

N a miejscu natychmiast 
zjawiła się policja 
i pogotowie ratun-
kowe. – W środę po 

22.00 na terenie firmy przy 
ul. Transportowej w Grodzisku 
kierująca samochodem cię-
żarowym nie zauważyła męż-
czyzny i potrąciła go. 60-latek 
wpadł pod pojazd, zabloko-
wał się i został przeciągnięty 

Tragiczny wypadek, nie żyje 60-latek
kilkanaście metrów. 27-latka 
prowadząca samochód była 
trzeźwa – przedstawia st. asp. 
Sławomir Janowiec z Komen-
dy Powiatowej Policji w Gro-
dzisku Mazowieckim. 

Zdarzenie zakończyło się 
tragicznie. – Lekarz stwier-
dził zgon 60-letniego mężczy-
zny – podaje st. asp. Sławomir 
Janowiec. [JM]



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

Pruszków
ul. Niecała 10/2
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MAGAZYNIERÓW/OPERATORÓW 
WÓZKÓW WIDŁOWYCH
Miejsce pracy: Sokołów koło Janek           
            KIEROWCÓW/DOSTAWCÓW

Miejsce pracy: Sokołów koło Janek                        

571 411 010

690 107 061
601 333 138       603 962 657

•markizy •moskitiery, 
•rolety antywłamaniowe, 

•rolety materiałowe, 
•żaluzje alu/drewniane, 

•plisy

witrex2@onet.eu
roletywitrex.com.pl

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)

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

KUPIĘ  
ZA GOTÓWKĘ!

Mieszkanie:
- do remontu
- zadłużoną

- z komornikiem
- inne problematyczne

Tel. 662-006-180

Szkolenia 
BHP

– wstępne
– okresowe

694 127 292

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

PARTNER HANDLOWY

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego 
uprzejmie informuje, 

że na urzędowej tablicy ogłoszeń oraz na stronie 
internetowej Starostwa Powiatowego w Pruszkowie 
został wywieszony wykaz nieruchomości Powiatu 
Pruszkowskiego przeznaczonych do użyczenia na 
rzecz Krajowego Stowarzyszenia „Przyłącz się do 
nas” z siedzibą w Bramkach.

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

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

 ► Kwalifi kowany pracownik ochrony. 
Dworzec Centralny i Śródmieście. 
Umowa o pracę. System 12 h. 
Atrakcyjne wynagrodzenie. 
668-914-732, 725-500-079 

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

 ► Pana i panią do sprzątania powierzchni 
socjalnych, biurowych i magazynowych, 
Sokołów/k. Janek 504-204-700 

 ► 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 

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 

 ► Zatrudnię pracownika ochrony 
na obiekt handlowy w Pruszkowie 
stawka 14,00 zł netto. 664-920-349 

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

 ► Szukam do wynajęcia niewielkiego biura 
w centrum Pruszkowa. Tel.: 789-100-600 

 ► 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 

Dam pracę

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

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

 ► Pracownik Kontroli Towaru. 
Pruszków. Zapewniamy transport 
ze stacji PKP. 12 zł netto + premia 
uznaniowa. Umowa o pracę. 
693-021-944 

 ► 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 do pracy w fi rmie 
transportowej z pow. Grodzisk Maz, 
osobę - młodego mężczyznę na 
stanowisko Spedytora. Wymagana 
znajomość języka niemieckiego w mowie 
i piśmie w stopniu komunikatywnym, 
prawo jazdy kat. B, mile widziane 
doświadczenie w zakresie  pracy 
na stanowisku Spedytor. Oferujemy 
umowę o pracę, młody prężny zespół 
i dogodne warunki fi nansowe. 
Kontakt: 601-392-590 

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

 ► Elektryk 500-300-402 

 ► GRAFIKA, DTP, PROJEKTY 602-512-385 

 ► Hydraulik, 535-872-455 

 ► Projektowanie grafi czne oraz skład DTP.
Zapraszamy do współpracy
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 

SPRZEDAM  
LUB WYNAJMĘ  

BUDYNKI  
I TEREN  

W GRUDOWIE  
(22) 729 59 14
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