
 Seweryn Dębiński 

M I L A N Ó W E K
Wracamy do tematu. 
Milanowski odkryty 
basen został wyłączony 
z użytkowania w 2016 roku. 
Mieszkańcy z ogromnym 
oburzeniem przyjęli tę 
decyzję miasta. Z kolei 
władze tłumaczą, że obiekt 
zagrażał bezpieczeństwu. 
O tym i o planach na 
przyszłość rozmawiamy 
z Wiesławą Kwiatkowską, 
burmistrz Milanówka. 

P rzypomnijmy. Przed roz-
poczęciem sezonu let-
niego w 2016 r. pracow-
nicy Zakładu Gospodar-

ki Komunalnej i Mieszkaniowej 

Jaka przyszłość czeka basen 
w Milanówku?

wadzonych ekspertyz dno base-
nu jest popękane, a beton płyty 
dennej złej jakości. Krótko mó-
wiąc istnieje możliwość odspo-
jenia się płatów betonu od ścian. 
Warto dodać, że w 2016 r. zmieni-
ły się przepisy dotyczące jakości 
wody na pływalniach. A tych mi-
lanowski basen miał nie spełniać. 
To wszystko o czym tu piszemy 
to ogólniki, o szczegóły postano-
wiliśmy dopytać panią burmistrz. 

Spytaliśmy o plany na przy-
szłość. I już w tym momencie 
możemy poinformować, że ba-
sen nie będzie remontowany, gdyż 
jak usłyszeliśmy jest to kosztow-
na a jednocześnie nieopłacalna 
inwestycja, zdaniem władz lepiej 
wybudować basen od nowa.

w Milanówku przeprowadzili 
przegląd stanu technicznego ca-
łego basenu, czyli nie tylko tego 
co widać „gołym okiem”, ale tak-
że urządzeń znajdujących się pod 
ziemią. Stwierdzono, że obiekt nie 
nadaje się do dalszego użytkowa-
nia, a kąpiel może być niebez-
pieczna dla zdrowia. Mieszkańcy 

nie przyjęli tej wiadomości dobrze, 
trudno się też dziwić bowiem za-
brano im coś co funkcjonowa-
ło od wielu lat i było nieodłączną 
częścią miasta. Obecnie pozostały 
im wspomnienia i sentyment do 
tego miejsca. 

Ale mleko się wylało. Jak mo-
żemy dowiedzieć się z przepro- czYtAJ WiĘceJ nA str. 2

Reklama

facebook.com/zapieksypruszkowskie/

DOSTAWA!PRUSZKÓW, PIASTÓW, MICHAŁOWICE, KOMORÓW

 Anna Zwolińska 

P R U S Z K Ó W
Polskie Koleje Państwowe 
wybrały fi rmę, która 
zajmie się wykonaniem 
generalnego remontu 
pruszkowskiego dworca. 
Modernizacja obiektu ma 
kosztować blisko 13 mln zł. 

C zy ten budynek przesta-
nie szpecić? Lepiej go ro-
zebrać i wybudować coś 

Dworzec „idzie” do przebudowy, PKP wybrały wykonawcę
ładnego. Wstyd zaprosić znajo-
mych, bo wysiadając na dworcu 
w Pruszkowie ma się wrażenie, 
że to koniec świata – takich opi-
nii i pytań dotyczących wyglą-
du pruszkowskiego dworca na 
przestrzeni lat pojawiło się wiele. 
Zwłaszcza, że są do nich podsta-
wy... Budynek wzniesiono w 1924 r.,
dziś ma status zabytku. Urok 
obiektu dostrzeże tylko wprawne 
oko, które „między” odpadającym 
tynkiem, brudnymi oknami i dziu-
rami po brakujących dachówkach 

zobaczy piękno dworkowego sty-
lu i barokowe detale. 

Budynek należy do spółki PKP 
S.A. Zapewnienia kolejarzy o pla-
nach remontu tego obiektu mają 
„długą i siwą brodę”. Przebudowa 
przez lata była przesuwana, pier-
wotnie mówiło się, że na przeło-
mie 2014 i 2015 r dworzec będzie 
już wyremontowany. Z miesiąca 
na miesiąc deklaracje i daty się 
zmieniały. Doszło nawet do sy-
tuacji gdy to władze Pruszkowa 
chciały przejąć i wyremontować 

budynek. Rozmowy na linii PKP 
– miasto Pruszków nie przynio-
sły jednak efektu. 

Obietnice składane przez ko-
lejarzy wreszcie się spełnią. 
PKP S.A. ogłosiły przetarg na re-
mont pruszkowskiego dworca, a co 
więcej kilka dni temu poznaliśmy 
wykonawcę prac. Zwycięzcą postę-
powania została spółka SKB z War-
szawy, która za wszystkie zlecone 
prace zainkasuje prawie 13 mln zł. 

czYtAJ WiĘceJ nA str. 3
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Postawiliśmy sobie 
wysoko poprzeczkę  6
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Rondo skutecznie 
uspokaja ruch  4

Pruszkowski tydzień
z Niepodległą  15
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Zamieściliśmy fi lmik, który prezentuje, że kierowcy wszystkich typów samochodów, jeśli 
przestrzegają ograniczenia prędkości na rondzie, nie mają problemu z przejechaniem. 
Kierowcy o niskim poziomie kultury jazdy mogą sami sobie stwarzać sytuacje problemowe, 
jednak dzieje się to, na ich własne życzenie – Grzegorz Benedykciński, burmistrz Grodziska Mazowieckiego odpiera 
zarzuty, że rondo na Królewskiej jest zbyt małe.

Reklama

Mieszkańcy zarzucają władzom 
miasta, że zabrano im integral-
ną część ich letniego życia. Po-
prosiliśmy o wyjaśnienia w tej 
sprawie. – Jestem burmistrzem 
2,5 roku i rzeczywiście zostałam 
postrzeżona jako osoba, któ-
ra „zabrała ludziom basen”. To 
przykre, że akurat mnie to spo-
tkało, ale ktoś musiał mieć od-
wagę aby zamknąć teren, który 
od dawna stwarzał zagroże-
nie dla bezpieczeństwa życia 
i zdrowia ludzi. Cały basen, 
czyli niecka basenowa i wszyst-
kie urządzenia techniczne są 
w złym stanie. Bo przecież ba-
sen to nie oznacza tylko dziu-
rę w ziemi, a fi ltry, przepływ 
wody, nieckę basenową i to co 
jest pod nią, wszystkie urządze-
nia wodne, dostarczające oraz 
odprowadzające wodę, które 
powodują, że jest bezpieczna 
w sensie składu chemicznego 
– mówi Wiesława Kwiatkowska, 
burmistrz Milanówka.

Ale jeszcze w 2015 r. basen 
działał, a już rok później zo-
stał zamknięty... – W 2015 r. gdy 
jeszcze basen funkcjonował my-
ślałam podobnie jak wszyscy, 
był w zeszłym roku to znaczy, 
że w tym też może być. Dla-
tego został uruchomiony. Ale 
już wówczas zdarzyły się tech-
niczne problemy m.in. w niecce 
odpadło trochę tynku, odłamał 
się beton i pojawiały się odpry-
ski. Zaniepokoiło mnie to. Po 
sezonie letnim postanowiłam 
przyjrzeć się w jakim stanie 
technicznym jest basen. Pra-
cownik ZGKiM przygotował 
ocenę stanu obiektu. Zacytu-
ję kilka zdań z tego dokumen-
tu: „woda przecieka przez zbyt 
cienką otulinę betonową i mi-
gruje wzdłuż prętów zbrojenia, 
powoduje tzw. rozsadzenie be-
tonu w okresie zimowym, ła-
two daje się odspajać, beton 

funkcjonował obok „dużego” 
basenu, nie posiadał żadnych 
filtrów wody. Woda była nale-
wana jak do wanny i wymie-
niana każdego dnia. – Proszę 
zwrócić uwagę, że kąpały się 
tam dzieci z całego miasta
 i okolic – zaznacza burmistrz.
– A w międzyczasie zaostrzy-
ły się przepisy dotyczące jako-
ści wody. Sanepid nie pozwo-

ulega karbonatyzacji i nie sta-
nowi odpowiedniego zabez-
pieczenia zbrojenia. Możliwe 
jest odspojenie się płatów be-
tonu od ścian oporowych, co 
może skutkować zagrożeniem 
bezpieczeństwa osób korzy-
stających z basenu. Widoczne 
wysadzenie płyt betonowych 
pomiędzy dylatacjami” – wyjaś-
nia Kwiatkowska.

Czy nie dało się wykonać do-
raźnych remontów? – Od lat by-
ły prowadzone tylko doraźne 
remonty, a nie było gruntow-
nego, który może zapobiegłby 
doprowadzenia basenu do obec-
nego stanu. Teraz taki remont 
oznaczałby właściwie całkowi-
tą wymianę wszystkiego co tam 
było, czyli zburzenie niecki ba-
senowej, dostanie się pod dno, 
wymianę wszystkich urządzeń 
doprowadzających i odprowa-
dzających wodę, zbudowanie 
nowej niecki. Lecz największy 
problem dotyczy budynku prze-
pompowni. On nadaje się tyl-
ko do zburzenia i wybudowania 
go od nowa.– odpowiada bur-
mistrz miasta-ogrodu. – Nie da 
się tego wyremontować za 1 czy 
2 mln zł – dodaje.

Podczas wizyt w milanow-
skim magistracie usłyszeliśmy, 
że brodzik dla dzieci, który 

dokończenie ze str. 1

liłby nam nawet otworzyć te-
go miejsca, z uwagi na prze-
starzałe i niewydajne filtry 
na dużym basenie i całkowity 
brak ich w brodziku dla dzieci. 
W styczniu 2016 r. pojawiło się 
rozporządzenie, które wprowa-
dziło konieczność ciągłego, nie 
rzadziej niż co 4 godz. moni-
torowania parametrów fizyko-
chemicznych wody tj. ph wody, 
stężenia chloru, temperatury 
i niemierzalnego dotychczas 
potencjału redox i chloru zwią-
zanego – podkreśla.

Można stwierdzić, że mle-
ko się wylało. Zatem co dalej 
z tym obiektem? Jakie są plany? 
– Chcę najpierw zacząć od tego, 
że pierwsze co musiałam zro-
bić to obniżyć stopę zadłużenia 
miasta, żebyśmy w ogóle mogli 
mówić o inwestycjach. Spłaci-
łam ok. 14 mln długu. To jest 
bardzo ważne, bo za to mogli-
byśmy wybudować basen. Po-
mysłów na ten obiekt mamy 
mnóstwo. Wielu mieszkań-
ców pyta dlaczego jeszcze na 

Jaka przyszłość czeka basen w Milanówku?

C Y T A T02

tym terenie nic nie ma. To nie 
z powodu, że nie chce się nim 
zająć, tylko dlatego, że nie mogę 
przeznaczyć znacznych środ-
ków z budżetu miasta na to że-
by zbudować od nowa obiekt, 
który będzie godny XXI w. – tłu-
maczy Wiesława Kwiatkowska.

Ratunkiem byłyby fundu-
sze zewnętrzne. – Jest bardzo 
trudny czas na pozyskiwanie 
funduszy zewnętrznych, bo już 
najlepsze lata świetności mi-
nęły, co widać po sąsiadach. 
Ale nie jest to niemożliwe 
i zaczęłam poszukiwać in-
nych sposobów. Wiedziałam, 
że będą wchodziły fundusze 
norweskie. W zasadzie powin-
ny być już kilka lat, ale stało się 
inaczej. Dopiero w tym roku 
minister Kwieciński ogłosił, że 
Polska otrzyma fundusze nor-
weskie z nowej perspektywy. 
Udało się nam dzięki małemu 
konkursowi pozyskać partne-
ra norweskiego, gminę Frogn, 
o czym już wszyscy wiedzą. 
Ale niestety tych konkursów 

ciągle nie ma. Jednak chcemy 
być przygotowani na ich po-
jawienie się. Mając koncepcję 
i różne pomysły rozpoczęliśmy 
przygotowania do zrobienia 
analizy finansowej, elementu 
studium wykonalności, który 
pokaże, który z wariantów jest 
najbardziej opłacalny dla mia-
sta. Czy chcemy wybudować 
tzw. pełną opcję z koncepcji, 
która została zaprezentowa-
na mieszkańcom na spotka-
niu pod koniec 2016 r. czy takie 
zupełne minimum w postaci 
samego basenu odkrytego 
– mówi burmistrz.

Ale mieszkańcy chcą słyszeć 
konkrety. Co, za ile oraz przede 
wszystkim kiedy? Kwiatkowska: 
– Zaraz po zimie będziemy roz-
mawiać z mieszkańcami na ten 
temat. Wykorzystując odnawial-
ne źródła energii i nowoczesne 
technologie mamy szanse na to, 
że pozyskamy większe pienią-
dze na wybudowanie instalacji, 
która nie tylko grzałaby wodę 
w basenie, ale zimą mogłaby 
mrozić lodowisko. Pokażemy to 
wszystkim na wiosnę. Konkur-
sy ruszą najwcześniej w przy-
szłym roku. Wiemy, że potrze-
bowalibyśmy ok. 45 mln zł żeby 
zrealizować pełną koncepcję. 
Natomiast sam odkryty basen 
to koszt ok. 15 mln zł. Najdroż-
sze w tym wszystkim są urzą-
dzenia, czyli to co jest w ziemi 
lub niewidoczne na pierw-
szy rzut oka.

Czyli nie ma szans na uru-
chomienie basenu w ciągu kil-
ku najbliższych lat? – Postawmy 
tutaj przecinek, spotkamy się 
na wiosnę, zobaczymy jak roz-
winą się fundusze zewnętrzne 
i jakie będziemy mieli szanse. 
Bo dzisiaj nie umiem powie-
dzieć do jakiego programu 
moglibyśmy aplikować. Ale na-
sza szansa jest w norweskich 
funduszach – podsumowuje
 burmistrz miasta.

 Przyszłościowa wizja zagospodarowania terenu przy ul. Sportowej.

 Tak kiedyś tętnił życiem milanowski basen.
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10tys. – tyle potrzeba podpisów pod apelem do Komendanta Głównego Straży Granicznej o udzielenie 
pobytu humanitarnego rodzinie Zviadauri aby młodzi chłopcy, Gio i Mate nie zostali deportowani 

do Gruzji. Należy dodać, że trafili do naszego kraju w wieku 6 i 7 lat, a mieszkają od 5 i płynnie posługują się  
językiem polskim, podczas gdy z trudem idzie im rozmowa w ich rodzimym języku. 10tys.

13 mln zł to nie mała kwota. 
Zwłaszcza, że kolejarze musieli 
dołożyć milion złotych. Pierwot-
nie planowano wykonać remont za 
niespełna 12 mln zł. Druga oferta 
była jeszcze wyższa. Opiewała na 
przeszło 13,5 mln zł. 

Co ciekawe wykonawca na 
realizację wszystkich zleconych 
prac będzie miał 52 tygodnie, 
Wiele wskazuje więc na to, że już 
za rok będziemy mogli oglądać 
dworzec w nowej odsłonie. A co 
konkretnie się zmieni? W ramach 
prac dworzec zostanie komplek-
sowo przebudowany. Piwnice zo-
staną pogłębione, dzięki temu 
pomieszczenia w podpiwniczeniu 
będą mogły pełnić funkcję po-
mieszczeń technicznych. Dodat-
kowo wykonawca ma sprawdzić  
stan fundamentów oraz izolacji. 
Parter obiektu zostanie dosto-
sowany do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych. Przebudowane 
zostaną również toalety i kasy. 

Chcemy by było to również miej-
sce spotkań dla organizacji po-
zarządowych i grup działających 
w Pruszkowie. Czytelnia będzie 
podlegać pod pruszkowską Książ-
nicę – mówi nam Andrzej Kurzela, 
wiceprezydent Pruszkowa. 

Pruszkowscy włodarze podkre-
ślają, że są bardzo zadowoleni, że 
temat remontu dworca udało się 
doprowadzić do końca. – Rozmo-
wy z PKP były dla nas wyczerpują-
ce. Sam bardzo często spotykałem 
się z przedstawicielami PKP, by 
prowadzić negocjacje, które miały 
przyspieszyć realizację tego zada-
nia. Dziś mamy już nawet określo-
ne stawki czynszu jakie będziemy 
płacić kolejarzom – podkreśla 
Kurzela. – Kolejarze zapewniali 
nas, że remont zakończy się wraz 
z końcem prac na linii 447. Przetarg 
miał być ogłoszony jeszcze w wa-
kacje. Niestety pojawiły się opóź-
nienia i dziś kolejarzom raczej nie 
uda się spiąć zakończenia obu tych 
inwestycji w zbliżonym terminie 
– podkreśla Kurzela. 

Władze Pruszkowa kilka miesię-
cy temu zapowiedziały, że na te-
renie dworca znajdzie się również 

przestrzeń dla mieszkańców. Dziś 
podtrzymują te zapowiedzi. – Na 
pierwszym piętrze dworca chcemy 
stworzyć nowoczesną czytelnię, 
może z kawiarenką internetową. 

dokończenie ze str. 1

Dworzec idzie do przebudowy,  
PKP wybrały wykonawcę
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Pomieszczenia znajdujące się na 
piętrach zostaną dostosowane do 
funkcji biurowo-usługwej. W bu-

dynku zostanie wykonany remont 
dachu, dworzec będzie miał rów-
nież nowa elewację. Wykonawca 
ma również uporządkować teren 
wokół obiektu. 

R E G I O N
We wtorek (24 października) 
czytelnicy alarmowali  
nas, że w rejonie Urzędu 
Gminy Michałowice  
pojawiły się wozy 
strażackie. Każdy 
dopytywał: co się stało? 
Okazuje się, że strażacy 
uczestniczą w ćwiczeniach 
zorganizowanych przez 
Starostwo Powiatowe  
w Pruszkowie. 

N iektórzy nerwowo za-
reagowali na widok 
wozów strażackich 
pod michałowickim 

magistratem, zaś inni byli po 
prostu ciekawi co się wyda-
rzyło, że postawiono na nogi 
strażaków. – Wiecie może co 
się dzieje pod Urzędem Gmi-
ny Michałowice? – spytała za 
pośrednictwem naszej strony 
facebookowej czytelniczka We-
ronika, i wysłała nam fotografię.

„Złapaliśmy” za telefon, by 
spróbować ustalić co wydarzyło 
się na miejscu. Strażacy szybko 
ostudzili nasze emocje. Usły-
szeliśmy, że to tylko ćwiczenia. 
– Spodziewaliśmy się, że czy-
telnicy tak  zareagują. Ale tym 
razem ćwiczymy pod hasłem 
„Ćwiczenia Powiatowe”  – po-
wiedział nam st. kpt. Karol Kroć, 
rzecznik prasowy Komendy Po-
wiatowej Państwowej Straży Po-
żarnej w Pruszkowie.

Wobec tego skontaktowali-
śmy się ze starostwem. Ćwicze- 
nia zaplanowano na dwa dni  
– 24 i 25 października, a ich zało-
żeniem jest doskonalenie współ-
działania w wykonywaniu zadań 
obronnych, weryfikacja pro- 
cedur postępowania organów  
w warunkach zagrożenia bez- 
pieczeństwa państwa i wojny.  
– Pierwszego dnia ćwiczeń, we 
wtorek 24 października zgodnie 
z tłem operacyjnym ćwiczenia 
przeprowadzana jest symulacja 
na terenie Urzędu Gminy w Ra-
szynie, gdzie według scenar- 
iusza wykryto przesyłkę z sub-
stancją niewiadomego pochodze- 
nia. Ćwiczenia trwają w bu- 
dynkach wszystkich urzędów  
gmin na terenie powiatu prusz- 
kowskiego – wyjaśnia Krzysztof 

Bukowski ze Starostwa Powia-
towego w Pruszkowie.

Jak przedstawiał się scena-
riusz ćwiczeń? Dla celów szko-
leniowych powołano nieistniejące 
realnie struktury państwowe. 
Nazwy państw, strony konflik-
tów, bloki militarne, sojusze nie 
odnoszą się do rzeczywistych 
uwarunkowań politycznych, 
ekonomicznych i gospodarczych.

Sytuacja rozgrywa się na kon-
tynencie zwanym Eurolandem, 
obejmującym terytoria 15 państw. 
Siedem państw znajduje się 
w Organizacji Sojuszu Morza 
Niebieskiego. Do Grupy Państw 
Wschodniego Eurolandu należą 
cztery państwa. Ostatnie cztery 
państwa pozostają neutralne. Na 
terenach przy granicy pomiędzy 
Wislandią a Mondą znajdują się 

Duże powiatowe ćwiczenia 
strażaków 
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P R U S Z K Ó W
Przy pruszkowskim 
targowisku kierowca 
podjeżdża i pyta  
starszą osobę o drogę.  
W podziękowaniu za 
informacje wręcza prezent, 
a po chwili prosi o 100 zł 
na paliwo. Czy mamy do 
czynienia z naciągaczami? 
Policja apeluje  
o ostrożność. 

O trzymaliśmy kilka 
zgłoszeń w sprawie 
pojazdu, który po-
rusza się po terenie 

Pruszkowa. Kierowca zaczepia 
osoby starsze i pyta o drogę. – 
Przy pruszkowskim targowisku 
kręci się samochód, z którego 
para zaczepia starsze osoby i py-
ta o drogę w kierunku autostra-
dy. Po czym mężczyzna  dziękuje 
za informacje i w podziękowa-
niu daje prezenty, pudełka z ko-
smetykami, zegarki. Następnie 
prosi o 100 zł na paliwo. W mo-
mencie odpowiedzi, że nie ma 
się takiej kwoty proponuje, że 
podwiezie tę osobę do domu. 
Zaprasza, aby wsiąść do samo-
chodu. Pan mówi, że przyjechał 

z zagranicy. Kobieta przez ca-
łą drogę się nie odzywa. Proszę 
o ostrzeżenie starszych osób 
przed tymi osobami – opisu-
je jedna z naszych czytelniczek.

Naciągacze stosują różne 
sposoby, aby wyłudzić pieniądze 
od osób starszych. W ostatnim 
czasie najbardziej znane są me-
tody na wnuczka i na policjan-
ta. Ale złodziejom pomysłów nie 
brakuje. Czy w przypadku opi-
sywanej sytuacji mamy do czy-
nienia z naciągaczami? – Nie 
otrzymaliśmy zgłoszeń o takich  
przypadkach. Jeśli ktoś wie 
o podobnych sytuacjach, po-
winien natychmiast zawiado-
mić policję. Mamy prośbę, aby 
uczestnicy takich zdarzeń bądź 
ich świadkowie zwracali uwagę 
na markę samochodu. To może 
być niezwykle pomocne w roz-
wiązaniu sprawy – apeluje pod-
kom. Karolina Kańka, rzecznik 
prasowy Komendy Powiatowej 
Policji w Pruszkowie.

Policja uwrażliwia na po-
dobne sytuacje. – Osoby star-
sze muszą zachować ostrożność. 
Zalecamy, aby nie dawać pienię-
dzy i nie wsiadać do samochodu 
– podkreśla podkom. Kańka. [JM]

Dają prezenty i proszą  
o... 100 zł 
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złoża ropy. Ich zasobność oraz 
lokalizacja powodują, że od kil-
ku lat są one przedmiotem sporu 
pomiędzy państwami. Żyjąca tu 
mniejszość Mondzka domaga się 
autonomii, a nawet przyłączenia 
do macierzy.

24 października o godz. 5.00 
siły zbrojne Mondy rozpoczę-
ły działania zbrojne przeciwko 
Wislandii. W ramach głębokich 
uderzeń ogniowych wykonały 
zmasowane uderzenie rakieto-
wo-powietrzne, których celem 
była dezorganizacja systemu 
dowodzenia i łączności, obrony 
powietrznej oraz obiekty mające 
kluczowe znaczenie dla swobody 
manewru wojsk Wislandii (mo-
sty, wiadukty, węzły drogowe).

Na terenie powiatu pojawiają się 
akty sabotażowo-dywersyjne ukie-
runkowane głównie na rozniecanie 
waśni narodowych i powstawanie 
paniki. Skala tych zjawisk wskazu-
je, że osoby lub grupy realizujące 
te zadania są dobrze zorganizowa-
ne i dysponują znacznymi środka-
mi  finansowymi oraz sprawnym 
systemem łączności. Mimo nara-
stającej skali tego zjawiska spraw-
cy jak dotąd są nieuchwytni, co 
świadczy o ich wysokim poziomie 
wyszkolenia. Dodatkowym zagro-
żeniem jest wzrost niezadowole-
nia wśród społeczności lokalnej 
z powodu napływu uchodźców  
z Mondy, którzy przyczynili się 
do licznych rabunków, kradzieży  
oraz napadów z pobiciem. 

W O L I C A
Mieszkańcy Wolicy  
(gmina Nadarzyn) zyskali 
miejsce do aktywności 
fizycznej. Boisko w rejonie 
ulic Oliwkowej i Gruntowej 
jest dostępne. 

K ilka miesięcy temu 
na terenie dwóch 
działek w Wolicy 
królowały chaszcze. 

Teraz obraz jest zgoła odmien-
ny. W rejonie ulic Oliwkowej 
i Gruntowej powstało boisko 

sportowe do piłki nożnej o wy-
miarach 30x62 m. Plac gry wy-
posażony został w nawierzchnię 
syntetyczną z trawy wysokiej 
w kolorze zielonym, teren jest 
ogrodzony i wyposażony w pił-
kochwyty. Nie pozostaje nic in-
nego, jak oddać się sportowej 
rywalizacji i trosce o kondycję.

Choć boisko jest gotowe,  
mieszkańcy Wolicy muszą po-
czekać na zakończenie prac. 
– Mieszkańcy i nie tylko już 
mogą organizować ćwicze-
nia i mecze na nowym obiek-
cie. Na tą chwilę czekamy na 
wykonanie przyłącza ener-
getycznego i montaż słupów 
oświetleniowych – poinfor-
mował Jacek Żukowski, rad-
ny gminy Nadarzyn.

Problem stanowi dojazd do 
boiska, gdyż droga jest nie-
utwardzona. W przyszłości ma  

się to zmienić. – Przypomnę, że 
droga dojazdowa wraz z parkin-
giem, siłownią i placem zabaw 
zaplanowano w drugim eta-
pie zagospodarowania terenu 
– podkreśla Jacek Żukowski.

Budowa boiska sportowego 
w Wolicy to dla gminy Nadarzyn 
koszt ponad 477 tys. zł. [JM]

Boisko w Wolicy gotowe 

Mieszkańcy i nie tylko już mogą 
organizować ćwiczenia i mecze  
na nowym obiekcie, choć prace 
jeszcze trwają.

Sam bardzo często spotykałem się  
z przedstawicielami PKP, by 
prowadzić negocjacje, które miały 
przyspieszyć realizację tego zadania 
– mówi wiceprezydent Pruszkowa.
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Wszyscy fani nieco bardziej ekstremal-
nej jazdy na rowerze mogą zacierać rę-
ce. Są szanse, że w Brwinowie powstaną 
dwa tory rowerowe typu pumptruck. 
Skąd pomysł? W połowie 2015 r. pod- 
czas realizacji projektu „Podwarszaw-
skie Trójmiasto Ogrodów” mieszkań-
cy mieli możliwość zabrania głosu  

w sprawie otwartej strefy rekreacji 
przy ul. 11 Listopada. Wśród pomy-
słów pojawił się pumptrack. Asfaltowy 
tor miałby składać się z: garbów, za-
krętów profilowanych i małych hopek 
(rozstawionych tak, żeby umożliwia-
ły rozpęd i utrzymywanie prędko- 
ści bez pedałowania). – Korzystanie  

z pumptracków rozwija koordynację 
ruchową i zmysł równowagi, a także 
jest łatwym i przyjemnym sposobem 
spędzania wolnego czasu bez względu 
na wiek – informuje brwinowski urząd. 
Trwa walka o dofinansowanie projek- 
tu. Jeśli uda się je uzyskać to obiekty 
zostaną wybudowane w 2018 r. [SD] 

Jest szansa  
na pumptracki

P R U S Z K Ó W
Nauczycielki wpadły na 
pomysł, dyrektor placówki 
zgodziła się, a dzieci  
wraz z rodzicami  
okazali dobre serca  
i zaangażowanie. 
Przedszkole Miejskie  
nr 11 w Pruszkowie 
zorganizowało zbiórkę  
dla matek z dziećmi  
„Chleb Życia” w Brwinowie. 

To była wewnętrzna zbiór- 
ka osób, które związane  
są z Przedszkolem Miejs- 

kim nr 11 w Pruszkowie. I trzeba  
przyznać, że wyjątkowo się udała.  
Wśród przedszkolnego grona 
wieść o zbiórce rozeszła się błyska-
wicznie, a co najważniejsze rodzi 
ce wraz z dziećmi pokazali jak do-
brze potrafią się zmobilizować. 
Zebrano tyle darów, że nie było 
możliwości zabrania się „na raz” 
małym dostawczym samochodem.  
A został załadowany po brzegi.

Akcję zorganizowały dwie 
nauczycielki. Skąd pomysł na 
organizację takiego przedsię-
wzięcia? – Rozmawiałam z panią 

dyrektor domu pomocy dla ma-
tek z dziećmi „Chleb Życia” i za-
oferowałam naszą pomoc, bo 
wiemy, że w każdym domu sa-
motnej matki jest trudno i prak-
tycznie wszystkiego brakuje. 
Ponadto nasi rodzice często py-
tają czy nie mamy potrzebują-
cych rodzin. W związku z tym 
zorganizowałyśmy taką akcję, 
pani dyrektor się na to zgodzi-
ła. Myślę, że fajnie to wyszło  

– mówi nam Katarzyna Tybur-
cy, nauczycielka z pruszkow-
skiego przedszkola.

To nie pierwsza taka akcja w ja-
ką angażuje się placówka. – Je-
steśmy przedszkolem, które lubi 
pomagać, włącza się we wszyst-
kie tego typu akcje. My pomagamy 
przez duże „P”. Nasi rodzice bar-
dzo chętnie włączają się w takie 

Przedszkole, które lubi pomagać 

N A D A R Z Y N
Wykonawca wyłoniony,  
a więc czas na rozbudowę 
szkoły podstawowej 
w Młochowie. Gmina 
Nadarzyn przeznaczy  
na inwestycję ponad  
2,8 mln zł.

J ak podkreślają władze Na- 
darzyna, rozbudowa pla-
cówki jest konieczna ze 

względu na reformę oświaty. 
Obecnie liczba pomieszczeń 
jest zbyt mała. Nadarzyński 
urząd planuje dobudowę no-
wego skrzydła, które zostanie 
połączone z istniejącym budyn-
kiem. Na parterze zaplanowano 
m.in. szatnię, pracownię kom-
puterową i aulę przystosowaną 
do pełnienia funkcji sali kon-
sumpcyjnej. Z kolei na I piętrze 
przewidziano pięć sal lekcyj-
nych oraz łazienki i pomiesz-
czenia porządkowe. –  Zakres 
rozbudowy obejmuje dobudowę 

dwukondygnacyjnego, niepod-
piwniczonego budynku, który 
przeznaczony będzie na ce-
le dydaktyczne. Dobudowany 
budynek będzie funkcjonalnie 
połączony z pozostałymi istnie-
jącymi budynkami przejściami 
na obu kondygnacjach. Budy-
nek zaprojektowano na pla-
nie prostokąta o wymiarach 
w rzucie, w poziomie parteru:  
3788 x 1628 cm – informuje gmi-
na Nadarzyn.

Nie pozostaje nic innego jak 
czekać na efekty prac. Gmina 

Nadarzyn rozstrzygnęła prze-
targ i wyłoniła wykonawcę zada- 
nia. Urzędnicy mieli co analizo- 
wać, bo w postępowaniu wpły-
nęło siedem ofert. Większość 
z nich przekraczała 3 mln zł.  
Najkorzystniejszą ofertę zło-
żyła firma Ella z Sochaczewa 
– ponad 2,8 mln zł.

Obecnie prowadzone są pra- 
ce geodezyjne związane z tycze-
niem obiektu w terenie. Rozbu- 
dowa szkoły w Młochowie powin-
na zakończyć się do 29 czerw- 
ca 2018 roku. [JM]

Blisko 3 mln zł na 
rozbudowę szkoły
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 Seweryn Dębiński 

G R O D Z I S K  M A Z .
Nie wszyscy mieszkańcy 
Grodziska Mazowieckiego 
są zadowoleni z nowo 
wybudowanego ronda  
u zbiegu ul. Królewskiej 
i Okrężnej. Burmistrz 
odpiera zarzuty i wyjaśnia 
dlaczego w tym miejscu 
powstało skrzyżowanie  
o ruchu okrężnym, a nie inne. 

Jeszcze przed rozpoczęciem 
budowy grodziskie rondo 
wzbudzało kontrowersje. 
Część kierowców uważała, 

że wybudowanie takiego skrzy-
żowania na jednej z głównych 
ulic łączących miasta na zachod-
nim Mazowszu to nie jest dobry 
pomysł. Głównymi powodami jakie 
wymieniali internauci na portalach 
społecznościowych to tamowanie 
ruchu. Niektórzy optowali za wy-
konaniem sygnalizacji świetlnej.

Tymczasem włodarze Grodzi-
ska twierdzą, że rondo to najlepsze 

rozwiązanie. – W związku z poja-
wiającymi się komentarzami na 
temat nowego ronda na skrzyżo-
waniu ul. Królewskiej z ul. Okręż-
ną informuję, że inwestycja jest 
realizowana zgodnie z zatwier-
dzonym projektem. Wybudowane 
rondo skutecznie uspokaja ruch 
drogowy i działa przez całą do-
bę jak dobrze zaprogramowa-
na sygnalizacja akomodacyjna, 
bez konieczności ponoszenia 
kosztów eksploatacji sygnali-
zacji – poinformował Grzegorz 

Benedykciński, burmistrz Gro-
dziska Mazowieckiego. 

Rondo powstało z tego powo-
du, że mieszkańcy osiedli m.in. 
Okrężna i Piaskowa mieli utrud-
niony wyjazd na drogę wojewódz-
ką nr 719, czyli ul. Królewską. 
W przeszłości na wspomnianym 
skrzyżowaniu dochodziło do wielu 
niebezpiecznych zdarzeń drogo-
wych. Kierowcy twierdzą, że i te-
raz będzie podobnie, ale z innego 
powodu. Według opinii wielu osób 
rondo jest zbyt wąskie, przez co 

pojazdy ciężarowe mają trudno-
ści z przejazdem, a to może stwa-
rzać zagrożenie. Z kolei inni cieszą  
się, ponieważ dla kierowców 
ciężarówek rondo będzie powo- 
dem do wybrania innej drogi,  
tu mieszkańcy podkreślali jak 
Grodzisk jest „rozjeżdżany” przez 
ciężkie pojazdy.

A co uważa na ten temat mia-
sto? – Zamieściliśmy filmik, który 
prezentuje, że kierowcy wszyst-
kich typów samochodów, jeśli 
przestrzegają ograniczenia pręd-
kości na rondzie, nie mają pro-
blemu z przejechaniem. Kierowcy 
o niskim poziomie kultury jazdy 
mogą sami sobie stwarzać sytu-
acje problemowe, jednak dzie-
je się to, na ich własne życzenie. 
Na szczęście  takich kierowców 
jest mało. W najbliższym czasie 
na rondzie zostaną zamontowa-
ne kamery działające przez całą 
dobę z podglądem obrazu w ko-
mendzie powiatowej policji, co 
również wyeliminuje nieprawi-
dłowości w zachowaniu kierow-
ców – zapewnia Benedykciński.

Benedykciński: rondo skutecznie 
uspokaja ruch drogowy 
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W minioną niedzielę,  
22 października  
w Piastowie odsłonięto 
pomnik upamiętniający 
księdza Jerzego 
Popiełuszkę. 

P omnik został zlokalizo- 
wany u zbiegu ul. Orzesz- 
kowej i Popiełuszki. Po-

wstał w 33. rocznicę męczeń-
skiej śmierci błogosławionego 
księdza, w hołdzie jego nie- 
złomności i odwadze. 

Błogosławiony ksiądz Je-
rzy Popiełuszko urodził się 
14 września 1947 roku w Oko-
pach. Jego odwaga nie znała 
granic, przyjmował w swoim 
mieszkaniu robotników, in-
teligentów, artystów. Nawią- 
zywał liczne kontakty z opo-
zycjonistami oraz krytykował 
to w jaki sposób postępowa-
ła władza komunistyczna. Był 
też kapelanem Solidarności. 
Jego dewizą były słowa „zło 
dobrem zwyciężaj” i taki też 
napis pojawił się na pomni-
ku w Piastowie. 

Przez swoją działalność wielo- 
krotnie spotykał się z groźba-
mi, zastraszaniem i szykanowa-
niem ze strony komunistycznych 
włodarzy. Popiełuszkę uprowa-
dzono 19 października 1984 r. 
Niestety 11 dni później pojawiła 
się tragiczna wiadomość, ciało 
księdza wyłowiono z zalewu na 
Wiśle koło Włocławka. Skrępo-
wano mu ręce w taki sposób, że 
poruszając nimi zaciskał pętlę 
na swojej szyi. Dotychczas wie-
my tyle, że został zamordowa-
ny przez trzech funkcjonariuszy 
Służby Bezpieczeństwa PRL.  
Niestety nie wiadomo kto podjął  
decyzję o zabiciu księdza. [SD]

Pomnik ks. Popiełuszki 
odsłonięty 

wydarzenia i jak widać uczestniczą 
aktywnie, więc wykorzystałyśmy to 
na maksa – zaznacza Edyta Orze-
chowska, druga z nauczycielek  
organizujących zbiórkę. 

Przekazanie darów odbyło się 
23 października po godz. 10.00. 
Świadkami tego byliśmy rów-
nież i my. Na miejscu trudno by-
ło nie zauważyć wielkich worków 
wypełnionych zabawkami, ubra-
niami oraz innymi potrzebnymi 

rzeczami. Pomoc kierowana jest 
nie tylko do dzieci, ale także sa-
mych matek. Całe to wydarzenie 
pokazuje, że przedszkole nie jest 
tylko placówką edukacyjną rozwi-
jająca suchą wiedzę, ale miejsce, 
w którym uczy się życia, podej-
ścia do innych, kreowania spoj- 
rzenia na świat oraz tego, że nie 
jesteśmy na tym świecie sami. [SD]

Jesteśmy przedszkolem, które lubi 
pomagać, włącza się we wszystkie 
tego typu akcje. My pomagamy przez 
duże „P” – mówi jedna z nauczycielek 
przedszkola.
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Przewoźnik dysponuje 28 nowocze-
snymi składami od bydgoskiej PESY 
i nowosądeckiego Newagu. Dzięki za-
pleczu techniczno-postojowemu na 
warszawskich Szczęśliwicach prze-
woźnik jest w stanie podwoić ofertę. 
Planowane jest uruchomienie m.in. 
linii do Piaseczna. Ale, by to zrobić 

w pierwszej kolejności należy zwiększyć 
posiadany tabor. SKM ogłosiła prze-
targ na zakup 13 nowych składów 
– pięciu czteroczłonowych oraz ośmiu 
pięcioczłonowych. Dodatkowo zwy-
cięzca postępowania ma dostarczyć 
SKM symulator, przeszkolić pracow-
ników oraz zagwarantować usługę 

utrzymania pojazdów na wybranych 
poziomach przez... 15 lat. Czas realiza-
cji zamówienia to aż sześć lat! SKM nie 
przygotowała jednak harmonogramu 
dostaw. Ponadto SKM zostawiła sobie 
swego rodzaju „furtkę”. W ciągu 4 lat 
będzie mogła podpisać umowę na do-
stawę kolejnych siedmiu składów. [AZ] 

Nowe składy 
dla SKM

Reklama

Artykuł sponsorowany
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W ósmej już edycji popularnego show 
„The Voice of Poland” mogliśmy oglądać 
pruszkowianina Karola Lechowskiego. 
Artysta na co dzień zajmuje się obron-
nością i bezpieczeństwem. Jego zawód 
ma mało wspólnego ze śpiewem. Mi-
mo to utworem „Crazy Little Thing Cal-
led Love” legendarnej grupy Queen, 

który wykonał w trakcie przesłuchań 
w ciemno, zaskarbił sobie serce Marii 
Sadowskiej, która przyjęła go do dru-
żyny. W miniony weekend Karola oglą-
daliśmy w trakcie bitwy. To etap kiedy 
członkowie z drużyn poszczególnych 
trenerów występują w duetach. Na-
stępnie trener wybiera artystę, który 

wypadł lepiej. Pruszkowianin zmierzył 
się z Brianem Fentressem. Razem wy-
konali utwór Garry'ego Moore'a – „Still 
Got The Blues”. Niestety trenerka wy-
brała Briana, choć przyznała, że wybór 
nie był łatwy. My gratulujemy Karo- 
lowi tego co osiągnął i życzymy po- 
wodzenia w rozwijaniu kariery. [AZ] 

Koniec przygody  
z „The Voice of Poland” 

W Y W I A D
Od roku zasiada pan na stanowi-
sku prezesa Polskiego Związku 
Kolarskiego. Co udało się zro-
bić przez ten czas?
– Miniony czas oceniam bardzo 
dobrze, wykorzystaliśmy go mak-
symalnie. Dużo się zmienia w pol-
skim kolarstwie. Wyglądamy dużo 
lepiej, mamy nowych sponsorów 
i partnerów. Pod względem spor-
towym oczekiwaliśmy więcej, ale 
nie możemy narzekać. Nasi kola-
rze zdobywali medale na mistrzo-
stwach świata i Europy. Ostatni 
start w Berlinie pokazał, że mamy 
ogromny potencjał i idziemy w do-
brym kierunku. Jesteśmy podbu-
dowani, mamy swój plan.

Jak wygląda sprawa zadłużenia 
Polskiego Związku Kolarskiego?
– Jesteśmy dłużnikiem dużej fir-
my, cały czas rozmawiamy. Znaj-
dujemy się na dobrej drodze, aby 
ten temat zakończyć. Dług jesz-
cze jest, ale mamy pomysł, żeby 
go niedługo zniwelować.

Kolarstwo to nie tylko szosa, ale 
również tor i MTB. Jak wygląda 
rozwój tych konkurencji?
– Mamy nowe pomysły jako za-
rząd. Z racji tego, że pojawiły 
się większe możliwości zaczę-
liśmy wspierać MTB poprzez 
dotacje i współpracę z organiza-
torami wyścigów. W przyszłym 
roku chcemy wprowadzić pięć 
nowych edycji zawodów MTB 
zarejestrowanych w UCI, więc 
będą przyjeżdżać do nas naj-
lepsi kolarze. Mamy nadzieję, 
że przez to poziom będzie się 
podnosił. Uruchomiliśmy no-
wy cykl Orlen Puchar Polski 
w przełajach. Mieliśmy już trzy 
edycje, z każdym cyklem mamy 
coraz więcej startujących i ki-
biców. Reaktywowana została 
Proliga. Widać, że coś ruszyło 
w polskim kolarstwie.

Michała Kwiatkowskiego czy 
Rafała Majki nie trzeba niko-
mu przedstawiać, ale Adrian Te-
kliński i Wojciech Pszczolarski 

to nadal nazwiska anonimowe. 
Dlaczego?
– Chłopaki dobrze pojechali na 
mistrzostwach świata w Hong-
kongu. Tekliński sięgnął po zło-
to, a Pszczolarski po brąz. Ale 
medale wywalczyli w konkuren-
cjach nieolimpijskich i to może 

Postawiliśmy sobie wysoko poprzeczkę
W Pruszkowie szykuje się wielka sportowa impreza w postaci Pucharu Świata w kolarstwie torowym.  

O stanie dyscypliny i nadziejach mówi nam DARIUSZ BANASZEK, prezes Polskiego Związku Kolarskiego.
do przodu, poprawiamy się pod 
względem czasowym. Zeszliśmy 
poza granice, o których kiedyś 
mogliśmy pomarzyć.

Czy zbliżający się Puchar Świa-
ta w Pruszkowie to szansa dla 
kolarstwa torowego na wypły-
nięcie na szersze wody w kraju?
– To jeden z punktów i stra-
tegii, które obraliśmy. Puchar 
Świata i mistrzostwa świata 
w 2019 roku dają nam możli-
wość wystawienia większej licz-
by zawodników. W przypadku 
czempionatu, który odbywa się 
w roku przedolimpijskim mo-
że wiązać się to z tym, że na 
igrzyska zakwalifikuje się więcej 
biało-czerwonych. Większa mo-
bilizacja, zainteresowanie me-
diów i welodromem. Kolarstwo 
torowe jest dyscypliną meda-
lodajną. Wierzymy, że idziemy 
w dobrą stronę.

Jesteście przygotowani na 100 
proc. do Pucharu Świata?

– Ciężko pracujemy nad tym Pu-
charem Światem, bo postawili-
śmy sobie wysoko poprzeczkę. 
Inwestujemy w przedmioty, któ-
re zostaną również wykorzysta-
ne podczas mistrzostw świata. 
Chcemy, żeby ten obiekt zaczął 
żyć. Do 3 listopada będziemy 
przygotowani na 100 proc.

Trybuny będą pełne?
– Mistrzostwa Europy miały po-
łowicznie zapełnione trybuny. Je-
śli w przypadku naszego Pucharu 
Świata będzie podobnie, zado-
woli nas to. 

Czego oczekujemy pod wzglę-
dem sportowym w Pucha-
rze Świata?
– Nasi liczą się w każdej konku-
rencji, więc kibicujemy im. Jeste-
śmy przekonani, że zawodnicy 
staną na wysokości zadania. Ścia-
ny gospodarzom pomagają, więc 
wierzę w sukces.

Rozmawiał: Jakub Małkiński

wpływać na tę anonimowość. 
Tor może nie jest tak popular-
ny w Polsce jak na świecie. Byli-
śmy w Berlinie na mistrzostwach 
Europy i myśleliśmy, że trybu-
ny będą pełne, a nie były nawet 
w połowie zajęte. Cieszymy się 
z naszych medalistów, idziemy 

P I A S T Ó W
Zachowywali się głośno  
i byli pijani. Uwagę  
zwrócił im jeden  
z mieszkańców, uspokoili 
się, ale w odwecie  
podpalili mu drzwi 
wejściowe do mieszkania. 
Sytuacja miała miejsce  
przy ul. Harcerskiej  
w Piastowie. 

O sprawie poinformo- 
wał nas jeden z czy- 
telników. – W Pia-
stowie na Harcer-

skiej 12 jacyś ludzie podpalili 
drzwi sąsiadowi. Była karetka 
i policja. Jedna z osób poparzy-
ła się – napisał do nas Andrzej.

Do zdarzenia doszło 21 paź-
dziernika (sobota) około godz. 
21.00. – Przed blokiem, na osie-
dlu stało dwóch mężczyzn, by-
li nietrzeźwi, awanturowali się. 

Jeden z mieszkańców zwrócił im 
uwagę, ci zaczęli mu odgrażać 
się, byli agresywni, ale w koń-
cu rozeszli się. Natomiast kiedy 
ten mężczyzna, który zwrócił im 
uwagę, wracał do domu zauwa-
żył jak dwie osoby wybiegają z je-
go klatki. A na klatce dostrzegł 
płomienie – mówi podkom. Ka-
rolina Kańka, rzecznik praso-
wy Komendy Powiatowej Policji 
w Pruszkowie. –  Dwóch męż-
czyzny oblało te drzwi prawdo-
podobnie benzyną i podpaliło. 
Jeden z nich został ujęty przez 
tego mieszkańca, ale był na ty-
le poparzony, że wymagał prze-
wiezienia do szpitala – dodaje. 

Do ugaszenia pożaru po-
trzebna była pomoc strażaków. 
Na miejscu pojawiła się też ka-
retka, ponieważ jeden z miesz-
kańców poparzył sobie nogę. 
Trwają poszukiwania drugie- 
go z mężczyzn. [SD] 

Zwrócił im uwagę,  
więc podpalili mu drzwi 
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R E G I O N 
Wartość całego projektu to 
blisko 56,5 mln zł, został on 
przygotowany przez m. st. 
Warszawa w partnerstwie  
z gminami należącymi  
do metropolii warszawskiej.  
19 października umowę 
dotyczącą realizacji 
tego celu podpisali 
wicemarszałek i zastępca 
prezydenta stolicy. 

T o bardzo ciekawy 
projekt – innowacyj-
ny i bardzo potrzeb-
ny. Dzięki niemu nie 

tylko mieszkańcy, ale również 
turyści będą mogli korzystać 
z najnowocześniejszych roz-
wiązań, które udostępnią im 
wprowadzane aplikacje. To 
z pewnością ułatwi nie tylko 
znalezienie miejsca parkingo-
wego, ale też pozwoli uzyskać 
informacje o ciekawych wyda-
rzeniach kulturalnych czy po-
znać stopień zanieczyszczenia 
powietrza – podkreśla wice-
marszałek Wiesław Raboszuk.

Projekt realizowany będzie 
na terenie 26 gmin podwar-
szawskich, w tym m.in. Mi-
lanówka, Piastowa, Podkowy 
Leśnej, Pruszkowa. Jego celem 
jest upowszechnianie nowo-
czesnych technologii infor-
macyjnych, ze szczególnym 
uwzględnieniem potrzeb 
osób z niepełnosprawnościa-
mi, w tym osób z dysfunkcjami 
wzroku. Ponadto projekt ma 
ułatwić mieszkańcom oraz tu-
rystom poruszanie się po me-
tropolii warszawskiej.

W ramach inwestycji zostaną 
zainstalowane sensory i nadaj-
niki oraz stworzone bezpłatne 
mobilne aplikacje dostępne dla 
wszystkich potencjalnych użyt-
kowników.

– Bardzo się cieszę, że reali-
zujemy kolejny projekt przy-
gotowywany i wdrażany wraz 
z gminami metropolii war-
szawskiej – mówi Michał Ol-
szewski, zastępca Prezydenta 
m.st. Warszawy. – Efektem 
tej współpracy będą funkcjo- 
nalne aplikacje. [SD] 

Umowa podpisana na innowacyjne 
rozwiązania mobilne 
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aPRUS ZKÓW

Wracamy do tematu. Jako 
pierwsi informowaliśmy  
o tragicznym zdarzeniu,  
do którego doszło  
14 października wieczorem 
na pruszkowskim Gąsinie. 
W wyniku pobicia zmarł 
49-letni mężczyzna. 
Policjanci zatrzymali 
domniemanych sprawców  
– dwóch 19-latków  
z Piastowa. 

P rzypomnijmy. 14 paź-
dziernika na ulicy Pro- 
myka w Pruszkowie 
po godz. 20.00 rozległ 

się głośny dźwięk syren. Poli- 
cjanci otrzymali informacje, 
że na miejscu doszło do bójki, 
a na chodniku leży nieprzytom-
ny człowiek. Chwilę później ra-
townicy medyczni reanimowali 
49-letniego mężczyznę, który 

następnie został przetranspor-
towany do szpitala. Po godz. 23.00 
policjanci otrzymali tragiczną 
wiadomość. Mężczyzna zmarł.

Rozpoczęły się poszukiwa-
nia sprawców. Efektem policyj-
nych działań jest zatrzymanie 
dwóch podejrzanych. – Spra-
wą zajęli się funkcjonariusze 
z kilku wydziałów. Policjanci 

zabezpieczali ślady, przesłu- 
chiwali świadków oraz analizo-
wali zebrany materiał. Spraw-
dzali każdy nawet najmniejszy 
szczegół. Ciężka praca docho-
dzeniowa i operacyjna przy-
niosła oczekiwane rezultaty.  
We wtorek, w rękach kryminal- 
nych z wydziału do walki z prze- 
stępczością przeciwko życiu 
i zdrowiu byli już uczestnicy 
pobicia – informuje podkom. 
Karolina Kańka, rzecznik pra-

sowy Komendy Powiatowej Po-
licji w Pruszkowie.

To dwóch 19-latków z Piasto-
wa. Ci młodzi ludzie usłyszeli 
w prokuraturze zarzuty zabój-
stwa i pobicia. Sąd zadecydo-
wał o trzymiesięcznym areszcie 
wobec podejrzanych. Za zabój-
stwo grozi im dożywotnie po-
zbawienie wolności. [SD]

Zatrzymano podejrzanych  
o zabójstwo 49-latka 

W wyniku pobicia zmarł 49-letni 
mężczyzna. Policjanci zatrzymali 
domniemanych sprawców – dwóch 
19-latków z Piastowa



U R O D A
Kobiety robią wszystko, 
by latem ich ciało  
pięknie prezentowało  
się na plaży. Po urlopie 
często zapominamy  
o ćwiczeniach, zdrowej 
diecie i pielęgnacji  
cery. To duży błąd.

M orska woda i go-
rący piasek są już 
tylko wspomnie-
niem. Za oknem 

szaro, buro i ponuro. Dlatego 
pamiętaj o odpowiedniej pielę-
gnacji swojej cery. Kremy, któ-
re świetnie spisywały się latem, 
jesienią i zimą już nie będą tak 
pomocne. Zimny wiatr i mróz 
nie wpływają dobrze na kondy-
cje naszej skóry. Warto zatem by 
w naszych kosmetyczkach po-
jawiły się odżywcze kremy. I to 
nie tylko do twarzy! W chłodne 
miesiące pielęgnacyjny krem do 
rąk należy obowiązkowo mieć 
w swojej torebce. 

Jesień to również idealna po-
ra na rozpoczęcie serii zabiegów 

u kosmetyczki. Właśnie teraz 
warto rozpocząć oczyszczanie 
skóry kwasami czy depilację la-
serową. Jeśli borykacie się z pro-
blemem pękających naczynek to 
właśnie teraz jest idealny czas na 
zabiegi zamykające naczynka. 

Warto pamiętać, że formę na 
lato robi się zimą. Warto zatem 
wyciągnąć z szafy sportowe bu-
ty i nieco się poruszać. Marsze, 

bieganie, ćwiczenia w domu i na 
siłowni – każda worma aktywno-
ści fizycznej jest dobra.

Chłód za oknem powinien nas 
również skłonić do większej tro-
ski o nasze włosy. Zwłaszcza, 
że spalonym słońcem włosom 
podcięcie końcówek może nie 
wystarczyć. Warto skorzystać 
tu z zabiegów regenerujących 
i wzmacniających.

Piękna jesienią i zimą
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P R U S Z K Ó W
Wiele przyszłych mam 
obawia się porodu. 
Aby je odpowiednio 
przygotować  
w pruszkowskim 
szpitalu powiatowym 
uruchomiono  
szkołę rodzenia.

O kres ciąży i sam 
poród zmienia-
ją życie rodziny. 
Oczekiwanie na  

potomka wymaga wielu przy-
gotowań. Dla przyszłych mam 
ten okres jest szczególnie 
trudny. Podczas ciąży ciało 
i psychika kobiety przechodzą 
wiele zmian. Zazwyczaj gdy 
pojawiają się pewne „symp-
tomy” ciąży lub niepewność 
dotycząca samego porodu, 
dlatego kobiety szukają wy-
jaśnień w internecie. Kłopot 
w tym, że źródła informacji 
nie zawsze są rzetelne. 

Aby rozwiać wszelkie wąt-
pliwości, które dotyczą cią-
ży i porodu w pruszkowskim 
szpitalu powiatowym na Wrze-
sinie uruchomiono szkołę ro-
dzenia. – Jestem niezwykle 
szczęśliwy, że zaproponowana 
przeze mnie idea stworzenia 
w naszym szpitalu powiato-
wym szkoły rodzenia spotkała 
się z akceptacją i przychylno-
ścią radnych powiatu prusz-
kowskiego – mówi Maksym 
Gołoś, starosta pruszkowski. 
– Mam nadzieję, że dzięki 
niej w naszym szpitalu będzie 
przychodziło na świat jeszcze 
więcej dzieci. Ostatnio pobi-
ty został rekord urodzeń, za-
tem jestem pełen nadziei, że 
to tylko początek tak dobrych 
wiadomości – dodaje starosta.

Nauka w szkole rodzenia 
jest bezpłatna. Zajęcia pro-
wadzone są przez wykwa-
lifikowaną kadrę z oddziału 
ginekologiczno-położniczego 

Szpitala Powiatowego i najlep-
szych warszawskich szpitali 
położniczych. Do programu 
mogą zapisać się kobiety na 
przełomie 2 i 3 trymestru cią-
ży, które są zameldowane na 
terenie powiatu. Do udziału 
w zajęciach warto zachęcić 
również partnerów. W ra-
mach zajęć przyszli rodzice 
otrzymają szereg informacji 
o ciąży, porodzie i macie-
rzyństwie. W trakcie części 
praktycznej rodzice pozna-
ją ćwiczenia wzmacniające 
i relaksujące, które pomo-
gą młodym mamom. – Ideą 
stworzenia Szkoły Rodzenia 
jest zachęcenie ciężarnych 
kobiet do porodów natural-
nych poprzez edukację i pro-
fesjonalne przygotowanie 
– tak, aby przyszła mama by-
ła na ten moment w pełni go-
towa – podsumowuje Tomasz 
Sławatyniec, dyrektor szpi- 
tala powiatowego. [AZ]

Na Wrzesinie działa  
już szkoła rodzenia

Reklama

Nie czekaj i zmień złe nawyki na zdrowsze 
 Anna Zwolińska  

Z D R O W I E
Lubisz słodycze  
i słone przekąski? 
Pracujesz za biurkiem? 
Narzekasz na zmęczenie? 
Chcesz poprawić 
samopoczucie  
i jednocześnie zadbać  
o sylwetkę? Przyjrzyj  
się swoim nawykom  
i zmień je na zdrowsze. 

W raz z nadejściem 
nowego roku ka-
lendarzowego czę- 
sto spisujemy lis- 

tę swoich postanowień. Nie ma 
jednak co czekać na nowy rok! 

Postanowienia dotyczące złych 
nawyków warto zmienić już dziś!

Metamorfozę zacznij od swo-
ich przyzwyczajeń, najlepiej ży-
wieniowych. Poranek zaczynasz 
od mocnej czarnej kawy, a śnia-
danie jesz w biegu i to około go- 
dziny 12? Pora na zmiany! Wstań  
kilka minut wcześniej. Zamiast  
kawy wypij szklankę wody z cy- 
tryną, miodem i imbirem. Uwierz, 
da ci to taką samą energię, jak 
czarny napój, ale jest znacznie 
zdrowsze. A co najważniejsze: 
zjedz na spokojnie pożywne 
śniadanie. Ciemne pieczywo, 
chudy nabiał i mięso, warzy-
wa i owoce nie tylko zaspo- 
koją głód, ale dostarczą twoje- 
mu organizmowi potrzebnych 

wartości odżywczych. Jeśli już 
musisz wypić kawę, to zrób to 
po śniadaniu.

Warto również przyzwyczaić  
swój organizm do jedzenia o sta- 
łych porach. Najlepiej jeśli dzien-
nie będziesz spożywać pięć po-
siłków. Na drugie śniadanie zjedz 
owoc lub wypij jogurt. Obiad po-
winien cię nasycać, ale i być lekki. 
Zamiast makaronu w śmietano-
wym sosie lepiej wybrać gril-
lowanego kurczaka z sałatką 
i kaszą. Na podwieczorek można 
zjeść sałatkę owocową lub muf- 
finkę. Warto jednak słodką ba- 
beczkę upiec samemu – słodząc, 
jeśli to konieczne, miodem, a do 
wypieku używając żytniej lub 
razowej mąki. Kolacja powinna 

być lekka, twarożek z rzodkiew- 
ką i ogórkiem wystarczy.

Soki i napoje gazowane warto 
zastąpić wodą mineralną, która 
na nasz organizm ma ogromny 
wpływ. Lista jej zalet jest dłu-
ga – poprawia kondycję skory, 

powstrzymuje apetyt, ułatwia 
trawienie i pobudza metabo-
lizm, dodaje energii, zwalcza 
skurcze. Sięgając po butelkę 
wody lepiej ominąć tę smako-
wą. Dlaczego? Ponieważ w niej 
również jest cukier. Lepiej do 

szklanki wrzucić plasterek cy-
tryny lub kilka owoców.

Jednym z naszych złych nawy-
ków jest zbyt krotki sen. Warto to 
zmienić. Śpiąc 6-8 godzin w cią-
gu doby nasz organizm odpoczy-
wa, szybciej się regeneruje, a my 
po dobrze przespanej nocy ma-
my więcej energii do działania.

Jak zadbać o to, aby sen przy-
niósł nam ukojenie? Ważny jest 
odpowiedni materac, w trosce  
o kręgosłup powinien być tward-
szy. Wieczorem należy wywietrzyć 
sypialnię i przykręcić kalory- 
fer. W chłodnych pomieszczeniach 
śpi się lepiej. Jeśli masz z tym 
problem pomogą olejki eterycz-
ne, najlepiej sprawdzą się te o za-
pachu lawendy. 

Dodatek Zdrowie i Uroda
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ZDROWIA 
„ZDROWA KOBIETA”

„ZDROWY MĘŻCZYZNA”

PRZYCHODNIA

RTG 

PRUSZKÓW
UL. KRASZEWSKIEGO 41

facebook.com/galeriastyle
TEL. 600 924 925

Biżuteria
Idealna

NA PREZENT

CZEGO SZUKACIE?

Mamy 2017 rok srebrny glob 
jest na swoim miejscu a ja 
sam od wielu lat używam co-

raz to bardziej doskonałych laserów 
do leczenia moich pacjentów.

Oprócz leczenia endowaskularnego 
(wewnątrznaczyniowego) coraz bar-
dziej doskonałe stają się lasery le-
czące, i usuwające niedoskonałości 
skóry całego ciała.

Chciałbym zaprezentować najnow-
szy laser Harmony X Pro z głowica-
mi: Dye-VL Pro, Nd:YAG 1064 nm 
i iPixelEr2940 nm.

Najbardziej przydatny do uzupełnienia 
leczenia ale głownie do zaopatrzenia 
estetycznego w żylakach kończyn dol-
nych jest laser o długości fali 1064nm.
Wskazaniem do tego leczenia są: 
naczyniaki,pajączki, żyły siatkowate 
(niebieskie) nawet do 4 mm średni-
cy, żylaki nóg, trądzik różowaty, wro-
dzone znamiona barwnikowe. Jednak 
trzeba pamiętać że nie wszyscy mogą 
być zakwalifikowani do takiej napra-
wy. W przypadku ciąży, aktywnego 
opalania skóry, hipopigmentacji czy-
li bielactwa, padaczki, cukrzycy czy 
przyjmowaniu niektórych leków nie 
możemy wykonać takiego zabiegu. 

W przypadku zmian naczyniowych za-
biegi takie wykonuje się około 3 razy 
w odstępach 6 tygodniowych uzysku-
jąc często efekt estetyczny 80-90%.

Dye-VL pro to głowica umożliwiająca 
leczenie szerokiego spektrum niedo-
skonałości naczyniowych i przebar-
wień skóry. Wskazaniem są tu: zmiany 
barwnikowe naskórka, hiperpigmen-
tacja, piegi, znamiona, plamy „cafe 
au lait”, a także leczenie trądziku ró-
żowatego, naczyniaków, zaników 
pstrych itp. 

Przeciwskazania podobne jak w lase-
rze wyżej, łącznie z padaczką i przyj-
mowaniem leków np. dziurawca itd.

iPixel ER 2940 nm jest używany do 
resurfacingu skóry w zabiegach frak-
cyjnych i ablacyjnych w tym usuwania 
zmarszczek i i korekcji blizn. W tym 
zabiegu część mozaiki skóry ulega 
uszkodzeniu,a część nieuszkodzona 
przyspiesza proces gojenia i odzysku-
je młodzieńcza sprawność.

Najcześciej ma zastosowanie w lecze-
niu zmarszczek ale także rozstępów, 
koloidu, leczenia brodawek, rogowa-
cenia ale też wszelkich przerostowych 
chorób skóry.

Ma coraz szersze zastosowanie w cho- 
robach układu moczowo-płciowego, 
ginekologii, otolaryngologii, okulisty-
ce ale tez podologii przy kurzajkach 
i wrastających paznokciach.

Pacjenci muszą pamiętać ze oprócz 
kwalifikacji do takich estetycznych 
zabiegów pacjentki winny prawidło-
wo przygotować pole zabiegowe czy-
li skórę tej części ciała która poddana 
zostanie działaniu lasera. Tajemnica 
tkwi w tym, aby na 24-48 godz przed 
zabiegiem nie stosować w tych miej-
scach pudrów, kremów, oliwek, maseł 
i wszelkich innych wynalazków które 
mogłyby doprowadzić do powstania 
odwrotnych efektów czyli przebar-
wień, tatuaży i tym podobnych nie-
chcianych zmian.

Leczenie endowaskularne też nie stoi 
w miejscu. 

Według doniesień w 2018 roku bę-
dziemy mogli skorzystać z najnowszej 
generacji aparatu do leczenia żylaków 
kończy dolnych parą wodną. Nowy 
aparat do leczenia dużych żylaków 
kończyn dolnych jest mniejszy bar-
dziej praktyczny i jednocześnie ma 
możliwość użycia jednoczasowo fal 
radiowych przy tym samym zabiegu.

Z coraz większą śmiałością na ry-
nek polski wchodzą kleje dzięki któ-
rym możemy leczyć niewydolne żyły 
kończyn dolnych choć nadal osiąga-
ją zawrotne ceny przy podobnej sku-
teczności terapeutycznej.

Zapraszam wszystkich zaintereso-
wanych do Milanówka ul Królewska 
64a Tel. 512 278 595.   

Leszek Gruszecki,      
chirurg

W dzieciństwie bardzo chętnie oglądałem filmy fantastyczne, choć nie było 
takiego dużego wyboru jak teraz. Jednym z takich seriali telewizyjnych był 
„Kosmos 1999”. Fabuła zaczyna wybiegać w przyszłość do roku 1999 jak to 
satelita Ziemi – nasz jedyny Księżyc – wyrywa się z orbity i udaje się w podróż 
międzygwiezdną. Bohaterowie tych przygód posługują się powiedzielibyśmy 
dzisiaj komórkami z przekazem obrazu, a broni używają tylko laserowej.
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Zostań opiekunką seniorów w Niemczech

ZNAJDŹ PRACĘ OD ZARAZ –  
WWW.PROMEDICA24.PL LUB 501 356 229

PRACA CZEKA
WŁAŚNIE NA CIEBIE

GWARANTOWANY BONUS

Reklama

P O R A D Y
Zauważasz u siebie 
bóle głowy? Czujesz 
jak ograniczają twoją 
codzienną aktywność, 
powodują zmęczenie, 
rozdrażnienie, wymagają 
ciągłego przyjmowania 
leków przeciwbólowych? 
Możesz sobie pomóc! 
Sprawdź jak.

N a bóle głowy w ciągu 
swojego życia cier-
pi aż 77 proc. społe-
czeństwa. Ból może 

mieć różny charakter. Niekie-
dy bardziej miejscowy w obrębie 
głowy, ale może też wpływać lub 
„promieniować” na inne części 
ciała. Odczuwasz czasem nacisk 
na skronie, masz wrażenie, że 
bolą Cię oczy lub masz poczucie 
rozsadzania głowy, a nawet bóle 
karku, pleców lub bezwład ciała? 
Jeśli tak to przeczytaj ten artykuł.

Dlaczego tak się dzieje?
Na fakt występowania bólów gło-
wy może mieć wpływ wiele czyn-
ników. Nadmierny stres, zła dieta, 
przemęczenie, przeciążenia or-
ganizmu, zła postawa i inne pro-
blemy m.in. dysfunkcje odcinka 
szyjnego, zbyt spięte mięśnie czy 
problemy układu krwionośne-
go. Coraz częściej przyczyny te 
nakładają się na siebie powodu-
jąc objawy, które uniemożliwiają 
normalne funkcjonowanie. Przy 
większości z tych dolegliwości 
nie zastanawiamy się i sięga-
my po tabletkę przeciwbólową. 
A przecież z tymi boleściami 
można radzić sobie inaczej.

Pomoc bez lekarstw?
Tak, specjalistyczne bada-
nie wykonane przez wykwa-
lifikowanego fizjoterapeutę, 
indywidualna terapia oraz od-
powiednio dobrane ćwiczenia 
pozwolą przejąć Ci kontrolę 
nad bólem! Możesz zrozumieć 

na czym on polega oraz jak sku-
tecznie sobie z nim radzić.

Fizjoterapeuta?  
Czy dla każdego?
Podstawą podjęcia decyzji o fi-
zjoterapii jest rozmowa oraz ze-
branie pełnej historii objawów. 
Dzięki temu terapeuta wie, któ-
ra struktura twojego ciała ma 
największy wpływ na ból jaki 
odczuwasz oraz jest w sta-
nie wykluczyć inne możliwo-
ści jego powstawania i w razie 
konieczności skierować do inne-
go specjalisty. Często ból głowy 
jest podłożem poważnej choro-
by, która może wymagać nawet 
opieki szpitalnej. Kolejnym istot- 
nym etapem jest badanie, któ-
re pozwala na wnikliwą anali-
zę objawów i dobór najlepszej  
terapii. Nie pozwól, aby dawano  
Ci gotowe schematy ćwiczeń! 
Tylko indywidualnie dobrana 
terapia ma szansę przynieść 
ulgę w twoim cierpieniom.

Czy to już wszystko? Nie! 
Podstawą możliwości radzenia 
sobie z bólem głowy jest zrozu-
mienie jego istoty. W tym po-
może fizjoterapeuta, który na 
podstawie zebranych informacji 
może wytłumaczyć skąd bierze 
się ból, który tak Ci przeszkadza 
oraz podpowie jak skutecznie na 
niego wpłynąć lub sobie z nim 
poradzić. Jedynie wiedząc, co le-
ży u podstaw bólu będziesz mógł 
samodzielnie stawić mu czoło. 
Przejmij nad nim kontrolę, aby 
już nigdy Cię nie ograniczał!

 Klinika Promotus  
zaprasza na dzień 

otwarty 25.11. i 4.12.
Szczegóły i zapisy  

pod nr tel. 515 510 205  
lub 22 730 67 70. 

Zespół Kliniki Promotus

Ból głowy?  
Jak sobie pomóc?

P O R A D Y
Hu-hu-ha, hu-hu-ha, nasza 
zima zła – ale czy aż tak 
bardzo zła? Co zrobić,  
aby się dobrze bawić  
na zimowym wyjeździe  
i wrócić bez kontuzji?

P oczątki narciarstwa 
sięgają XIX w. Od tego  
czasu ilość osób upra-
wiających mniej lub 

bardziej aktywnie ten sport zna- 
cznie wzrosła. Corocznie kilka-
set tysięcy osób wybiera się „na 
narty” zarówno w polskie góry, 
jak i w Alpy. Narciarstwo to nie 
tylko forma spędzenia wolnego 
czasu, ale jest to także doskona-
ły sposób na utrzymanie zdro-
wia i dobrej kondycji. Z drugiej 
zaś strony jest to dyscyplina dość 
niebezpieczna, jeśli chodzi o wy-
padki, które często kończącą się 
poważnymi urazami.

Ilość wypadków wśród dzie-
ci i młodzieży jest nieco wyższa 
niż wśród dorosłych. Z tych sa-
mych statystyk wynika też, że 
narciarstwo jest znacznie bar-
dziej wypadkową dyscypliną  
(79 proc.) niż snowboard (16 proc.). 
Wypadki narciarskie występują 
we wszystkich kategoriach wie-
kowych, podczas gdy wypadki 
na snowboardzie zdarzają się 
głównie w grupie osób młodych, 
gdzie ta dyscyplina jest najczę-
ściej uprawiana.

Absolutnie najczęstsze ura-
zy to stłuczenia i skręcenia ko-
lana (ponad połowa wszystkich 
urazów narciarskich to skręce-
nia kolan), co w pewien sposób 
związane jest z budową nowo-
czesnego buta narciarskiego  
– wysokiego i sztywnego. Dlate-
go też urazy stawu kolanowego, 
w szczególności zerwania wię-
zadła krzyżowego przedniego 
wzrosły w przeciągu ostatnich 
30 lat o przeszło... 280 proc.!!! 
Jednak przy odpowiednim przy-
gotowaniu technicznym i kon-
dycyjnym oraz przestrzeganiu 
pewnych reguł ogólnie obowią-
zujących przy każdej aktywności 
sportowej zapobieganie wypad-
kom narciarskim jest dziś moż-
liwe i skuteczne.

Powodem wielu urazów nar-
ciarskich, występujących szcze-
gólnie na początku sezonu i w cza- 
sie pierwszych zjazdów, są brak 
odpowiedniej formy fizycznej 
i przygotowania siłowego. Istotne 
jest wykształcenie odpowiedniej 
sprawności mięśniowej kończyn 
dolnych, kończyn górnych, tuło-
wia i miednicy. Kondycja wszyst-
kich tych partii mięśni ma duże 
znaczenie dla zapobiegania ura-
zom skręcenia kolana. 

Dlatego o odpowiednie przy-
gotowanie do sezonu zimowe-
go należy zadbać wcześniej! Dla 
zwiększenia siły mięśni mogą 
wystarczyć 2-3 sesje treningowe 

tygodniowo. Ćwiczenia powin-
ny obejmować mięśnie kończyn 
górnych, dolnych oraz tułowia.

Dla wzmocnienia tułowia 
ważne jest wzmocnienie mięśni  
brzucha, zarówno mięśni płyt- 
kich jak i głębokich np. mięśnia 
poprzecznego brzucha. Wzmac-
niając te mięśnie stabilizujemy 
miednicę i tym samym uzy-
skujemy kontrolę nad ruchem 
kończyn dolnych. Pojęcie core 
stability (ang. środek, centrum) 
określa wytworzenie właściwej 
siły i sprawności mięśni grzbie-
tu i brzucha za pomocą spe-
cjalnych ćwiczeń statycznych 
oraz dynamicznych.

Przygotowanie do nart nie 
może się odbywać bez ćwiczeń 
poprawiających zdolność utrzy-
mania równowagi, koordynacji 
i stabilności. Wykorzystywane są 
w nich niestabilne przedmioty. 

Taki trening pozwala zwięk-
szyć kontrolę nad wykonywa-
nymi ruchami, przygotowując 
w ten sposób do radzenia sobie 
w nieprzewidywalnych sytua- 
cjach na stoku (związanych ze 
stanem śniegu, nierówności te-
renu, ograniczonej widoczności 
czy innych czynników). Dobry 
trening propriocepcji jest przy-
datny w zakresie zapobiegania 
wypadkom nie tylko w narciar-
stwie, ale też w innych dyscy- 
plinach sportu. Trening mięś- 
niowy wykonywany „na sucho”  
musi być obowiązkowo połączo-
ny z ćwiczeniami na śniegu po 
to, aby zwiększyć umiejętności 
kontrolowanej jazdy na nartach 
w każdych warunkach.

Nim rozpoczniemy jakiekol- 
wiek ćwizenia warto skonsulto-
wać się z profesjonalisą – orto-
pedą lub rehabilitantem, który 
oceni nasz stan fizyczny. Pierwsze 
spotkania z rehabilitantem po-
winny dopasować formułę tre-
ningową do naszych możliwości 
i indywidualnych predyspozycji 
sportowych tak, aby maksymal-
nie zminimalizować ryzyko wy-
stąpienia urazu w odniesieniu do 
budowy naszego ciała. Tylko wy-
specjalizowane ośrodki i kliniki 
z doświadczonym i wykwalifiko-
wanym personelem gwarantu-
ją odpowiednie przygotowanie  
do zimowego szaleństwa.

Zespół Kliniki Promotus
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Jak się przygotować  
na zimowe szaleństwo 

G R O D Z I S K  M A Z O W I E C K IW I T A M I N Y
Witamina D zwana jest witaminą 
słońca. Żeby nasz organizm wytwo-
rzył jej wystaczającą ilość potrzebuje-
my 20-minutowego spaceru w słońcu. 
Jednak jesienią o słoneczne dni cięż-
ko. Stąd łatwa droga do niedoboru tej 
cennej witaminy. Dlaczego jest ona 
dla nas tak ważna? Niedostateczna 

ilość witaminy D u dzieci prowadzi do 
krzywicy, a u dorosłych do osteoporo-
zy. Dodatkowo brak witaminy słońca 
osłabia siłę naszych mięśni i to w ta-
kim stopniu że może dojść do proble-
mów z chodzeniem i bolesnych kurczy.  
Jeśli decydujemy się na suplementa-
cję witaminy D należy pamiętać by nie 

przesadzić. Witamina D jest dla nas 
ważna ale w odpowiedniej ilości. Jej 
nadmiar, podobnie jak niedobór, mo-
że mieć dla nas niezbyt dobre skutki. 
Przedawkowanie witaminy D dopro-
wadza do gromadzenia się wapnia  
w tkankach, a to może m.in. zaburzyć 
pracę serca czy nerek. [AZ] 

Jesienią pamiętaj  
o witaminie „słońca”



10 D O D A T E K  Z D R O W I E  I  U R O D A 
Piątek, 27 PAŹDZIERNIKA 201710



Piątek, 27 PAŹDZIERNIKA 2017

W I A D O M O Ś C I 11
G R O D Z I S K  M A Z O W I E C K IR E G I O N

Rozpoczęły się poszukiwania wolon-
tariuszy do ogólnopolskiej akcji Szla-
chetna Paczka, która prowadzona jest 
w wielu miejscowościach z naszego 
regionu. Jeśli masz ukończone 18 lat 
i chciałbyś pomóc innym to nic nie stoi 
na przeszkodzie. W ubiegłym roku 
Szlachetna Paczka połączyła prawie 

milion osób – rodzin, dzieci, darczyń-
ców i wolontariuszy – w całej Polsce.  
W naszym regionie wsparcie otrzy-
mało około 100 rodzin. Szlachetna 
Paczka nie istniałaby gdyby nie wo-
lontariusze. Każdy z nich pełni kluczo-
wą rolę. Wolontariusze docierają do 
rodzin znajdujących się w trudnej 

sytuacji i określają jaki rodzaj po-
mocy da im szansę na realną po-
prawę. To oni wchodzą do świata 
biedy, tam gdzie inni nie chcą bądź 
boją się wejść. A co ważne, wolonta-
riuszem może być praktycznie każ-
dy wystarczy zarejestrować się na 
stronie www.superw.pl. [SD] 

Poszukują wolontariuszy  
do Szlachetnej Paczki! 

P R U S Z K Ó W
Miłośnicy nieco 
mocniejszych trunków 
upodobali sobie teren 
nieopodal przystanku  
WKD przy ulicy 
Kraszewskiego  
w Pruszkowie.  
Mieszkańcy mają  
dość schadzek i wierzą  
w skuteczne działanie 
straży miejskiej.

N iewielka grupa prak-
tycznie codziennie 
spotyka się w wy-
znaczonym miejscu 

i prowadzi rozległe dysputy. Ale 
nie tylko. – To co dzieje się w tej 
okolicy jest trudne do zniesienia. 
Każdego dnia od rana zbierają się 
tu elementy z okolicy, piją, klną 
i śmiecą. Mało tego załatwiają 
wszystkie swoje potrzeby fizjo-
logiczne w tej okolicy. Interwen-
cje straży miejskiej są skuteczne 
tylko na chwilę. Moja żona upar-
cie dzwoniła do nich codziennie 
i oni przyjeżdżali, część alkoho-
lików zdążyła się oddalić widząc 

samochód straży miejskiej. Resz-
ta rozchodziła się tylko na chwilę 
– opisuje czytelnik Bartek.

Mieszkańcy zwracają uwa-
gę, że teren jest monitorowany, 
ale to nie odstrasza miłośni-
ków mocnych trunków. Recep-
tą miałyby być częstsze patrole 
straży miejskiej. Funkcjonariu-
sze podkreślają, że sprawa jest 
im znana. – Notujemy dużo in-
terwencji w zakresie spożywa-
nia alkoholu na peronie WKD. 
Praktycznie cały czas przewija-
ją się te same osoby. Nieustannie 
monitorujemy teren pawilonów 

Stoją, piją i tak w kółko

Lodowisko powróci do Milanówka
M I L A N Ó W E K

W minionym roku 
milanowskie lodowisko 
ustawione na terenie przy 
ul. Sportowej cieszyło  
się dużym powodzeniem.  
Czy w tym roku również 
będzie okazja do 
poślizgania się na łyżwach? 
Jak się dowiedzieliśmy  
w urzędzie miasta-ogrodu 
ślizgawka ma zostać 
uruchomiona 6 grudnia. 

Z ima tuż-tuż. W związ-
ku z tym Milanówek 
przygotowuje się do 
zorganizowania lodo-

wiska, takiego jakie funkcjono-
wało w 2016 roku. To popularna 
forma rozrywki w wielu gmi-
nach. Na lodowisku można 
miło i aktywnie spędzić czas 
ze znajomymi, z rodziną lub 
drugą połówką. A przypomnij-
my, że popularność tej zimo-
wej atrakcji w Milanówku była 
ogromna. Tylko w styczniu ze 
ślizgawki skorzystało niemal-
że 3 tys. osób! 

Podczas naszej wizyty w mi-
lanowskim magistracie do-
wiedzieliśmy się, że lodowisko 
pojawi się także i w tym roku. Jak 
informowaliśmy już w zajawce 
plany są takie, żeby uruchomić 
obiekt 6 grudnia. – W zeszłym 
roku lodowisko cieszyło się du-
żą popularnością, dlatego też  
i w tym roku obiekt pojawi się 
na terenie Milanówka. Chcemy 
aby ślizgawka ruszyła 6 grud-
nia, wszystko wskazuje na to, że 
tak się stanie – mówi Wiesława 

Kwiatkowska, burmistrz Mila-
nówka. – Ogłosiliśmy przetarg, 
wpłynęły dwie oferty. Wszystko 
jest na dobrej drodze – dodaje.

Firma Andecor Plus zapro-
ponowała ofertę w wysokości  
170 tys. zł, a WM International 
195 tys. zł. Jeśli po drodze nie po-

jawią się żadne nieprzewidzia-
ne kłopoty, to wkrótce przetarg 
powinien zostać rozstrzygnię-
ty. Zwłaszcza, że miasto-ogród 
chciało przeznaczyć na ten cel 
200 tys. zł. 

Wymiary lodowiska będą ta-
kie same jak w minionym roku 
czyli 20 m na 40 m. O dobrą ja-
kość tafli zadba rolba, czyli ma-
szyna czyszcząca i wygładzająca 

lód. Co ważne, uczniowie za-
mieszkujący gminę Milanówek 
będą mogli korzystać z lodo-
wiska nieodpłatnie od ponie-
działku do piątku w godz. 8-15. 
Biletowanie wstępu ma odby-
wać się od godz. 16.00 do 22.00, 
a koszt jednorazowego biletu nie 
przekroczy 4 zł dla osób poniżej 
18 roku życia oraz 6 zł dla osób 
powyżej 18 lat. Koszt wypoży-
czenia łyżew to maksymalnie  
5 zł. Warto też dodać, że w cza-
sie ferii zimowych wszystkie 
dzieci i młodzież na podstawie 
legitymacji szkolnej poślizgają  
się bezpłatnie. 

Lodowisko będzie posiada-
ło nagłośnienie i dobre oświe-
tlenie (8 „naświetlaczy” po 250 
W każdy). Ponadto wykonawca 
dostarczy 170 par łyżew w peł-
nej rozmiarówce, 40 kasków dla 
dzieci, 10 sztuk chodzików do 
nauki jazdy na łyżwach (wypoży-
czane bezpłatne) oraz przygotu-
je zadaszoną przebieralnię. [SD]
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P R U S Z K Ó W
W ramach budżetu 
obywatelskiego na terenie 
dzielnicy Żbików miało 
powstać boisko sportowe. 
Miasto musiało jednak 
zrezygnować z tego 
pomysłu. Czy na terenie 
dzielnicy powstanie coś 
zamiast boiska? 

B udżet obywatelski 
to narzędzie, dzięki 
któremu mieszkańcy 
mogą samodzielnie 

zgłaszać pomysły do realizacji  
i, co najważniejsze, samodziel-
nie decydować o tym który z nich 
zostanie zrealizowany. W ra-
mach budżetu obywatelskiego 
2017 r. mieszkańcy pruszkow-
skiej dzielnicy Żbików zgłosili 
wiele pomysłów. Jednym z nich 
było stworzenie boiska na ternie 
przy ul. Lisieckiego. I to właśnie 
ten pomysł wybrali mieszkańcy.

Niestety na Żbikowie boiska 
nie będzie. Miasto odstąpiło 
bowiem od realizacja tego po-
mysłu. Jakie są przyczyny tej de-
cyzji? – Problemem są tu warunki 

gruntowe. Zleciliśmy wykonanie 
badań i okazało się, że aby wybu-
dować boisko musielibyśmy wy-
mienić tu ziemię i nieco podnieść 
teren. To zaburzyłoby układ oko-
licznego terenu. Co więcej koszt 

tego przedsięwzięcia byłby ogro-
my – mówi nam Michał Landow-
ski, wiceprezydent Pruszkowa.

Czy to oznacza, że miesz-
kańcy Żbikowa nie będą mieli 
miejsca do uprawiania sportu? 
– Nic podobnego. Na terenie 

Gąsina powstaje boisko wielo-
funkcyjne, które na dobrą sprawę 
jest oddalone o około 300 met- 
rów od ul. Lisieckiego. Na tere-
nie Żbikowa myślimy natomiast  
o stworzeniu niewielkiego skwe-

ru z placem zabaw przy ul. Mic-
kiewicza – zaznacza Landowski. 
– Konsultowaliśmy się z pomy-
słodawcą projektu na boisko oraz 
mieszkańcami. Wszyscy wyrazili 
zgodę na stworzenie skweru na 
terenie dzielnicy – dodaje. [AZ]

Boiska na Żbikowie  
nie będzie, ale...

Ślizgawka 
ma zostać 
uruchomiona  
6 grudnia.

W zamian za boisko władze miasta 
chcą stworzyć skwer z placem zabaw 
przy ul. Mickiewicza
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w okolicach WKD przy ul. Kra-
szewskiego – zaznacza Włodzi-
mierz Majchrzak, komendant 
Straży Miejskiej w Pruszkowie.

Czy rozwiązanie tego proble-
mu jest niemożliwie? Wygląda to 
na swego rodzaju walkę z wiatra-
kami. – Prosimy o zgłaszanie ta-
kich sytuacji do straży miejskiej. 
Podejmujemy interwencje, aby 
minimalizować podobne zdarze-
nia. Przypominam, że spożywanie 
alkoholu w miejscu publicznym 
wiąże się z mandatem w wyso-
kości 100 zł – tłumaczy Włodzi-
mierz Majchrzak. [JM]

 Jakub Małkiński 

K O L A R S T W O
Klub kolarski GKK OPTY 
Mazowsze Grodzisk 
Mazowiecki stawia  
na młodych. Efekt?  
W mistrzostwach Polski 
elity w kolarstwie  
torowym w rywalizacji 
drużynowej reprezentanci 
grodziskiego klubu  
sięgnęli po brąz. 

T en sukces na stałe za- 
pisze się w historii 
GKK OPTY. To pierw-
szy medal grodziskie-

go klubu w kategorii elita. Młodzi 
zawodnicy GKK OPTY przez cały 
sezon są niezwykle aktywni i bio-
rą udział w wielu wyścigach. Ale 
na takie chwile warto czekać. 
Z pewnością Bartoszowi Ku-
charskiemu, Danielowi Królo-
wi i Mateuszowi Pomaskiemu łza 
zakręciła się w oku, a i trenerzy 
z dumą patrzyli na ich obecność 
na podium. Co warto podkreś- 
lić, ścigają się nie tylko na torze,  
ale i na szosie.

Przed młodymi kolarzami 
drzwi do wielkich karier stoją 
otworem, ale nie mogą zapo- 
mnieć o ciężkiej pracy. Cieka-
wą drogę do Grodziska „prze-
jechał” Mateusz Pomaski (na 
zdjęciu w środku). 18-latek swo- 
ją przygodę z kolarstwem zaczy-
nał w 2011 roku w UKK BDC Hu- 
ragan Wołomin. Przede wszyst- 
kim Pomaski startował w ma-
ratonach MTB, z czasem roz-
począł rywalizację na szosie. 
W 2013 roku młody kolarz wy-
grał wszystkie etapy Małego 

Wyścigu Pokoju. Coraz lepsze  
wyniki sprawiały, że Pomaski 
zmienił klub i trafiał do BDC 
NOSIR Nowy Dwór Mazowiecki.  
Kolejnym przystankiem w jego 
karierze był Grodzisk. W 2015 
roku Pomaski, w parze z Janem 
Kwiatkowskim, zdobył złoto 
w konkurencji madison w mi-
strzostwach Polski juniorów 
młodszych. To tylko jeden z wie-
lu sukcesów „Matiego”. Teraz 
Pomaskiego czekają zmiany.  
– Mateusz przechodzi z kategorii 

juniorskiej do seniorskiej. Będzie 
mógł startować w tzw. orlikach, 
czyli w zmaganiach zawodników 
poniżej 23 lat. Czeka go ciężkie 
zadanie, bo przyjdzie mu rywa-
lizować z wybitnymi i doświad-
czonymi kolarzami. Na pewno 
potrzeba mu czasu. Teraz mu-
si przede wszystkim skupić się 

na szkole i dobrze zdać matu-
rę. W młodzikach udowodnił, że 
jest dobrym zawodnikiem – mó-
wi nam Norbert Ogórek, trener 
GKK OPTY Grodzisk Mazowiecki.

Grodziski klub wyszkolił wie-
lu medalistów mistrzostw Pol- 
ski i triumfatorów licznych im-
prez. Wielu z nich po skończe-
niu wieku juniorów pożegnało 
się z drużyną. – Chcemy zatrzy-
mać najlepszych, ale nie za-
wsze to się udaje. Kaźmierczak,  
Zawistowski, bracia Solińscy to 

tylko kilka nazwisk zawodni-
ków, którzy swego czasu od nas 
 odeszli. Robimy ciągły nabór 
i wierzymy, że wychowamy uta-
lentowanych kolarzy. Jesteśmy 
otwarci na nowych zawodników, 
którzy chcą spróbować swo-
ich sił na rowerze – podkreśla  
Norbert Ogórek. [JM]

Pędzą jak szaleni

M
ac

ie
j B

oc
hn

ow
sk

i

W mistrzostwach Polski elity  
w kolarstwie torowym w rywalizacji 
drużynowej reprezentanci 
grodziskiego klubu sięgnęli po brąz.
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– Sprawa została skierowana do 
Rzecznika Praw Dziecka. Nie mniej 
ważne jest wparcie obywatelskie – mówi 
burmistrz Podkowy Leśnej.

G R O D Z I S K  M A Z O W I E C K IM I L A N Ó W E K
300 tys. zł mają mieszkańcy Milanów-
ka do rozdysponowania w ramach 
budżetu obywatelskiego 2018. Każ-
dy może przygotować swój projekt, 
który musi uzyskać poparcie co naj-
mniej 20 mieszkańców. Warto podkre-
ślić, że procedura trwa kilka miesięcy. 
Pierwszy akord to opracowywanie 

projektów. Wypełnione formularze 
będzie można składać od 30 paź-
dziernika do 20 listopada. Do 4 grud-
nia projekty zostaną zweryfi kowane 
i ocenione. Kolejny krok to poddanie 
propozycji pod powszechne głosowa-
nie (od 7 do 21 grudnia). Ogłoszenie 
wyników przewidziano na 12 stycznia. 

Na realizację zadań budżetu obywa-
telskiego 2018 magistrat przeznaczył 
300 tys. zł. Należy zaznaczyć, że na je-
den projekt maksymalnie może zostać 
wykorzystane 150 tys. zł. Z pewnością 
mieszkańcy mają wiele pomysłów, ale 
nie muszą się ograniczać. Każdy może 
złożyć dowolną liczbę projektów. [JM] 

Startuje budżet 
obywatelski

G R O D Z I S K  M A Z .
Gmina Grodzisk 
Mazowiecki ogłosiła 
przetarg na świadczenie 
usługi zarządzania 
i kompleksowej eksploatacji 
Grodziskiego Roweru 
Miejskiego. W związku 
z tym postanowiliśmy 
spytać urząd czy 
planowane są nowe stacje 
wypożyczalni rowerów. 

P o raz pierwszy system 
samoobsługowych wy-
pożyczalni rowerów 
pojawił się w Grodzi-

sku Mazowieckim we wrześniu 
2014 roku. Od tamtej pory ob-
sługiwany jest przez zewnętrz-
nego operatora, fi rmę Nextbike. 
Jednak umowa kończy się 30 li-
stopada, dlatego grodziski urząd 
ogłosił przetarg na obsługę GRM. 
Jak czytamy w dokumentach 
przetargowych wyposażenie ma 

być, podobnie jak dziś, komplet-
ne, sprawne, w sezonie rowero-
wym używane w trybie ciągłym, 
a w miesiącach zimowych prze-
chowywane w magazynach.

Rower miejski to proste na-
rzędzie, służy do odbywania 
krótkotrwałych podróży po gmi-
nie. Użytkownicy płacą za usłu-
gę niewielkie pieniądze. System 
ten funkcjonuje niemal w ten 
sam sposób, co w innym mias-
tach w Polsce.

Dotychczas mieszkańcy mie-
li do dyspozycji dziewięć stacji. 
Czy pojawią się nowe? – Tak. 
Zamierzamy utworzyć wypo-
życzalnie przy nowo powstają-
cym parkingu „Parkuj i Jedź” przy 
ul. Żydowskiej i także przy bu-
dowanym parkingu w rejonie 
ul. Piaskowej – mówi nam Grze-
gorz Benedykciński, burmistrz 
Grodziska Mazowieckiego.

Nowa umowa będzie obowiązy-
wała do 30 listopada 2020 roku. [SD] 

Będą nowe stacje GRM 
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 Anna Zwolińska 

P O D K O W A  L E Ś N A
Gio i Mate w Podkowie 
Leśnej mieszkają od pięciu 
lat. Chłopcy pochodzą 
z Gruzji i grozi im deportacja. 
Opinie psychologów 
są jednoznaczne dla 
chłopców najlepsze jest 
pozostanie w Polsce.

N a terenie miasta-ogro-
du znajduje się Ośro-
dek dla uchodźców 
w Dębaku. Wśród wie-

lu osób przebywających w ośrod-
ku jest również rodzina Zviadauri. 
Małżeństwo wraz z dwójką synów 
do Podkowy trafi ło w 2012 r. Gio 
i Mate mieli wtedy sześć i siedem 
lat. Chłopcy właśnie w tu trafi li 
do szkoły i przedszkola. Było to 
dla nich spore wyzwanie – nowy 
kraj, nowe otoczenie, nowy język.

Dziś chłopcy płynnie posługu-
ją się językiem polskim, z tru-
dem zaś idzie im rozmowa w ich 
rodzimym języku. Gio i Ma-
te chętnie angażują się w zaję-
cia pozalekcyjne – udzielają się 
na zajęciach teatralnych, osią-
gają sukcesy sportowe. Rodzice 

również zaaklimatyzowali się 
w Polsce Irma tworzy i sprzedaje 
rękodzieło, a jej mąż podejmu-
je dorywcze prace porządko-
we. Mają również wielu znajo-
mych i przyjaciół.

Państwo Zviadauri starają się 
o status uchodźcy w Polsce. Jednak 
bez efektów. Rodzina ma wsparcie 
licznych organizacji, nauczycieli 
i dyrekcji szkoły. Zdaniem psycho-
logów chłopcy powinni pozostać 

w Polsce. Deportacja dla całej ro-
dziny byłaby trudnym doświad-
czeniem. Najtrudniejszym dla 
chłopców, którzy połowę życia 
spędzili w polskiej szkole, z polski-
mi przyjaciółmi i żyjąc w polskiej 

kulturze. Wydalenie ich z Polski 
oznaczałoby zerwanie licznych 
więzi społecznych wypracowa-
nych przez lata.

W internecie zbierane są pod-
pisy pod apelem do Komendanta 

Głównego Straży Granicznej 
o udzielenie pobytu humanitar-
nego rodzinie Zviadauri. Akcję 
propaguje również Artur Tusiń-
ski, burmistrz Podkowy Leśnej: 
– Sprawa została skierowana do 
Rzecznika Praw Dziecka. Nie mniej 
ważne jest wparcie obywatelskie, 
stąd prośba wystosowana do Pań-
stwa o podpisanie się pod „apelem 
o udzielenie pobytu humanitar-
nego Gio i Mate i ich rodzicom do 
Komendanta Straży Granicznej” 
– apeluje podkowiański włodarz. 
– Ja będę działał na płaszczyźnie 
formalnej, natomiast przyłączam 
się do prośby o podpisywanie się 
pod apelem. Czasu jest bardzo nie-
wiele, jeżeli nie zostanie wszczę-
te postępowanie w tej sprawie, to 
wydana decyzja będzie ostateczna 
– chłopcy z rodzicami będą mu-
sieli opuścić Podkowę Leśną i nasz 
kraj w pierwszej połowie listopada 
– podkreśla Artur Tusiński.

Do zebrania 10 tys. podpi-
sów już niewiele brakuje. Wyraz
wsparcia dla rodziny Gio i Mate 
można wyrazić podpisując apel, 
który dostępny jest na stronie 
naszademokracja.pl pod hasłem
„Uratujmy rodzinę Gio i Mate 
przed deportacją!”.

Gruzińska rodzina z Podkowy 
potrzebuje wsparcia 
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P R U S Z K Ó W
Do incydentu doszło 
w Szpitalu Powiatowym 
w Pruszkowie. Na oddział 
ginekologiczno-
położniczy trafi ła 
kobieta w ciąży 
w stanie nietrzeźwości... 

W iadomość o tym 
zdarzeniu otrzy-
maliśmy za po-
średnictwem 

poczty elektronicznej (kon-
takt@wpr24.pl), od jednego 
z czytelników. – Do szpita-
la na Wrzesinku przywiezio-
no pijaną kobietę. I nie byłoby 
nic w tym dziwnego gdyby nie 
fakt, że jest w ciąży. Na miejscu 

są już policjanci – napisał Do-
minik. Informację potwierdzają 
policjanci z pruszkowskiej ko-
mendy. – Mogę potwierdzić, że 
kobieta w ciąży jest w stanie 
nietrzeźwości. Na miejscu po-
licjanci przebadali ją alkomatem 
– mówiła „na gorąco” podkom. 
Karolina Kańka, rzecznik pra-
sowy Komendy Powiatowej Po-
licji w Pruszkowie.

Jednak gdy spytaliśmy o ilość 
promili w organizmie ciężarnej 
kobiety policjantka nie chcia-
ła wypowiadać się w tej kwe-
stii. – Takich szczegółów nie 
podajemy. To wszystkie infor-
macje jakich mogę udzielić w tej 
sprawie – zaznacza podkom. 
Karolina Kańka. [SD]

 Ciężarna kobieta pod 
wpływem alkoholu 
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Zawodniczka UKS Kapry Armexim 
Pruszków zdobyła srebro mistrzostw 
Europy w drużynie. Polki przegrały 
zmagania o złoto jedynie z Węgierkami.

P I Ę C I O B Ó J
Marta Kobecka na 
podium mistrzostw 
Europy U-24 w pięcioboju 
nowoczesnym 
w Drzonkowie. 
Zawodniczka UKS Kapry 
Armexim Pruszków, 
wraz z Natalią Dominiak 
i Dominiką Karolak, 
sięgnęła po srebrny medal 
w rywalizacji drużynowej. 

P ięciobój nowoczesny 
to dyscyplina, która 
wymaga od zawod-
ników wszechstron-

ności. Rywalizacja odbywa się 

w szermierce, pływaniu, jeź-
dziectwie, biegu przełajowym 
i strzelaniu. Mistrzostwa Europy 
U-24 w Drzonkowie okazały się 
wyjątkowe za sprawą Natalii Do-
miniak, która wywalczyła pierw-
sze złoto dla Polski w historii.

Powody do zadowolenia mo-
że mieć również 22-letnia Mar-
ta Kobecka. Zawodniczka UKS 
Kapry Armexim Pruszków 

zdobyła srebro mistrzostw Eu-
ropy w drużynie. Polki przegrały 
zmagania o złoto jedynie z Wę-
gierkami, które uzyskały 3872 
punkty. Biało-czerwone zdo-
były 3814 oczek i o pięć wyprze-
dziły Brytyjki. 

Warto podkreślić, że w rywa-
lizacji indywidualnej Kobecka 
również pokazała się z dobrej 
strony. Reprezentantka prusz-
kowskiego klubu zajęła 10. miej-
sce z dorobkiem 1250 punktów. 

Sukces Kobeckiej to duża 
radość dla UKS Kapry, gdzie 
zawodniczka kształtowała 
się. Początkowo postawiła na 
pływanie. – Marta jest wycho-

wanką UKS Kapry Armexim 
Pruszków oraz absolwentką 
Gimnazjum nr 4. Następnie 
skończyła Liceum Ogólno-
kształcące w Komorowie. W gim-
nazjum zdecydowała się roz-
szerzyć pływanie o bieganie 
i tak przeszła powoli do pię-
cioboju – przedstawia Łukasz 
Borkowski z UKS Kapry Arme-
xim Pruszków. [JM] 

Zdobyła srebro 
mistrzostw Europy 

Zarząd Powiatu Grodziskiego
informuje, iż w dniach od 27.10.2017 r. do 17.11.2017 r. 
w siedzibie Starostwa Powiatu Grodziskiego w Grodzisku 
Maz. przy ul. Kościuszki 30 i przy ul. Żyrardowskiej 48 bud. 
A na tablicach ogłoszeń został wywieszony wykaz nierucho-
mości Powiatu Grodziskiego przeznaczonych do oddania  
w dzierżawę. Wykaz został także zamieszczony na stronie 
internetowej www.powiat-grodziski.pl

Ogłoszenie
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 Anna Zwolińska  

R E G I O N
Jak co roku 1 listopada 
wszyscy ruszą na cmentarze 
by odwiedzić groby swoich 
bliskich. Aby pomóc 
mieszkańcom dotrzeć 
do nekropolii przewoźnicy 
zmieniają rozkłady 
komunikacji, a niektóry 
uruchamiają specjalne 
linie cmentarne. 

W tym roku dzień 
Wszystkich Świę-
tych przypada 
w środę. Niektó-

rzy zdecydują się na wizyty na 
grobach w najbliższy weekend. 
Jednak większość z nas do ne-
kropolii wybierze się właśnie 
1 listopada. Wielu przewoźni-
ków zdecydowało się na wpro-
wadzenie zmian w komunikacji 
w tym również na uruchomienie 
specjalnych linii cmentarnych. 
Sprawdźcie jak najprościej do-
stać się na groby bliskich. 

Pruszków
Autobusy pruszkowskich linii 
miejskich z numerami 2, 3, 4, 5
oraz 6 będą kursować zgod-
nie z rozkładem z dnia świą-
tecznego. Linie 2BIS oraz 6BIS 
w dzień Wszystkich Świętych nie
będą kursować. 

Linią nr 2 dotrzemy w okolice 
nekropolii przy ul. 2 Sierpnia oraz 
do nekropolii położonej w Ko-
morowie. Zaś linią nr 4 można 
dotrzeć do cmentarza przy ul. 
Południowej w Pruszkowie. Na-
tomiast linia nr 5 umożliwi nam 
dojazd do nekropoli przy szpita-
lu w dzielnicy Tworki.

Grodzisk
W Grodzisku szykuje się nie-
co więcej zmian. 1 listopada li-
nia nr 1 będzie kursować według 

rozkładu z dnia roboczego od 7.45 
ze stacji PKP. Autobusy linii nr 2 
będą trasę rozpoczną przy PKP 
o godz. 6.40 (w kierunku Maków-
ki). O godz. 7.18 z PKP autobu-
sy ruszą w kierunku Siestrzeni. 
Ostatni kurs z Makówki zapla-
nowano na godz. 18.00, autobus 

z Siestrzeni wyruszy o 15 minut 
później. W godzinach 9.17 – 17.00 
autobusy linii nr 2 dojadą do 
cmentarza w Kuklówce. 

Linia nr 3 będzie kursować we-
dług rozkładu z dnia robocze-
go. Pierwszy kurs z PK wyruszy 
o 6.15. Natomiast ostatni przejazd 

z Adamowizny wyjedzie o 19.22. 
Linia nr 4 na odcinku z Radoń do 
Izdebna kursować według rozkła-
du roboczego –  6.20 odjazd z PKP 
w kierunku Izdebna, natomiast 
ostatni kurs powrotny z Radoń 
do PKP o godz. 19.40. Dodatkowo 
1 listopada na tej linii wprowadzo-

ny zostanie dodatkowy autobus 
z PKP do cmentarza komunalne-
go. Odjazd autobusu co godzinę 
zarówno z PKP jak i z cmentarza 
w godzinach 9.00 – 17.00.

Linia nr 5 pierwszy kurs będzie 
miała o godz. 6.27 z PKP. Ostat-
ni autobus z Izdebna odjedzie 

tego dnia o godz.16.14. Natomiast 
linia nr 8 w trasę wyruszy o godz. 
7.55 z PKP, a zakończy kursowanie 
o 16.50. Obie linie będą kursować 
według rozkładu z dnia roboczego.

Dodatkowo 1 listopada zosta-
nie uruchomiony kurs do cmen-
tarza w Żukowie. Odjedzie z PKP 
o godz. 10.00. Powrót z Żukowa 
zaplanowano na godz. 13.00. Linie 
nr 7 i 14 będą kursować jak w dzień 
świąteczny, zaś linie 6, 9, 10 i 11 
będą tego dnia nie będą kursować

Region
W Milanówku i Brwinowie w dniu 
Wszystkich Świętych kursować 
będą specjalne linie, które ułatwią 
mieszkańcom dojazd na cmen-
tarz. W stolicy uruchomiono aż 
27 linii cmentarnych, które już funk-
cjonują. Jeśli w okolice cmentarza 
chcemy jednak dojechać własnym 
samochodem to warto przygoto-
wać się na zmiany w organizacji 
ruchu wokół nekropolii, te będą 
obowiązywać m.in. w Raszynie.

Komunikacja miejska 
na Wszystkich Świętych
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G R O D Z I S K  M A Z O W I E C K IJ A N K I
W jednym ze sklepów w centrum 
handlowym w Jankach doszło do zu-
chwałej próby kradzieży. Dwie ko-
biety (mama i babcia) wykorzystały 
11-latka, by ten wyniósł kradziony 
towar w torbie. Zaplanowana opera-
cja szybko zakończyła się fi askiem... 
Do sytuacji doszło we wtorek, 17 paź-

dziernika. –  Jak się okazało, kobiety 
z 11-letnim chłopcem weszły na te-
ren sklepu, a po jakimś czasie linię kas 
przekroczył sam chłopiec z torbą. Kiedy 
został poproszony o pokazanie co ma 
w torbie rozpłakał się, a po chwili za-
wołał mamę i babcię – wyjaśnia pod-
kom. Karolina Kańka, rzecznik prasowy 

Komendy Powiatowej Policji w Prusz-
kowie. W torbie znajdowała się odzież 
o wartości 1,5 tys. zł. „Pomysłowe” ko-
biety zostały zatrzymane, a 11-latek tra-
fi ł pod opiekę ojca. 60-latka i 29-latka 
usłyszały zarzut kradzieży, a o udzia-
le dziecka w tym zdarzeniu został -
poinformowany sąd rodzinny. [SD] 

Wykorzystały 11-latka, 
by ukraść ubrania

P R U S Z K Ó W
Kompleks oświatowo-
-sportowy przy 
ul. Jarzynowej 
w Pruszkowie to jedna 
z priorytetowych 
inwestycji miasta. Prace 
postępują, a mieszkańcy 
zwracają uwagę na 
uciążliwości w postaci 
rozjeżdżonej drogi. Liczą, 
że będą mogli się nią 
normalnie poruszać.

P roblem obecny jest 
nie od dziś, bo już 
wiosną mieszkańcy 
skarżyli się na stan 

nawierzchni ulicy. Minęło kil-
ka miesięcy, ale poprawy nie 
ma. – Taki stan drogi to dra-
mat. Po opadach wszędzie 

błoto, nie można przejść, prze-
jechać. Sprawa zgłaszana była 
do urzędu, ale nic się nie dzie-
je. Wykonawca niszczy dro-
gę, więc powinien ją naprawić 
– przedstawia sprawę jeden 
z naszych czytelników.

Pojawiła się nadzieja na „lep-
sze jutro”. – Samochody rozjeż-
dżają drogę, często zakopują 
się z tego względu, że wystę-
puje tam grząski grunt. Droga 
jest naprawiana. Zwozimy ma-
teriały i utwardzamy ją – mówi 
nam Andrzej Kurzela, wicepre-
zydent Pruszkowa.

Naprawą drogi miał się za-
jąć wykonawcy szkoły, jednak 
tak się nie stało. – Wykonaw-
ca nie chciał podjąć się tego 
zadania. Trzeba zauważyć, że 
niedaleko prowadzone są ro-
boty kanalizacyjne i z drogi ko-
rzysta ciężki sprzęt zajmujący 
się realizacją tamtego zadania. 
W związku z tym wystąpił kło-
pot z ustaleniem, kto bardziej 
niszczy nawierzchnię. Postano-
wiliśmy przeprowadzić te prace 

we własnym zakresie – tłuma-
czy wiceprezydent Pruszkowa.

Ile będą trwały prace zwią-
zane z utwardzaniem drogi? 
– Myślę, że do końca przy-
szłego tygodnia – odpowiada 
Andrzej Kurzela. [JM]

Droga w złym stanie, 
ma być lepiej
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W związku ze śmiercią

lek.  
Jana Młynarskiego 

Ordynatora Oddziału  
Ginekologiczno-Położniczego 

Żyrardowskiego Szpitala
wyrazy głębokiego współczucia całej rodzinie 

składają

Zarząd i pracownicy
Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego

sp. z o.o. w Żyrardowie

InFormacja

Mieszkańcy zwracają uwagę na 
uciążliwości w postaci rozjeżdżonej 
drogi. Liczą, że będą mogli się nią 
normalnie poruszać.

Autobusy pruszkowskich linii miejskich 
oznaczone numerami 2, 3, 4, 5 oraz 6 
będą kursować zgodnie z rozkładem 
z dnia świątecznego. Linie 2BIS oraz 6BIS 
w dzień Wszystkich Świętych nie będą 
kursować.
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G 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 .

Budynek komunalny przy ul. Traugut-
ta 24 w Grodzisku Mazowieckim jest 
gotowy aby w nim zamieszkać. Uroczy-
ste oddanie do użytkowania odbędzie 
się 28 października (sobota). Nie ma już 
śladu po starej kamieniczce, która nie-
gdyś znajdowała się pod wspomnianym 
adresem. Stary budynek rozebrano, 

a w jego miejscu wybudowano no-
woczesny blok wielorodzinny. Znala-
zło się w nim miejsce na 48 mieszkań. 
W łazienkach i kuchniach podłogi wy-
kończono płytkami, zaś w pokojach i ko-
rytarzach wykładziną PCV. Dodatkowo 
w pomieszczeniach kuchennych lokato-
rzy znajdą kuchnie gazowe i piekarniki, 

zlewozmywaki, piece gazowe, nato-
miast w łazienkach wanny i umywal-
ki z armaturą. Niebawem do nowych 
lokali przeprowadzą się rodziny. Prze-
kazanie mieszkań i uroczyste otwarcie 
bloku odbędzie się w najbliższą sobo-
tę o godz. 11.00. To kolejny nowo po-
wstały budynek przy ul. Traugutta. [SD] 

Budynek czeka na 
pierwszych lokatorów 

Reklama

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta 

Piastowa informuje, 
że w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Piastowie 
przy ul. 11 Listopada 8, 

na tablicy ogłoszeń 
od 18.10.2017 r. do 

08.11.2017 r. oraz na 
stronie internetowej 

www.piastow.pl, został 
wywieszony wykaz 

nieruchomości  
lokalowych stanowiących 

własności Gminy  
Miasta Piastów 
przeznaczonych  

do zbycia.

 Seweryn Dębiński 

P R U S Z K Ó W
Mowa o pruszkowskim 
pomniku poświęconym 
„Wyzwolicielom”, 
który znajduje się 
w rejonie ul. Działkowej,
ul. Przyszłości 
i al. Wojska Polskiego. 
Jego remont miał zostać 
przeprowadzony 
jeszcze w tym roku, 
niestety tak się nie stanie. 

P rzypomnijmy, że po-
mnik wzniesiono 
w zupełnie innym ce-
lu, niż dziś on funk-

cjonuje. W dodatku tablice nie 
są zgodne z pewnymi faktami 
historycznymi. Sam napis na 
szczycie monumentu „Lenino, 
Warszawa, Berlin” wskazuje 
komu jest poświęcony.

Potrzeba zmiany. Dlatego 
pruszkowscy włodarze zapo-
wiedzieli na wrześniowej sesji 
remont pomnika. Ogłoszono na-
wet przetarg, ale ten zakończył 

się fi askiem, ponieważ nie wpły-
nęła żadna oferta. Prace miały 
zostać wykonane jeszcze w tym 
roku, ale niestety nie będzie 
takiej możliwości. Dlaczego? 
– Wyznaczyliśmy dość krót-
ki termin zrealizowania tego 
zdania, bo chcieliśmy to zro-
bić w tym roku. Ale okazało się, 
że rzeźbiarze nie są przygoto-

wani żeby zrobić takie płasko-
rzeźby w tak krótkim terminie. 
Remont tego pomnika przeło-
żymy na przyszły rok – mówi 
Andrzej Kurzela, wiceprezydent 
Pruszkowa. – Zarezerwujemy 
środki w budżecie przyszło-
rocznym. Długo trwały prace 
projektowe, a to dlatego, że na 
działce jest wielu właścicieli, 
część działek ma nieuregulo-
wane stany prawne, wobec tego 

projektant nie mógł dokończyć 
wszystkiego bez odpowiednich 
zezwoleń. Przetarg ogłosimy na 
wiosnę, a zrealizujemy wszyst-
ko w okresie letnim – dodaje.

Co się zmieni? – Główne 
zmiany polegają na przywró-
ceniu do stanu pierwotnego. 
Czyli żeby ten pomnik był po-
święcony żołnierzom 36. puł-

ku piechoty Legii Akademickiej, 
a nie Wyzwolicielom. W związ-
ku z tym wszystkie tablice po-
święcone Wyzwolicielom będą 
zlikwidowane, całe otoczenie 
zmienimy, ułożymy nowe pły-
ty, alejki, głównie chodzi też 
o zmianę wizerunków żołnie-
rzy, dokładnie hełmów i fura-
żerek – wyjaśnia Kurzela.

Całkowity koszt inwestycji 
wyniesie około 500 tys. zł. 

Pomnik musi poczekać 

Pomnik został utworzony w innym 
celu niż dziś on funkcjonuje. Pomnik 
miał upamiętniać 36. pułk piechoty 
Legii Akademickiej 

Nasze gminy wysoko w rankingu
R E G I O N

Magazyn „Wspólnota” 
przygotował ranking 
wydatków inwestycyjnych 
poniesionych w latach 
2014-2016 przez gminy 
i powiaty. Na wysokich 
miejscach znalazły się 
miejscowości 
z naszego regionu.

Gminy Nadarzyn, Mi-
chałowice i Żabia 
Wola znalazły się 
w czołówce samo-

rządów na Mazowszu z najwięk-
szymi nakładami na inwestycje. 
Nasze gminy zanotowały od-
powiednio pierwsze, trzecie 
i czwarte miejsce. W skali kra-
ju Nadarzyn zajął 22. lokatę, Mi-
chałowice 31., a Żabia Wola 32. 
pozycję. Wydatki na inwestycje 
w latach 2014 – 2016 liczone per 
capita (na osobę) w tych gmi-
nach to odpowiednio 1637,66 zł, 
1467,04 zł oraz 1461,63 zł.

W rankingu gmin wiejskich 
znalazły się również inne miej-
scowości z naszego regionu. 
(prezentujemy miejsca z rankin-
gu ogólnopolskiego): Jaktorów 
zajął 70. pozycje z wydatkami 
1227,55 zł, Raszyn ulokował się na 
207. miejscu (852,94 zł), a Jakto-
rów zajął 1153. miejsce z wydat-
kami na poziomie 340,59 zł.

W rankingu „Miasta inne” 
34. miejsce zajęła Podkowa 
Leśna, 51. Brwinów, 111. Milanó-
wek, a na 374. pozycji ulokował 
się Piastów. 

Jeśli chodzi o wydatki inwes-
tycyjne w kategorii miast po-
wiatowych Grodzisk Mazowiec-
ki zajął 25. pozycję w skali kraju 
z wydatkami 884,11 zł per capi-
ta,a Pruszków znalazł się na 41. 
miejscu (708,66 zł per capita).

Magazyn „wspólnota” przygo-
tował również ranking powia-
tów. Grodziski znalazł się na 96. 
miejscu z wydatkami 148,51 zł 
per capita, a pruszkowski upla-

sował się na 151. lokacie z wyni-
kiem 122,91 per capita. Od zesz-
łego roku bierzemy pod uwagę
całość wydatków majątkowych, 
stąd nie podajemy miejsc zaj-
mowanych przez samorzą-
dy we wcześniejszych latach. 
Skąd ta zmiana? Kiedy wiele 
lat temu ustalaliśmy zasady
rankingu, uważaliśmy (w ślad za 
dominującym nurtem teorii roz-
woju regionalnego i lokalnego), 
że to inwestycje infrastruktu-
ralne mają decydujące znacze-
nie dla stwarzania warunków dla 
rozwoju gospodarczego. Było 
to istotne zwłaszcza ze wzglę-
du na wieloletnie zaniedbania 
w tym zakresie. Ale sytuacja się 
zmieniła. Luka infrastruktu-
ralna nie jest już tak dotkliwa, 
a o powodzeniu strategii rozwo-
ju częściej decydują także in-
westycje w infrastrukturę zwią-
zaną z usługami społecznymi 
– mówią o metodologii rankin-
gu jego twórcy. [AZ]

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

Pałacyk przy ul. Broniewskiego niszczeje i starszy. [ReD]  
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Warsztaty, spacery 
historyczne, ciekawe 
spotkania, gra miejska, 
wspólne śpiewanie pieśni 
patriotycznych, koncert 
oraz wiele innych – to 
szereg działań, które będą 
realizowane w ramach 
„Pruszkowskiego tygodnia 
z Niepodległą”. 

M uzeum Dulag 121 
wspólnie z Mło-
dzieżowym Domem 
Kultury „Pałacyk” 

z okazji 99. rocznicy odzyskania 
niepodległości przez Polskę or-
ganizują cykl ciekawych i roz-
maitych wydarzeń, które będą 
obrazowały szereg dążeń nie-
podległościowych w Pruszko-
wie i okolicach. „Pruszkowski 
tydzień z Niepodległą rozpocz-
nie się 4, a zakończy 12 listopa-
da. – Szczęśliwie dla Pruszkowa 
działania niepodległościowe an-
gażowały ludzi, którym w rów-
nym stopniu na sercu leżało 
dobro współmieszkańców jak 
i los kraju. To oni, tworząc pol-
skie instytucje i zręby społeczeń-
stwa obywatelskiego, budowali 
podwaliny przyszłej niepodległej 
Polski. Podczas „Pruszkowskie-
go tygodnia z Niepodległą” pra-
gniemy przedstawić państwu ich 
historie i opowiedzieć o instytu-
cjach zaangażowanych w szeroko 
rozumiane działania niepodle-
głościowe na terenie miasta – in-
formują organizatorzy.

Jakie imprezy i wydarzenia bę-
dą organizowane w ramach „Ty-
godnia”? Muzeum Dulag 121 oraz 
Młodzieżowy Dom Kultury „Pała-
cyk” zapraszają dużych i małych 
a warsztaty międzypokoleniowe.  
Pierwsze zajęcia odbędą się już  
28 października w „Pałacyku” (start 
godz. 10.00). Tematem spotkania 
będzie „niepodległość”. Uczestni-
cy warsztatów wspólnie przygotują 
godło oraz flagi. Kolejne warszta-
ty artystyczno-historyczne odbędą 
się 4 (godz. 10.00 – 13.00) i 8 lis- 
topada (17.30 – 20.30), będą to 
odpowiednio warsztaty „Babciu! 
Dziadku! Zróbmy wspólnie flagę” 
oraz „Wielka Niepodległa”. Udział 
w warsztatach jest bezpłatny, ale 
należy mieć specjalny bilet. Te do-
stępne są w siedzibie MDK oraz 
na stronie www.mdkpruszkow.

evenea.pl. Liczba miejsc ograni-
czona, decyduje kolejność zgłoszeń.  
Muzeum Dulag 121 zachęca rów-
nież do udziału w pozostałych wy-
darzeniach. Wśród nich jest m.in. 
spacer historyczny, w trakcie któ-
rego uczestnicy odwiedzą miejsca 
związane z działaniami niepodle-
głościowymi w Pruszkowie. Ma-
ciej Boenisch z Muzeum Dulag 
121 opowie o jednej z pierwszych 
szkół powszechnych w mieście, 
która w 1917 roku przemianowa-
na została na szkołę im. Tadeusza 
Kościuszki, przedstawi historię 
fabryk oraz początki działalno-
ści Rady Miejscowej Opiekuńczej 
i Rady Miejskiej. Spacer odbę-
dzie się 4 listopada o godz. 12.00.  
Start sprzed Pałacu Ślubów.

Inną ciekawą propozycją jest 
historyczna gra miejska „Mała  

Pruszkowski tydzień z Niepodległą
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B R W I N Ó W
21 października  
w Szkole Podstawowej  
w Brwinowie zebrali  
się ludzie o dobrych 
sercach. Odbyła się  
tam charytatywna gala 
disco polo. Wszyscy 
przyszli specjalnie  
dla Kacpra.

K acper to mieszka- 
niec gminy Brwi-
nów. Niestety chło- 
piec zmaga się z au-

tyzmem. Potrzebne są fundusze 
na rehabilitację, wobec tego 
pojawił się pomysł aby zor-
ganizować charytatywną galę 
disco polo. Na scenie zagości-
ły znane zespoły, m.in.: Deep 
Dance, Cosmo, TheLovers, E-
-Maill, InVoX, Claudi, Isabella,  
M-Power, Eratox, Selfie. 

Podczas imprezy nie bra-
kowało licytacji, a co najważ-
niejsze, uczestnicy okazywali 

swoją hojność. Różne przed-
mioty – m.in. koszulki, płyty cd, 
bilety na wydarzenia – osiągały 
trzycyfrowe sumy. 

W związku z tym wydarze-
niem organizatorzy pozyskali 
pojazd, starego i poczciwego 
malucha, który trafił na au-
kcję internetową. – Najważ-
niejszy przedmiot licytacji to 
fiat 126 przekazany przez fun-

dację „HARRYtatywną” – za-
powiadał przed imprezą Albert 
Zdzieszyński, organizator wy-
darzenia. Aukcja zakończy-
ła się w dniu imprezy o godz. 
21.00, a maluch osiągnął kwotę  
nieco ponad 3 tys. zł. Na rzecz  
Kacpra udało się zebrać łącz-
nie 7266 zł. [SD]

Przyszli aby pomóc 
Kacprowi 
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wielka historia Pruszkowa”.  
– Gra osadzona jest w realiach 
pruszkowskiej historii w czasie 
walk Polaków o odzyskanie Nie-
podległości oraz w pierwszych  
latach tuż po 1918 roku. Zada- 
niem uczestników będzie roz-
wiązywanie zadań, które otrzy- 
mają na stanowiskach prezen-
tujących działalność oświato-
wą, kulturalną i konspiracyjną 
Polski pod zaborami – zachę-
cają organizatorzy. Gra będzie  
powadzona 12 listopada w Parku  
Kościuszki w godz. 11.00 – 14.00.

Nie zabraknie również cie-
kawych wykładów, wystawy fo-
tografii m.in. w fotoplastykonie 
oraz koncertu finałowego. Szcze-
gółowe informacje o wszystkich 
wydarzeniach znajdziecie na  
www.dulag121.pl. [AZ]

Na rzecz Kacpra 
udało się zebrać 
7266 zł

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

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

W badanym okresie śred-
nie wydatki inwestycyj-
ne w gminie wyniosły 
1467,04 zł per capita. 

W skali kraju gmina uplasowała się na 
31. miejscu w kategorii gmin wiejskich 
(w ubiegłorocznym zestawieniu 43. po-
zycja).  Natomiast na Mazowszu dało jej 
to 3. miejsce w kategorii gmin wiejskich, 
tuż za gminami: Nadarzyn (1637,66 zł) 
oraz Czosnów (1546,43 zł).

 Dla porównania powiat pruszkow-
ski wydał średnio na inwestycje w la-
tach 2014-2016 - 122,91 zł na mieszkańca. 
Natomiast wydatki gmin, które wcho-
dzą w skład powiatu, oprócz wymienio-
nego powyżej Nadarzyna, wyniosły per 
capita - w Brwinowie 949,78 zł, Raszy-
nie 852,94 zł, Pruszkowie 708,66 zł oraz 
Piastowie 368,35 zł.

 Ranking został opracowany w oparciu 
o całość wydatków inwestycyjnych, za-
równo tych, które ukierunkowane są na 
rozwój infrastruktury technicznej (m.in. 
drogi, sieć wodociągowa i kanalizacyj-
na, oświetlenie), jak i społecznej (obiek-
ty sportowe, kulturalne, oświatowe).  

Na przestrzeni lat, po transforma-
cji, w całym kraju znacznej poprawie 
uległ stan infrastruktury technicznej. 
Dlatego też możliwe jest przeznaczanie 
przez samorządy coraz więcej środków 
na infrastrukturę związaną z usługa-
mi społecznymi.

Odzwierciedlenie tej sytuacji mamy 
także w gminie Michałowice.  W bada-
nych latach zrealizowany został szereg 
projektów mających wpływ na podnie-
sienie komfortu życia mieszkańców:  
-  powstały nowe świetlice  w Grani-

cy, Pęcicach Małych, Suchym Lesie, 
Regułach, zmodernizowano już ist-
niejące, w Sokołowie i sołectwie Ko-
morów

-  przebudowano budynek starego  
urzędu gminy oraz obiekt,  w któ-
rym mieści się Gminne Centrum Wo-
lontariatu

-  rozbudowywano i modernizowano 
place zabaw

-  powstały siłownie zewnętrzne
-  wybudowano boiska w Granicy (peł-

nowymiarowe) oraz w Pęcicach Ma-
łych (wielofunkcyjne)

Gmina Michałowice znalazła się w czołówce gmin woj. mazowieckiego rankingu wydatków 
inwestycyjnych poniesionych w latach 2014-2016, który został opublikowany przez magazyn 
samorządowy „Wspólnota”.

-  rozbudowano i zmodernizowano 
obiekty oświatowe (m.in. przedszkole 
w Michałowicach i Nowej Wsi, szkołę 
w Komorowie, boisko i bieżnię przy 
szkole w Michałowicach)

-  zmodernizowano remizę  strażacką 
w Nowej Wsi i wyposażono jednostkę 
OSP w nowoczesny pojazd pożarniczy.
 
Oczywiście oprócz inwestycji w in-

frastrukturę społeczną w latach 2014-
2016 gmina realizowała także zadania 
związane z przebudową dróg, budową 
kolejnych kilometrów sieci wodocią-
gowej i kanalizacyjnej, odwodnieniem 
gminy (m.in. budowa rowu U1) czy mo-
dernizacją oświetlenia.  

W analizowanym okresie całość 
wydatków inwestycyjnych wyniosła 
ponad 76,8 mln zł. W przeważającej 
części zostały one sfinansowane ze 
środków własnych, a jedyna zaciągnię-
ta w tym okresie pożyczka wyniosła  
319, 6 tys. zł.

 Śmiało można stwierdzić, iż wy-
datki inwestycyjne w gminie Michało-
wice są na bardzo wysokim poziomie,  

3. miejsce na Mazowszu!

a 31. pozycja wśród 1555 funkcjonują- 
cych gmin wiejskich w naszym kraju jest 
najlepszym tego dowodem.

Realizowane działania w dłuższej 
perspektywie czasowej przynoszą 

mieszkańcom wymierne efekty i zna-
cząco wpływają na wzrost konkuren-
cyjności gminy, jako miejsca dobrego 
do mieszkania i spędzania tu wolne-
go czasu.  

 
 



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

Pruszków
ul. Niecała 10/2

Piątek, 27 PAŹDZIERNIKA 201716

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

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

Finco-Stal Serwis sp. z o.o. 
z siedzibą w Nowej Bukówce 
poszukuje operatorów 
linii do cięcia blachy 
oraz magazynierów. 

 ► Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie, 
pracę zmianową, CV proszę przesłać: 
praca@fi ncoserwis.pl 

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

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

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

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

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

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

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

Nieruchomości – sprzedam

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

 ► Dom sprzedam, wynajmę. 
Telefon: 535-487-338 

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

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

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

Nieruchomości – do wynajęcia

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

 ► Lokale na działalność dla fi rmy 
i biuro ul. Kościuszki 29. 
Tel.: 608-49-88-42 
lub sklep obok 

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

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

Nieruchomości – inne

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

Sprzedam

 ► Antyki, 535-487-338 

 ► Magiel, 535-487-338 

Auto-moto – kupię

 ► KUPIĘ KAŻDE AUTO 603-903-405 

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

Kupię

 ► Skup rzeczy z likwidowanych: domów, 
mieszkań, magazynów, garaży itp. 
791-132-916 

Usługi

 ► Anteny nowocześnie solidnie montaż 
serwis 603-375 -875 

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

 ► Czyszczenie skórzanej tapicerki 
samochodowej, 505-076-331 

Dam pracę

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

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

 ► Kapelę do kotleta. 
Telefon: 515-959-310 

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

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

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

 ► Praca dla niepełnosprawnych 
i nie tylko, sprzątanie 
na magazynie, Nadarzyn, 1750 netto. 
508-042-042 

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

 ► Pracownika ochrony na obiekty 
handlowe  na terenie Konstancina, 
Wilanowa, Ursynowa, Mokotowa. 
Stawka od 12,00  zł netto. 
Możliwość zatrudnienia na  
umowę o pracę. 660-720-764 

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
premia do 800 zł brutto miesięcznie

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)

 797 705 105
  

  

Wynagrodzenie
podstawowe

1000 zł + premia

Praca
 doradca klienta

P o ż y c z k i   e k s p r e s o w e

!
Koszt połączenia wg taryfy operatora.

517 090 224
rekrutacja.eden@edenfinance.pl

Mile widziani Emeryci

CEBULE KWIATOWE 
W SZEROKIM ASORTYMENCIE

(TULIPANY, KROKUSY, 
ŻONKILE, CZOSNKI,LILIE ITD)

 
 

SKLEP OGRODNICZY  
W PRUSZKOWIE, UL. POGODNA 7

www.hurtownia-ogrodnicza.pl

KUPIĘ  
ZA GOTÓWKĘ!

Mieszkanie:
- do remontu
- zadłużoną

- z komornikiem
- inne problematyczne

Tel. 662-006-180

 ► 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 

 ► Hydraulik, 535-872-455 

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

 ► Protezy zębowe 450 zł: 508-357-334 

 ► Studnie tel.: 601-231-836  

Szkolenia BHP – wstępne, okresowe 
694-127-292 

 ► Usługi księgowe, doradztwo 
podatkowe – Biuro rachunkowe 
WERO-MONA, 728-963-965, 
wero-mona@wp.pl 

 ► WYMIANA OPON, 795-569-659 

 ► Zakładanie żaluzji, rolet, moskitier. 
Duży wybór asortymentu. 
Przystępne ceny. 502-723-055 

 ► Żaluzje, rolety, moskitiery, verticale, 
pranie verticali, 9-20, 501-175-813 

RekRutacja 
tRwa!!!

DOŁĄcZ DO NaS !!!

Aplikuj już dziś na stronie www.makro.pl 
w zakładce Kariera w MAKRO.

Zadzwoń pod numer 697 996 501

ceNtRum DyStRybucji makRO
mOSZNa-PaRcela k. PRuSZkOwa

DOŁĄcZ DO NaS Na StaNOwiSkO
PRacOwNik ceNtRum DyStRybucji

  jesteś gotowy do pracy w obszarach: Przyjęcie towaru, 
kompletacja, wysyłka i Zwroty?

  jesteś gotowy do pracy w różnych godzinach i dniach  
tygodnia?

  masz uprawnienia Operatora wózka widłowego lub jesteś 
gotowy je uzyskać?

 jesteś gotowy do nauki i podnoszenia kwalifikacji? 

ZATRUDNIMY PRACOWNIKA  
NA STANOWISKO

MAGAZYNIERA
Dystrybutor artykułów nabiałowych i wędliniarskich

„BT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” 
 Jakomex Spółka komandytowa w Regułach k/Pruszkowa

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod   
nr 662 211 212 

lub przesyłanie CV  na adres e-mail: krzysztofn@jakomex.com.pl

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

PARTNER HANDLOWY

NOWOCZESNE SALE 
MULTIMEDIALNE LUB BANKIETOWE  
(100 m kw.i 25m kw) 

na spotkania biznesowe, szkolenia, uroczystości firmowe, 
rodzinne itp. Możliwość cateringu, własny duży parking, ogrodzone.  

Pruszków Gąsin, w pobliżu A2.

Soko International. 
soko@soko.pl 602 379 437 (0800-1600).

Wójt Gminy Nadarzyn 
zawiadamia,   

że na urzędowych tablicach 
ogłoszeń oraz na stronach 

internetowych urzędu 
został zamieszczony 

wykaz  nieruchomości, 
stanowiących  drogę  

wewnętrzną,  przeznaczonych  
do wydzierżawienia w trybie 

bezprzetargowym. 


