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Budowa Zana dobiega końca
P R U S Z K Ó W

Ale wiele wskazuje na to, że 
uczniowie na halę sportową 
przy LO im. Tomasza Zana 
będą musieli poczekać 
dłużej niż zakładano. 

P race związane z bu-
dową nowej siedzi-
by Liceum Ogólno-
kształcącego im. To-

masza Zana w Pruszkowie 
ponownie się przedłużają. CZYTAJ WIĘCEJ NA STR. 2

Pierwotnie cały kompleks 
(budynek dydaktyczny i hala
sportowa) miał być gotowy 
w połowie listopada ubiegłe-
go roku. Następnie termin 
przesunięto na przełom roku. 

Dziś już wiadomo, że braku-
jący element kompleksu, czyli 
hala sportowa, zostanie odda-
ny do użytku nie wcześniej niż 
w połowie lutego. – W pesymi-
stycznym wariancie możemy 

mówić nawet o końcu marca 
– mówi nam Mirosław Chmie-
lewski, członek zarządu po-
wiatu pruszkowskiego.  

 AnnA ZwOLińskA 

Mieszkańcy osiedla w Parznie-
wie zyskają nową drogę dojaz-
dową – ul. Wolności. Zostanie 
ona poprowadzona od ul. Soli-
darności do ul. Młodości. Gmi-
na Brwinów właśnie ogłosiła 
przetarg w tej sprawie.  3

W Parzniewie 
powstanie 
nowa droga

Mieszkańcy Pruszkowa i Brwi-
nowa kierują wiele zarzutów 
w stronę Poczty Polskiej S.A. 
Głównie skarżą się na to, że 
korespondencja dostarczana 
jest z dużym opóźnieniem. Czy 
sytuacja wreszcie ulegnie po-
prawie? Jak rozwiąże tę spra-
wę Poczta?  4

Problemów 
z Pocztą 
ciąg dalszy
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to kwota jaką udało się uzbierać podczas 26. Finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w naszym 
regionie, czyli powiatach pruszkowskim i grodziskim. 530

Piątek, 19 STYCZNIA 2018

Budowa nowej siedziby Liceum 
Ogólnokształcącego im. Toma-
sza Zana w Pruszkowie, to jedna 
z fl agowych inwestycji powia-
tu pruszkowskiego. Niestety jak 
to w przypadku dużych przed-
sięwzięć bywa i tu nie obyło się 
be problemów. Kompleks skła-
dający się z budynku dydak-
tycznego i hali sportowej miał 
być gotowy w połowie listopa-
da ubiegłego roku. Terminu nie 
udało się jednak dotrzymać. 
– Zgodnie z umową pierwotną, 
drugi etap prac miał się zakoń-
czyć 15 listopada. Zarząd biorąc 
pod uwagę argumenty podawa-
ne przez wykonawcę, jak pro-
blemy związane z połączeniem 
nowego budynku hali ze starym 
budynkiem kamienicy (koniecz-
na była zmiana technologii prac 
– przyp. red.) zdecydował o wy-
dłużeniu terminu – wyjaśnia 
Mirosław Chmielewski członek 
zarządu powiatu pruszkowskie-
go. – Tak jak to zwykle na dużych 

budowach bywa wszystko było-
by w porządku, gdyby nie fakt, 
że nie udało się wykonać jed-
nego elementu, którego brak 
zimą zarówno uczniom, jak i dy-
rekcji nie będzie przeszkadzał 
i w żadnym stopniu nie wpływa 
na korzystanie z obiektu – dodaje. 

O co chodzi? Nietrudno się 
domyślić, że o boisko sportowe, 
które znajduje się na dachu hali. 
–  W wyniku powstałych trudno-
ści ustaliliśmy z wykonawcą, że 
boisko zostanie wykonane wio-
sną. Dla uczniów nie będzie to 
niedogodnością, ponieważ ze 
względu na porę roku i pogodę 
młodzież i tak nie korzystały-
by z niego. Co prawda mogli-
byśmy zmusić wykonawcę do 
wcześniejszego wykonania na-
wierzchni boiska, ale zarząd po-
wiatu i dyrekcja szkoły stoją na 
stanowisku, że ważniejsze jest 
jego dobre wykonanie i trwa-
łość, niż zrobienie tego mie-
siąc wcześniej, aby nie narazić 
się na krytykę. Dlatego zacze-
kamy na odpowiednie warunki 

pogodowe. Czekamy na spotka-
nie z wykonawcą oraz uzgodnie-
nie dogodnego terminu i formy 
realizacji zadania polegającego 
na ułożeniu nawierzchni – za-
znacza Chmielewski. 

Zarząd powiatu nie chce jed-
nak czekać z udostępnieniem 
hali uczniom aż do momentu 
zakończenia prac związanych 
z boiskiem. Hala jest już w peł-
ni gotowa w ubiegłym tygodniu 
przeszła odbiory sanepidu i stra-
ży pożarnej. Pozostaje złożyć je-
dynie wniosek o pozwolenie na 
użytkowanie. – Czekamy jesz-
cze na protokoły od sanepidu 
i straży pożarnej. Nie spodzie-
wamy się jednak wielu popra-
wek. W przyszłym tygodniu 
chcemy złożyć wniosek do Po-
wiatowego Inspektora Nadzo-
ru Budowlanego o pozwolenie 
na użytkowanie obiektu – pod-
kreśla Chmielewski. 

W optymistycznym wariancie 
młodzież mogłaby zacząć korzy-
stać z nowej hali już w połowie 
lutego. Jeśli inspektorzy będą 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Budowa Zana fi niszuje

Będą trzy nowe stacje GRM 
G R O D Z I S K  M A Z .

Jeszcze w pierwszej połowie 
tego roku Grodziski Rower 
Miejski powiększy się 
o trzy nowe stacje. Powstaną 
one przy ulicach Piaskowej, 
Żydowskiej i Okrężnej. 

W ładze gminy ogło-
siły właśnie prze-
targ na wykona-
nie nowych punk-

tów GRM oraz dostarczenie nie-
zbędnego sprzętu, w tym, oczy-
wiście, rowerów. – Zakres za-
mówienia obejmuje: dostawę 
elementów wyposażenia trzech 
stacji rowerowych w ramach roz-
budowy systemu Grodziskiego 
Roweru Miejskiego (GRM), usługę 

instalacji i uruchomienia elemen-
tów wyposażenia trzech stacji ro-
werowych w ramach rozbudowy 
systemu Grodziskiego Roweru 
Miejskiego – czytamy w doku-
mentach przetargowych. 

System ma powiększyć się 
o trzy fabrycznie nowe terminale 

obsługowe z własnym zasilaniem, 
39 stojaków (miejsc  dokowania 
rowerów), 27 nowych rowerów. 
Staną one przy parkingach przy 
ul. Piaskowej (1 terminal, 12 sto-
jaków, 8 rowerów) i Żydowskiej 
(1 terminal, 12 stojaków, 9 rowe-
rów) oraz przy placu zabaw przy 

Zbiórka dla WOŚP podsumowana!

ul. Okrężnej (1 terminal, 15 sto-
jaków, 10 rowerów). Nowe stacje 
mają być gotowe do 15 czerwca 
tego roku. To oznacza, że będzie 
można z nich korzystać w szczycie 
sezonu rowerowego. Warunkiem 
jest pomyślne rozstrzygnięcie 
przetargu. Na oferty grodziski 
urząd czeka do 25 stycznia. 

Grodziski Rower Miejski 
obecnie składa się z dziewię-
ciu stacji, łącznie 65 jednośla-
dów. Umożliwia wypożyczenie 
i zwrot roweru w dowolnej sta-
cji przez całą dobę, we wszyst-
kie dni tygodnia, w całym okresie 
funkcjonowania systemu (ak-
tywnym sezonie rowerowym). 
I cieszy się dużą popularnością 
wśród mieszkańców. [Red. WPR]

B R W I N Ó W
Urząd gminy w Brwinowie 
pozyskał prawie 
1 mln zł. dotacji na 
modernizację targowiska 
miejskiego. Gotowa 
jest już nowa koncepcja 
zagospodarowania 
tego miejsca, 
prace mogą ruszyć 
w przyszłym roku. 

O staraniach władz 
gminy, aby zdobyć 
dodatkowe pie-
niądze na remont 

targowiska, informowaliśmy 
w listopadzie ubiegłego roku. 
Teraz wiadomo już, że zakoń-
czyły się one sukcesem. – Gmina 
Brwinów otrzyma dofi nanso-
wanie w wysokości 999 862 zł. 
z unijnego Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na la-
ta 2014-2020 na zadanie pn. 
„Przebudowa targowiska Mój 
Rynek w Brwinowie (etap I+II)” 
– poinformował na Facebooku 
burmistrz Arkadiusz Kosiński. 

W tym roku gmina planu-
je wykonanie dokumentacji 
projektowej, a prace budowla-
ne mogą ruszyć w latach 2019-
2020. – Chcemy, żeby pawilony 
były funkcjonalne, a handel od-
bywał się w odpowiednich wa-
runkach. Obecnie kupcy nie 
mają węzła sanitarnego. To mu-
si się zmienić – mówił nam w li-
stopadzie Arkadiusz Kosiński. 

Co jeszcze przewiduje kon-
cepcja nowego targowiska? 
Znalazły się tam zadaszone 
pawilony, kwietniki, stanowi-
ska do handlu wprost z samo-
chodów, miejsca postojowe, 
wspomniana już toaleta, ujęcia 
wody, ogrodzenie. [Red. WPR]

Milion dla Brwinowa na 
modernizację targowiska

R E G I O N
Dwa warszawskie 
ośrodki sportu, 
z których chętnie 
korzystają mieszkańcy 
Pruszkowa i okolic, 
przejdą w tym roku 
remont. Chodzi 
o Ośrodek Moczydło 
oraz górkę w Parku 
Szczęśliwickim.

S połeczne Centrum 
Sportu Aktywna War-
szawa rozstrzygnęło 
już przetargi na wy-

konanie prac remontowych, 
a 12 stycznia podpisano umowy 
na te przedsięwzięcia. 

W ramach „Rewitalizacji
Ośrodka Moczydło” zmoder-
nizowany zostanie basen 
rekreacyjny. Chodzi o wy-
konanie niecki basenowej ze 
stali nierdzewnej, zamon-
towanie zespołu zjeżdżalni 
i innych urządzeń wodnych 
w tym siatkę wspinaczkową, 
wave ball czy tor przeszkód. 

To jednak nie koniec. Plano-
wane jest również stworzenie 
plaży oraz rozbudowa boisk 
do siatkówki i piłki nożnej. 
Dla dzieci będzie stworzony 
plac zabaw. W ramach inwe-
stycji wymieniona zostanie in-
stalacja wodno-kanalizacyjna 
oraz zamontowane zostanie 
energooszczędne oświetle-
nie. Pojawią się również ka-
mery monitoringu.

Zmiany przejdzie również 
Górka Szczęśliwicka. Tu plano-
wany jest montaż nowej maty 
zjazdowej na stoku i na trasie 
wyciągu orczykowego wraz 
z geotkaniną. Remontu doczeka 
się również górna stacja kolejki 
krzesełkowej oraz konstrukcja 
tarasu widokowego. 

Na czas prac remontowych 
konieczne będzie zamknięcie 
obu ośrodków. Wymiana maty 
na górce potrwa kilka miesię-
cy, natomiast na otwarcie od-
krytych basenów na Moczydle 
trzeba będzie poczekać do po-
łowy 2019 r. [AZ]

Górka Szczęśliwicka 
i Ośrodek Moczydło do remontu
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R E G I O N
Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy zebrała w całym 
kraju przeszło 81 mln zł. 
My sprawdziliśmy ile
datków udało się zgromadzić 
w sztabach zlokalizowanych 
w naszym regionie. Wyniki 
są bardziej niż zadowalające, 
kolejny  raz udało się 
pobić rekord.

F inał WOŚP to duże wy-
darzenie. Jednego dnia 
wolontariusze wycho-
dzą w teren, biorą ze 

sobą puszki i zbierają pieniądze 
na konkretny cel. W tym roku 
środki zostaną przeznaczone dla 
wyrównania szans w leczeniu no-
worodków. W niesienie pomocy 
zaangażowało się 1,7 tys. sztabów 
zlokalizowanych nie tylko w Pol-
sce, ale także i za granicą. Skupi-
liśmy się na oddziałach w naszym 
regionie i sprawdziliśmy jakie su-
my udało się im zebrać. Łącznie 
w powiatach pruszkowskim i gro-
dziskim zebrano ponad pół mi-
lion złotych. [SD]

Zestawienie zbiórki w „naszych” sztabach: 
41 tys. zł  – Pruszków – Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Pływacka 16
26 tys. zł  – Pruszków – Zespół Szkół nr 1, ul. Promyka 24/26
58 tys. zł  – Pruszków – Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Jasna 2
13 tys. zł  – Pruszków – Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Obrońców Pokoju 44
12 tys. zł  – Pruszków – Zespół Szkół Ogólnokształcących 

   i Sportowych, ul. Gomulińskiego 2 
49 tys. zł  – Brwinów – Gminny Ośrodek Kultury, ul. Wilsona 2
29 tys. zł  – Piastów – Hufi ec ZHP Piastów, ul. Bohaterów Wolności 23
38 tys. zł  – Nadarzyn – Nadarzyński Ośrodek Kultury, 

   Pl. Poniatowskiego 42
54 tys. zł – Komorów – Zespół Szkół, al. M. Dąbrowskiej 12/20
92 tys. zł  – Grodzisk Mazowiecki – Centrum Kultury, ul. Spółdzielcza 9
18 tys. zł – Jaktorów – Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Warszawska 88
63 tys. zł  – Milanówek – Hufi ec ZHP im. J. Kusocińskiego, 

   ul. Królewska 69
37 tys. zł  – Podkowa Leśna – Zespół Szkół, ul. Jana Pawła II 20
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amieli poważniejsze zastrzeże-
nia to ten termin może się wy-
dłużyć nawet do końca marca. 

Wiele osób dopytuje o jeszcze 
inną, rzecz, która miała pojawić się 
w Zanie. Tym razem chodzi o ta-
rasy rekreacyjne, które w pierwot-
nym projekcie miały znajdować 
się dachu budynku dydaktyczne-
go. Dziś zamiast tarasów na dachu 
widać tylko metalowe elementy. 
– Pierwotny projekt był stwo-
rzony z rozmachem i opiewał na 
przeszło 30 mln zł. Nie mając zbyt 
dużych szans na uzyskanie dofi -
nansowania samorząd był zda-
ny na własne siły. Zdecydowano 
się na uszczuplenie tego pro-
jektu, między innymi zrezygno-
wano z części rekreacyjnej na 
dachu czy systemów ogrzewania 
z wykorzystaniem energii odna-
wialnej. Oczywiście wszystko zro-
bione jest tak, że możemy wrócić 
do pierwotnych pomysłów. Nie-
wykluczone, że tak też się stanie, 
zwłaszcza, że budynki mają słu-
żyć przez wiele lat – usłyszeliśmy 
od Mirosława Chmielewskiego.
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Każdy ma prawo wyrazić swoje stanowisko i opinię na temat swojej lokalnej społeczności. Rozumiem, że 
dla tej wąskiej grupy 19 osób, Radnych i Sołtysów, którzy przez ostatnie niemal 20 lat współpracowali 
z śp.Wójtem Januszem Grzybem sytuacja nie jest komfortowa, a za sterami Gminy widzieliby kogoś
z własnego środowiska, kto zapewniłby ciągłość dotychczasowo prowadzonej polityki i działań w niezmiennej 
formie, do której byli przyzwyczajeni – napisał w oświadczeniu przesłanym do naszej redakcji komisarz gminy Nadarzyn Dariusz Nowak.
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Zabytkowy pałac czeka remont
B R W I N Ó W

Piękna zabytkowa budowla 
w sercu Brwinowa zostanie 
odremontowana. Chodzi 
o pałac Wierusz-Kowalskich, 
który kilka lat temu gmina 
odkupiła od SGGW. 

„N asze marzenia się 
spełniają” – tymi 
słowami o mają-
cych rozpocząć 

się wkrótce pracach remon-
towych w zabytkowym pała-
cu poinformował burmistrz 
Arkadiusz Kosiński. – Po kil-
ku miesiącach opracowywania 
dokumentacji projektowej prze-
budowy i remontu zabytkowego 
pałacu w brwinowskim parku, 
uzgodnieniach z Mazowieckim 
Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków oraz uzyskaniu po-
zwolenia na budowę, w piątek 
12 stycznia 2018 r. złożyliśmy za-
wiadomienie do PINB o zamiarze 
rozpoczęcia robót budowlanych 
– zaznacza włodarz Brwinowa. 

Do rozpoczęcia robót goto-
we jest już wszystko. Wiadomo, 
kto przeprowadzi prace i wiado-
mo, że przedsięwzięcie zostanie 

dofi nansowane ze środków unij-
nych. – W połowie 2016 r. złoży-
liśmy wniosek o dofi nansowanie 
unijne na renowację pałacu z je-
go przebudową na cele kultural-
no-oświatowe. Po rozpatrzeniu 
naszego wniosku, okazało się, że 
znaleźliśmy się na liście 11 szczę-
śliwców z całego Województwa 
Mazowieckiego, którzy otrzymali 
środki UE z tego konkursu dot. re-
witalizacji. W efekcie 25 kwietnia 
2017 r. podpisaliśmy umowę o do-
fi nansowanie w wys. 3,5 mln zł.
– informuje burmistrz Kosiński. 

– Po przeprowadzeniu przetar-
gu, wybraliśmy wykonawców prac 
projektowych i budowlanych reno-
wacji pałacu i w dniu 25 lipca 2017 

r. podpisaliśmy umowę z konsor-
cjum fi rm Instal Warszawa S.A. oraz 
Polskie Pracownie Konserwacji Za-
bytków S.A – dodaje włodarz Brwi-
nowa. Po zakończeniu remontu 
pałac ma być siedzibą m.in. ośrod-
ka kultury Okej Brwinów. 

Budynek w parku miejskim to 
jeden z najcenniejszych historycz-
nie obiektów na terenie Brwino-
wa. Powstał w latach 30. ubiegłego 
wieku, służył najpierw jako letnia 
rezydencja rodziny Wierusz-Ko-
walskich, a następnie jako szpital 
polowy. Przez lata gospodarzem 
tego miejsca była Szkoła Głów-
na Gospodarstwa Wiejskiego. Od 
niedawna pałac jest już własno-
ścią gminy.[Red. WPR]

W Parzniewie wybudowana 
zostanie nowa droga

 Seweryn Dębiński 

P A R Z N I E W
Mieszkańcy osiedla 
w Parzniewie zyskają 
nową drogę dojazdową. 
Zostanie wybudowana 
ul. Wolności, która będzie 
poprowadzona począwszy 
od ul. Solidarności do 
ul. Młodości. W planach
jest także przedłużenie tej 
drogi do ul. Przyszłości.

D otychczas miesz-
kańcy stosunkowo 
nowych bloków 
w Parzniewie (gm. 

Brwinów) muszą korzystać 
z ul. Działkowej w Pruszkowie 
aby dojechać na teren swojego 
osiedla. Jednak ma się to zmie-
nić. Brwinowski magistrat za-
mierza wybudować ul. Wolności. 
Najprościej tłumacząc zostanie 
ona poprowadzona z tyłu osie-
dla, od ul. Solidarności (czyli 
od strony torów PKP). Przetarg 
na budowę tego odcinka został 
ogłoszony, należy czekać na je-
go rozstrzygnięcie.

– Będzie to ulica równoległa 
do Działkowej. Budowa ul. Wol-
ności to duża inwestycja, zwłasz-
cza, że pierwotnie planowaliśmy 
wybudowanie jej od ul. Soli-
darności aż do ul. Przyszłości. 
Jednak nie otrzymaliśmy dofi -
nansowanie, o które wniosko-
waliśmy. Dostalibyśmy dotację 
gdyby nie zmiany w budżecie 

państwa i nie to, że obcięto środ-
ki na drogi lokalne, gminne i po-
wiatowe, z poziomu 1 mld 100 
mln do 700 mln zł. Dlatego też 
zmodyfi kowaliśmy to zamierze-
nie i zrealizujemy w tym roku 
najpilniejszy odcinek, czyli od 
Solidarności do Młodości – wy-
jaśnia burmistrz gminy Brwinów 
Arkadiusz Kosiński.

Plan przedłużenia ul. Wolności 
do ul. Przyszłości zostanie zre-
alizowany, zapowiada burmistrz. 
Jednak trudno w tej chwili do-
kładnie określić w jakim czasie. 
Projekt całości już jest, jednak 
potrzebne są fundusze. Jeśli in-
westycja będzie realizowana ze 
środków własnych gminy Brwi-
nów to zostanie ona podzielona 
na kolejne dwa etapy, czyli do 
skrzyżowania z ul. Opatrzności 
i dalej do ul. Przyszłości. Jednak 
niewykluczone, że w międzycza-
sie uda się pozyskać dofi nanso-
wanie wtedy cała droga pojawi się 
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szybciej. Póki co kolejny etap (od 
Młodości do Opatrzności) plano-
wany jest na przyszły rok. 

Nowa ulica to nie tylko jezdnia, 
bo oprócz niej pojawią się chod-
niki, oświetlenie, ścieżka rowero-
wa i co najważniejsze – miejsca 
postojowe. Jest więc szansa na to, 
że auta pozostawiane na dzikim 
parkingu od strony ul. Działko-
wej w Pruszkowie przeniosą 
się na nowe miejsca postojowe. 
– Miejsca parkingowe są bo-
lączką tego regionu. Samochody 
stoją na pasie zieleni od strony 
ul. Działkowej, który jest własno-
ścią prywatną spółki Agroman. 
Spółka ta chce dość duże pieniądze 
za wykup działki pod poszerzenie 
ul. Działkowej i na razie ten temat 
jest odłożony – mówi Kosiński.

W przyszłości w Parzniewie ma 
powstać także kompleks szkol-
no-przedszkolny. Jednak to te-
mat na oddzielny artykuł, który 
wkrótce podejmiemy.

Grodzisk bierze się za drogi
G R O D Z I S K  M A Z .

Grodziski magistrat 
przygotowuje się 
do realizacji inwestycji 
drogowych na terenie 
gminy. Na liście zadań 
znalazła się m.in. 
przebudowa ul. Żwirki 
i Wigury oraz 
Orzeszkowej.

U rząd w Grodzisku 
Mazowieckim szuka 
firm, która zajmie 
się budową i rozbu-

dową kilku dróg na terenie 
miasta. W ramach inwestycji 
rozbudowana zostanie ul. Żwir-
ki i Wigury, gdzie oprócz re-
montu drogi wybudowany zo-
stanie parking na 20 stanowisk. 
Droga będzie miała nawierzch-
nię bitumiczną. Podobny za-
kres prac jest przewidziany na 
ul. Bojanka w Grodzisku. Tu 
również przewiduje się budo-
wę parkingu. Natomiast stare 
betonowe płyty zastąpi kostka.

Nową nawierzchnię zyska-
ją również drogi w Natolinie. 
Chodzi o ul. Kasieńki, Korne-
lii, Hanny. Oświetlenie drogo-
we pojawi się natomiast przy
ul. Tokarzewskiego oraz przy
ul. Sylwii. Planowana jest rów-
nież przebudowa drogi woje-
wódzkiej nr 579 w rejonie wspo-
mnianej już ul. Kasieńki.

Wybrany w przetargu wyko-
nawca od momentu podpisania 
umowy będzie miał 210 dni na 
realizację prac.

Kolejną drogą przeznaczoną
do przebudowy jest ul. Orzesz-
kowej w Grodzisku, która sta-
nowi łącznik dwóch osiedli 
– Bairda i Kopernika. Przy tej 
ulicy znajduje się również szkoła. 
Droga na przestrzeni lat prze-
szła wiele zmian. Teraz czas na 
kolejną, która ma na celu nie 
tylko poprawę komfortu jazdy, 
ale i uporządkowanie zieleni.

W ramach inwestycji ulica
Orzeszkowej zyska nową na-
wierzchnię. Wykonane zo-
staną również nowe chodniki 
i zjazdy na posesje. To jednak 
nie koniec. – Projekt przewi-
duje wykonanie nowych na-
sadzeń w lokalizacji kościoła 

oraz skrzyżowania z ul. Kró-
lewską. W ramach opracowania 
projektuje się ustawienie do-
nic z kwiatami w lokalizacji ko-
ścioła pw. Miłosierdzia Bożego, 
zgodnie z projektem wykonaw-
czym i ustaleniami z inwesto-
rem – czytamy w dokumentacji 
technicznej. Dodatkowo przy 
ul. Orzeszkowej ma zostać 
wbudowana toaleta publiczna.

Przy ul. Orzeszkowej przy 
skrzyżowaniu z ul. 3 Maja powsta-
nie niewielki skwer, na którym 
ustawione zostaną kamien-
ne rzeźby. Na skwerze pojawią 
się również stojaki rowerowe.

Jeśli wykonawcę remontu uda 
się wybrać w pierwszym prze-
targu, to jest szansa, roboty roz-
poczną się już w marcu. Finał 
prac wyznaczono na 15 wrześ-
nia 2018 r. [AZ]

Konsultacje w sprawie pomnika
P R U S Z K Ó W

Pruszkowski Pomnik 
Pamięci Żołnierzy 
36. Pułku Piechoty Legii 
Akademickiej czeka 
generalny remont. O jego 
zakresie władze miasta 
chcą porozmawiać 
z mieszkańcami. 
Spotkanie w tej sprawie 
odbędzie się 15 lutego. 

T o jeden z najbardziej 
charakterystycznych 
punktów na mapie 
miasta. Pomnik „że-

gna” kierowców wyjeżdżających 
z Pruszkowa w stronę Grodzi-
ska, a dla tych poruszających 
się w przeciwnym kierunku jest 
pierwszym obiektem widocznym 
po wjeździe do miasta. 

Pomnik powstał w latach 
1969-1970 i wymaga generalne-
go remontu. – Powierzchnia płyt 
z piaskowca pokryta jest warstwą 
zabrudzeń i mchów, widoczne 
są wykwity glonów. Widocz-
ne są również liczne spękania 
piaskowca. Zanieczyszczenia 
uniemożliwiają swobodny prze-
pływ powietrza, co może spo-
wodować pękanie i kruszenie 
kamienia – czytamy w dokumen-
tacji przygotowanej na zlecenie 
urzędu miasta. 

Zastrzeżeń do stanu obiek-
tu jest więcej. – Na pomniku 

umieszczone zostały wypukło-
rzeźby sztuk 6. Trzy zlokalizo-
wano na ścianie pomnika od 
strony ul. Grodziskiej, zaś trzy 
pozostałe na narożach bocznych 
ścian od strony ul. Przyszłości. 
Przedstawiają one głowy żołnie-
rzy, budzące poważne zastrze-
żenia wartości artystycznej jak 
również prawdy historycznej. 
Swoją formą nawiązują do ide-
ologii pomników radzieckich 
i nie mają nic wspólnego z Le-
gią Akademicką – zaznaczają au-
torzy opracowania. 

Wstępny zakres prac re-
montowych również został już 
określony. Chodzi m.in. o po-
prawę rzeźb z piaskowca, re-
mont płyt i szczytu pomnika, 
usunięcie zabrudzeń i mchów. 
Co jeszcze? – Oczyszczenie, 

szpachlowanie, impregnacja 
płyt kamiennych piaskowca na 
pomniku w układzie istniejące-
go podziału zgodnie ze sztuką 
budowlaną i kamieniarską. Wy-
miana rzeźb głów żołnierzy ze 
zmianą kształtu hełmów, furaże-
rek na kształt typowy dla nakryć 
głowy polskiej piechoty z 1939 r., 
wymiana krzyża Virtuti Militari, 
likwidacja napisów Lenino War-
szawa Berlin; Wyzwolicielom – 
czytamy w dokumentacji (pełna 
wersja dostępna jest tu). 

Remont pomnika będzie 
tematem spotkania konsul-
tacyjnego z mieszkańcami 
miasta. Odbędzie się ono 15 lu-
tego o godzinie 18.00 w Szkole 
Podstawowej nr 2 im. Korne-
la Makuszyńskiego przy ul. Jas-
nej w Pruszkowie. [Red. WPR]

 Ulica Orzeszkowej w Grodzisku Mazowieckim
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W I A D O M O Ś C I040404
13 i 14 stycznia na terenie Pruszko-
wa skradziono cztery puszki Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pierw-
szego dnia zniknęły o godz. 18 i 21, 
a drugiego o 10.40 i 10.55. Skradzio-
no je ze sklepów, puszki były umiej-
scowione przy kasach. Na podstawie 
zapisu z monitoringu mężczyznę 

podejrzanego o kradzież zatrzymali 
policjanci. – Stołeczni i pruszkowscy 
policjanci zatrzymali 30-letniego męż-
czyznę podejrzewanego o kradzież pu-
szek WOŚP. Zatrzymania dokonano 
w jednym z salonów gier. Mężczyzna 
był wielokrotnie notowany za kradzie-
że mienia, w tym kradzieże sklepowe 

– powiedziała nam kom. Monika Bro-
dowska z komendy Stołecznej Policji.  
–  Mężczyzna był trzeźwy i jednocześ- 
nie bardzo zaskoczony widokiem po-
licjantów, miał przy sobie sto złotych 
– dodała. 30-latek przyznał się do za-
rzutu dokonania kradzieży z włama-
niem. Grozi mu do 10 lat więzienia. [SD] 

P R U S Z K Ó W

Ukradł  
puszki WOŚP... 

Mieszkańcy wyrazili swoje zdanie. 
Jest podsumowanie konsultacji

M I C H A Ł O W I C E
Był spacer badawczy, 
spotkanie i dyskusja przy 
kawie oraz internetowa 
ankieta – w ten sposób 
mieszkańcy Michałowic 
mogli wyrazić swoje 
opinie na temat pomysłu 
zagospodarowania 
obszaru „Wiejska”  
w Regułach.

K onsultacje dotyczyły 
planowanej zmiany 
studium dla wspo-
mnianego obszaru. 

Teren ten znajduje się mię-
dzy Al. Jerozolimskimi, ul. Re-
gulską, torami WKD a granicą 
gminy z Pruszkowem. Najwię-
cej emocji wzbudził pomysł bu-
dowy osiedla mieszkaniowego 
na terenie dawnego Instytu- 
tu Unasienniania. 

Mieszkańcy Michałowic od 
13 listopada do 4 grudnia mo-
gli wypełniać również ankietę. 
W dokumencie znajdowały się 
pytania dotyczące konieczno-
ści budowy nowych dróg, wpro-
wadzeniu zapisu o zabudowie 
wielorodzinnej dla istniejących 

już budynków o tym charakte-
rze przy ul. Wiejskiej oraz mogli 
wyrazić swoją opinię na temat 
zagospodarowania działek pod 
Krajowym Ośrodku Wspar- 
cia Rolnictwa 

A jakie padały odpowiedzi? 
Jeśli chodzi o nowe drogi to po-
nad 49 proc. osób stwierdziło, 
że na ten temat nie ma zdania. 
W przypadku wprowadzenia 
zapisu o zabudowie wieloro-
dzinnej dla już stojących na tym 
obszarze budynków ankietowa-
ni uznali, że nie należy umiesz-
czać go w studium. 

Natomiast w przypadku 
formy zagospodarowania tre-
nów KOWR-u mieszkańcy wy- 
brali kolejno zieleń i rekreacje  
(56,8 proc.), budownictwo miesz-
kaniowe jednorodzinne (26,2 proc.) 
oraz budownictwo mieszkanio- 
we wielorodzinne (10,8 proc.).

Teraz prace na temat studium 
będą prowadzone zgodnie z pro-
cedurą planistyczną. 

Opracowanie podsumowują-
ce konsultacje przeprowadzone 
dla obszaru „Wiejska” w Regu-
łach jest dostępne jest na stro-
nie: www.michalowice.pl. [AZ]

WKD przybyło pasażerów.  
Są wyniki przewozowe spółki

K O L E J
Warszawska Kolej 
Dojazdowa opublikowała 
wyniki przewozowe  
za 2017 r. W tym czasie 
z podróży kolejką 
skorzystało ponad  
7 mln 748 tys. osób. To  
duży wzrost w porównaniu 
z rokiem poprzednim. 

L epszym wynikiem 
„wukadka” mogła 
pochwalić się tylko 
w 2014 r., kiedy zbli-

żono się do wyniku na poziomie 
8 mln pasażerów. – Warszawska 
Kolej Dojazdowa w 2017r. Prze-
wiozła 7 748 508 pasażerów, czyli 
o 12,51 proc. więcej niż w 2016r. 
W ten sposób spółka odnoto-
wała jeden z lepszych wyników 
przewozowych na przestrze-
ni kilku kolejnych lat – infor-
muje WKD. 

Pierwsza połowa ubiegłego 
roku nie zwiastowała jeszcze 
tak dobrego rezultatu. – W mie-
siącach styczeń-kwiecień 2017 
r. spółka odnotowała spadek 
liczby przewiezionych pasa-
żerów w stosunku do okresu 

analogicznego w 2016 r. Praw-
dopodobną przyczyną powyż-
szej tendencji spadkowej było 
skorzystanie części dotych-
czasowych pasażerów WKD 
z podróży środkami transpor-
tu publicznego innych prze-
woźników działającymi na 
tym samym obszarze, którzy 
zaoferowali wówczas większą 
częstotliwość przejazdów – za- 
znacza przewoźnik. 

Znacznie lepsze wyniki przy-
niosła druga połowa roku. – 
Już od maja 2017 roku spółka 
zaczęła odnotowywać wzrost 

liczby przewiezionych pasaże-
rów w stosunku do 2016 r. Było to 
efektem wysokiej punktualno-
ści i niezawodności kursowania 
pociągów WKD – czytamy w ko-
munikacie „wukadki”. 

Od września 2017 roku  
wzrost pasażerów na linii WKD,  
związany był dodatkowo z pro- 
wadzonym przez PKP PLK re-
montem infrastruktury kolejo-
wej na linii 447, podczas którego  
część pasażerów korzystających 
standardowo z przejazdów na 
linii, przesiadło się do pocią- 
gów WKD. [Red. WPR]

K O L A R S T W O
Jarosław Wolcendorf  
z Brwinowa może 
pochwalić się tytułem 
Wicemistrza Polski Masters 
w kolarstwie przełajowym. 
Do pierwszego miejsca 
zabrało mu... 11 sekund. 

W Koziegłowach  
13 stycznia od-
były się Mistrzo- 
stwa Polski w ko-

larstwie przełajowym. W katego-
rii Masters mężczyźni mieli do 
pokonania 17,7 km odcinek tra-
sy w trudnym terenie. Jak to na 
„przełajach” bywa nie obyło się 
bez podbiegów i noszenia ro-
weru. W zawodach wziął udział 
również Jarosław Wolcendrorf. 

– W przeddzień wyścigu 
o mistrzostwo zrobiłem ob-
jazd trasy. Gęste błoto, koleiny. 

Wyścig zapowiadał się cięż-
ki w tych warunkach – opo-
wiada Jarosław Wolcendorf. 
– Prognozy zapowiadały jed-
nak silne ochłodzenie. Jak się 
okazało w sobotę trasa z błotni-
stej zamieniła się w megaszyb-
ką, twardą i zmrożoną. Zmiana 
ogumienia, zmiana ciśnienia 
i zmiana taktyki. Wiedziałem, 
że będzie to bardzo szybki wy-
ścig! –dodaje.

Szybka decyzja o zmianie 
taktyki okazała się trafna. Efekty 
było widać już na trasie, gdzie 
Wolcendrof nie tylko dogonił 
ale i przegonił kilku rywali. Co 
więcej na linii mety pojawił się 
z 11 sekundową stratą do lide-
ra, uzyskując tym samym ty-
tuł Wicemistrza Polski. – Może 
za rok uda się powalczyć o je-
dyneczkę – zapowiada Jaro- 
sław Wolcendorf. [AZ]

Wicemistrz Polski  
z Brwinowa

Fa
ce

bo
okProblemów z Pocztą ciąg dalszy

 Seweryn Dębiński 

R E G I O N
Mieszkańcy Pruszkowa  
i Brwinowa kierują wiele 
zarzutów w stronę Poczty 
Polskiej S.A. Według ich 
relacji korespondencja 
dostarczana jest  
z dużym opóźnieniem,  
a w najgorszych 
przypadkach przesyłki  
w ogóle nie docierają. Czy 
Poczta w końcu znajdzie 
antidotum na te bolączki?

Temat ten poruszaliśmy 
w przeszłości niejed-
nokrotnie. Jednak, jak 
widać, nie przyniosło 

to żadnych efektów. Do dziś na-
si czytelnicy skarżą się funkcjo-
nowanie Poczty Polskiej. – Piszę 
w imieniu grupy mieszkańców 
obsługiwanych przez pocztę przy 
ul. Partyzantów w Pruszkowie. 
Poza emeryturami, które przy-
wiózł listonosz z Poczty przy 
ul. Chopina, nie trafiają do nas 
żadne przesyłki, w tym rachunki 
i inna korespondencja. Według 
informacji z Poczty na Tworkach 
listonosz jest na zwolnieniu i do-
starczy listy w przyszłym tygo-
dniu (co nie będzie interesowało 
nadawców, którzy dostarczają 
nam pocztą rachunki i doliczą 
odsetki za nieterminowe ich 
opłacenie), a wszystkie prze-
syłki trzymane są na Chopina. 
Jednak na Chopina uzyskaliśmy 

informację, że naszych przesy-
łek w ogóle tam nie ma! Poczta 
ta posiada jedynie listy polecone, 
o których posiadaniu nie poin-
formowała odbiorców... – napi-
sał do nas Kacper.

Kolejna czytelniczka zwróciła 
uwagę na placówkę w Brwino-
wie. – W nawiązaniu do artyku-
łu „Mieszkańcy widzą problem, 
a poczta nie” z 4 kwietnia 2017. Od 
listopada tego roku oczekuję na 
umowę nadaną listem zwykłym 
przez PGE Dystrybucja Od-
dział w Pruszkowie. W związku 
z tym, dziś udałam się do placów-
ki Poczty Polskiej w Brwinowie 
przy ul. Pszczelińskiej. Na miejscu 
dowiedziałam się, że ze względu 

na wielotygodniowe zaległości nie 
są w stanie odszukać wskazanej 
korespondencji (Listonosz prze-
bywa na zwolnieniu). Jak widać 
w dalszym ciągu sytuacja bez 
zmian – pisze Maria.

Takich głosów było znacznie 
więcej, niemalże każdego dnia 
otrzymujemy telefony z informa-
cjami o podobnych sytuacjach. 
Dlatego kolejny raz skontak-
towaliśmy się z Pocztą Polską 
i spytaliśmy jakie działania pro-
wadzone są w celu usprawnie-
nia doręczania korespondencji na 
terenie Brwinowa i Pruszkowa. 
– Przepraszamy klientów za nie-
dogodności i dziękujemy za sy-
gnał o nich. Objęliśmy te placówki 
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as szczególnym monitoringiem. Za-
pewniamy wsparcie placówkom 
UP Brwinów oraz UP Pruszków 1,  
które mają zniwelować skutki ab-
sencji chorobowych listonoszy. 
Organizujemy w rejonach do-
ręczeń obu placówek doręcza-
nie przesyłek także w soboty. 
Rekrutujemy nowych pracow-
ników w celu zwiększenia stałej 
obsady służby doręczeń i obsługi 
klienta w tych placówkach – od-
powiada Justyna Siwek, rzecz-
nik prasowy Poczty Polskiej S.A.

To niejedyne pomysły. – Pod- 
jęliśmy również działania zmie-
rzające do uruchomienia do-
datkowej placówki pocztowej 
w Brwinowie. W Brwinowie 
i w Pruszkowie, planujemy utwo-
rzenie nowych miejsc świadczą-
cych usługę odbioru w punkcie. 
Umożliwią klientom bezpośred-
ni odbiór przesyłek paczkowych 
w dogodnym czasie, bez koniecz-
ności oczekiwania na listonosza 
lub wizyty w placówce pocztowej 
– zaznacza Justyna Siwek. – Do- 
kładamy wszelkich starań, aby 
usługi pocztowe były świadczo-
ne na wysokim poziomie, a nie- 
dogodności w doręczaniu prze- 
syłek nie występowały – dodaje.

Ale czy te niedogodności prze-
staną występować? Na to pyta-
nie trudno znaleźć odpowiedź. 
Najpewniej tego dowiemy się 
w przyszłości, jednak trudno pa-
trzeć w nią przez różowe okula-
ry, gdy żadnej poprawy nie widać 
od wielu miesięcy...
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15 stycznia nad ranem na placu przy  
ul. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej  
w Pruszkowie policjanci ujawnili cia-
ło mężczyzny. – Nieznany mężczyzna 
zamknął się w przenośnej toalecie. 
Przyczyna jego zgonu jest nieznana. 
Prowadzone są czynności wyjaśniają-
ce w tej sprawie – mówi kom. Monika 

Brodowska z Komendy Stołecznej Po-
licji. Od kilku dni utrzymują się niskie 
temperatury. Można więc przypusz-
czać, że był to bezdomny mężczyzna, 
który zmarł z wychłodzenia. Jednak 
dokładne przyczyny i okoliczności 
śmierci będą znane po przeprowa-
dzeniu sekcji zwłok. Co roku w okresie 

jesienno-zimowym w naszym kraju  z po- 
wodu wyziębienia organizmu ginie 
kilkanaście osób. Policja apeluje, aby 
reagować w sytuacjach, gdy zauważy-
my osobę śpiącą na przystanku, ławce,  
w altanie śmietnikowej. Wystarczy je-
den telefon do odpowiednich służb,   
a możemy komuś uratować życie. [SD] 

P R U S Z K Ó W

Tragiczne odkrycie  
na Anielinie

Reklama

Nadarzyn ma komisarza.  
Dariusz Nowak objął stanowisko

N A D A R Z Y N
Po nagłej śmierci 
wieloletniego wójta 
Nadarzyna, Janusza 
Grzyba, stery gminy objął 
Dariusz Nowak. Jego 
nominacji na stanowisko 
komisarza sprzeciwia się 
część radnych i sołtysów.

K omisarza dla Nadarzy-
na powołał premier 
Mateusz Morawiec-
ki, a od poniedziałku,  

15 stycznia, Dariusz Nowak peł-
ni już swoje obowiązki. Przejęcie 
sterów urzędu gminy Nadarzyn 
odbyło się w obecności Zdzisława 
Sipiery, wojewody mazowieckie-
go. – Dziękuję panu premierowi 
Morawieckiemu i panu wojewo-
dzie Sipierze za zaufanie i nomi-
nację na stanowisko Komisarza 
Gminy Nadarzyn. Jestem świa-
domy zarówno wysokich oczeki-
wań mieszkańców, jak i ogromu 
pracy jaki staje przed nami. Zro-
bię wszystko, żeby wyjść tym 
oczekiwaniom naprzeciw – mó-
wił Dariusz Nowak. 

Nominacja ta nie spodobała się 
części gminnych radnych i soł-
tysów. W liście skierowanym na 
ręce premiera Morawieckiego 
proszą oni o odwołanie Nowa-
ka i zastąpienie go inną osobą. 
Pod prośbą podpisało się dzie-
więtnaście osób. – To postać 
kontrowersyjna w lokalnym śro-
dowisku, której dotychczasowa 
aktywność publiczna koncen-
trowała się na dyskredytowaniu 

śp. Wójta (zmarłego w grudniu 
Janusza Grzyba – przyp. red.), 
podważaniu wyników wyborów 
samorządowych, składaniu do-
niesień, dzieleniu mieszkańców 
naszej gminy – czytamy w liście.

Do treści listu odniósł się sam 
Nowak. – Stanowisko podpisa-
ne przez dziewiętnastu Radnych 
i Sołtysów z Gminy Nadarzyn, 
w którym to zwracają się do 
Premiera RP Mateusza Mora-
wieckiego z prośbą o odwołanie 
mojej osoby z funkcji Komisa-
rza traktuję jako przykład do-
brze funkcjonującej w naszym 
kraju demokracji. Każdy ma 
prawo wyrazić swoje stano-
wisko i opinię na temat swojej 
lokalnej społeczności. Rozu-
miem, że dla tej wąskiej gru-
py 19 osób, Radnych i Sołtysów, 
którzy przez ostatnie niemal 20 

lat współpracowali z śp.Wójtem 
Januszem Grzybem sytuacja nie 
jest komfortowa, a za sterami 
Gminy widzieliby kogoś z wła-
snego środowiska, kto zapew-
niłby ciągłość dotychczasowo 
prowadzonej polityki i działań 
w niezmiennej formie, do któ-
rej byli przyzwyczajeni – czyta-
my w oświadczeniu przesłanym 
do naszej redakcji (pisownia  
oryginalna – przyp. red.).

I dalej: – Bez względu na pró-
by bezpodstawnego oczerniania 
mojej osoby, najważniejsza jest 
dla mnie rzetelna praca na rzecz 
powierzonej mi Gminy zgodnie 
ze stanowiskiem jakie przedsta-
wiłem pierwszego dnia swojej 
pracy. Za dobrą monetę i mo-
tor do ciężkiej pracy traktuję 
fakt, że objęcie funkcji Komi-
sarza w przytłaczającej więk-
szości głosów traktowane jest 
jako nowe otwarcie i szansa dla 
Gminy Nadarzyn.

 Dariusz Nowak do tej pory 
pełnił funkcję członka zarzą-
du powiatu pruszkowskiego. 
Ma 43 lata, jest żonaty. Od 2008 
roku jest mieszkańcem Gminy 
Nadarzyn. Posiada wykształce-
nie wyższe, jest magistrem psy-
chologii, absolwentem Wyższej 
Szkoły Finansów i Zarządzania 
w Warszawie oraz Szkoły Głów-
nej Handlowej w Warszawie. Jest 
współzałożycielem Stowarzysze-
nia Przyjaciół Gminy Nadarzyn. 
Od 2010 roku jest członkiem par-
tii politycznej Prawo i Sprawie-
dliwość. [Red. WPR]
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Umowa na EZT-y podpisana
K O L E J

Koleje Mazowieckie 
podpisały umowę z firmą 
Stadler Polska na dostawę 
71 zespołów trakcyjnych. 
Umowa opiewa  
na kwotę 2,2 mld zł. 

K iedy tworzyliśmy Ko-
leje Mazowieckie, 
dysponowały one 
jedynie dzierżawio-

nymi i dość wysłużonymi po-
jazdami. Dziś wożą pasażerów 
317 składami, a po tym zaku-
pie będzie ich 388. KM są teraz 
fenomenem na skalę krajową. 
Od kilku lat zajmują drugie 
miejsce pod względem liczby 

przewożonych podróżnych. 
Do tego są najnowocześniej-
szym przewoźnikiem regio-
nalnym w kraju – mówi Adam 
Struzik, marszałek wojewódz- 
twa mazowieckiego. 

Przetarg na zakup wspo-
mnianych 71 składów został 
rozstrzygnięty w październiku 
ubiegłego roku, ale przewoźnik 
dopiero teraz podpisał umowę 
z wykonawcą – firmą Stadler 
Polska. Spółka będzie do-
starczać nowe składy „na ra-
ty”. W tym roku KM otrzymają 
sześć pięcioczłonowych skła-
dów, w przyszłym tabor prze- 
woźnika powiększy się kolej-
nych 10, ale dwuczłonowych 

składów. Natomiast pozostałe  
55 pięcioczłonowych składów  
ma trafić do KM do 2022 r. Koszt 
zamówienia to 2,2 mld zł.

Jak będą wyglądać nowe 
pociągi? Składy będą jedno-
przestrzenne i klimatyzowa-
ne. W pojazdach pojawi się 
system informacji wizual-
no-dźwiękowej oraz bezprze-
wodowy dostęp do internetu. 
Składy będą dostosowane do 
potrzeb osób niepełnospraw-
nych. W pociągach zostanie 
zainstalowany monitoring za- 
równo ten wewnętrzny jak i ze-
wnętrzny. Pojazdy bedą rów- 
nież wyposażone w toalety 
z obiegiem zamkniętym. [AZ]

Płyty betonowe na ul. Łąkowej
M I L A N Ó W E K

Mowa o ulicy zlokalizowanej 
w Milanówku. Została 
ona utwardzona poprzez 
ułożenie płyt betonowych. 
Takie rozwiązanie ma 
poprawiać nie tylko 
komfort podróży 
samochodem, ale ułatwiać  
życie pieszym.

P otrzeby miasta-og- 
rodu w zakresie budo-
wania, przebudowy-
wania i remontowania 

ulic są duże. Zresztą, jak w każdej 
gminie. Każdego roku samorzą-
dy gros wydatków w budże-
tach przeznaczają właśnie na 

inwestycje drogowe. W Mila-
nówku pojawił się pomysł aby 
poprawić stan ulic za pomo-
cą płyt betonowych. To roz- 

wiązanie jest swojego rodzaju 
kompromisem pomiędzy kosz-
tami, a efektem końcowym. 
Ostatnio oddano do użytku  
ul. Łąkową, wcześniej były to: 
Daleka, Czubińska i Wiosenna. 
Ale w niedalekiej przyszłości 
płyty betonowe pojawią się na 
Chopina. – Tego rodzaju roz-
wiązanie, wobec olbrzymich 
potrzeb w zakresie drogownic-
twa w naszym mieście pozwa-
la na poprawienie stanu części 
z naszych ulic. Kolejną drogą, 
którą w ten sposób naprawimy 
jest ul. Chopina. – zapowia-
da za pośrednictwem face-
booka burmistrz Milanówka  
Wiesława Kwiatkowska. [SD]

P I A S T Ó W
Stało się. Władze Piastowa 
podpisały umowę z firmą, 
która zajmie się budową  
nowej filii przychodni 
lekarskiej. Inwestycja 
pochłonie ponad 7,9 mln zł.

P lanowana od kilku lat 
budowa nowej filii 
przychodni po pół-
nocnej stronie mia-

sta zaczyna się materializować. 
Na terenie przy al. Piłsudskie-
go i przedłużeniu ul. Skorupki 
niebawem powinien pojawić się 
ciężki sprzęt. Piastowscy wło-
darze podpisali umowę z fir-
mą Banex z Warszawy, która 
zajmie się budową obiektu. – 
Inwestycja ta jest odpowiedzią 
na zgłaszane przez piastowian 
postulaty poprawy warunków 
świadczenia usług medycz-
nych w mieście. Funkcjonują-
ca obecnie w budynku przy ul. 
P. Wysockiego filia przychodni 
jest zdecydowanie za mała – in-
formuje piastowski magistrat.

Choć oferta firmy zgłoszo-
na w przetargu była wyższa niż 

pierwotnie zakładano, to władze 
miasta za zgodą radnych postawili 
dołożyć brakujące środki. Budowa 
nowej filii przychodni pochłonie 
7,9 mln zł i potrwa około półtora 
roku. To oznacza, że mieszkań-
cy Piastowa po poradę do no-
wej lecznicy będą mogli wybrać  
się już w połowie przyszłego roku. 

W budynku nowej przy-
chodni znajdą się poradnia 
pediatryczna, poradnia sto-
matologiczna, pracownia USG, 
punkt szczepień, punt pobrań 
materiałów do badań , gabi-
net diagnostyczno-zabiegowy  
oraz rehabilitacja. [AZ]0

Jest umowa na budowę 
przychodni 

Inwestycja ta  
jest odpowiedzią
na zgłaszane  
przez piastowian
postulaty poprawy 
warunków
świadczenia usług 
medycznych.
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ZAPRASZAJĄ 
NA KONCERT NOWOROCZNY

WSTĘP WOLNY

21.01.2018 Niedziela godzina 19:00 

Kościół pw. świętego Kazimierza 
w Pruszkowie ul. Kraszewskiego 23

Maksym Gołoś
Starosta Pruszkowski

Maria Makowska
Przewodnicząca Rady Powiatu Pruszkowskiego
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Fanom jazzu Aga Zaryan jest do-
skonale znana. Tym, którzy nie ko-
jarzą dobrze jej nazwiska, ale cenią 
sobie dobrą muzykę na żywo, śmia-
ło można polecić kupno biletu na- 
wet w ciemno. – Artystka przybli-
ża współczesnej publiczności to, 
co najlepsze w jazzie, kontynuując 

tradycję takich artystów, jak Shirley 
Horn, Carmen McRea i Joni Mitchell. 
Jest pierwszą oraz jedyną polską wo-
kalistką, której płyty ukazują się na-
kładem legendarnej wytwórni Blue 
Note Records z Manhattanu – zapo-
wiada organizator, Muzeum Staro-
żytnego Hutnictwa Mazowieckiego 

w Pruszkowie. Wokalistka nagrała 
osiem albumów, w tym złoty, platy-
nowe i multiplatynowe. Koncert od-
będzie się w siedzibie MSHM przy 
pl. Jana Pawła II w Pruszkowie. Aga 
Zaryan wystąpi 8 lutego (czwartek) 
o godz. 20.00. Bilety w cenie 50 zł. 
do nabycia w kasie Muzeum. [Red.] 

K O N C E R T

Aga Zaryan wystąpi  
w Pruszkowie!

Podkowiańska Dycha wystartuje w maju!
 Seweryn Dębiński 

P O D KO W A  L E Ś N A
Do startu szóstej edycji 
podkowiańskiej imprezy 
biegowej pozostało trochę 
czasu (odbędzie się  
27 maja), ale już teraz zapisy 
zostały otwarte. W tym 
roku uczestnicy pobiegną 
dla 12-letniej Wiktorii, 
która wymaga intensywnej 
rehabilitacji. 

Co roku ponad 800 
amatorów biegania 
bierze udział w im-
prezie organizowanej 

przez Podkowiańskie Towarzy-
stwo Biegowe. Oprócz biegu 
głównego na 10 km, przygoto-
waliśmy biegi dla dzieci na 400 
i 800 m. Wszystkich, którzy nie 
mają jeszcze śmiałości zmierzyć 
się z dystansem 10 kilometrów za-
praszamy na Bieg Bez Barier na 
dystansie 5 km. Uwaga chodzą-
cy z kijkami: W tym roku również 
zapraszamy na rywalizację Nor-
dic Walking na tym samym dy-
stansie – przedstawia organizator 

„Dychy” Podkowiańskie Towa- 
rzystwo Biegowe.

Trasa głównego biegu na 10 km 
ma charakter leśno-miejski, część 
będzie przebiegała ulicami mia-
sta (z przewagą nawierzchni asfal-
towej) oraz część na terenie Lasu 
Młochowskiego (dukty leśne, drogi 
utwardzone). Biegi dla dzieci i mło-
dzieży na dystansach 400 metrów 
i 800 metrów zostaną rozegrane 
w okolicy Parku Miejskiego i ul. Li- 
lpopa w pobliżu miejsca startu 
i mety. Jak zawsze uczestnicy mo-
gą liczyć na atrakcyjne nagrody. 

Co ciekawe nie zabraknie 
atrakcji dla osób niebiegających, 
dlatego ci którzy tylko i aż towa-
rzyszą biegaczom będą mogli miło 
spędzić czas w Miasteczku Bie-
gowym zlokalizowanym w Par-
ku Miejskim. Dla dzieci – gry  
i zabawy, m.in.: jazda konna, łucz-
nictwo, tenis, rowery, spotkanie 
z dobrą książką, a dla dorosłych 
– porady specjalistów fizjotera-
peutów, ekspertów od zdrowego 
żywienia i profesjonalnych tre-
nerów biegowych. Odbędzie się 
też targ śniadaniowy, podczas 

Ponadto bieg ma też wymiar 
charytatywny. Uczestnicy mogą 
też wspomóc 12-letnią Wiktorię, 
która urodziła się jako wcześniak. 
Lekarze postawili diagnozę: nie-
dosłuch obustronny, wzmożone 
napięcie mięśni i wadę serca. – 
Dziecko wymaga opieki wielu 

specjalistów m.in. kardiologa, 
okulisty, ortopedy, surdologo-
pedy, neurologa, audiologa. Po-
trzebuje codziennej rehabilitacji 
wielopłaszczyznowej, fizykoterapii 
którą opłacają rodzice z własnych 
środków. Zdaniem lekarzy dziec-
ko ma szansę na normalny rozwój 
pod warunkiem systematycznej 
pracy z nią i intensywnej rehabi-
litacji, która wymaga ogromnych 
nakładów finansowych. Wikto-
ria obecnie ma 12 lat, raczkuje, 
próbuje chodzić przy trójnogu 
z pomocą osoby drugiej, zaczy-
na mówić pojedyncze słowa chce 
się bawić i chodzić jak jej rówie-
śnicy – opisują organizatorzy Pod-
kowiańskiej Dychy. 

Jeśli już teraz chcesz włączyć się 
w pomoc dla Wiktorii, wystarczy, 
że zaczniesz trenować (niekoniecz-
nie biegać), a przy tym korzystać 
z aplikacji Endomondo (Szczegó-
ły pod tym adresem: www.endo-
mondo.com/challenges/35359020). 
Dodatkowo każdy, kto wykupi  
pakiet startowy może dobrowol 
nie przekazać pomoc dziewczyn- 
ce dopłacając „dychę” (10 zł). 

którego zaprezentują się lokal-
ne sklepy i kawiarnie oraz wy-
twórcy zdrowej żywności. Będzie 
można też zaadoptować psa  
ze schroniska. 

Jak wspominaliśmy w zajawce 
zapisy już ruszyły! Do 7 maja pod-
stawowy pakiet startowy kosztuje 

39 zł, po tym terminie 50 zł. Jest 
możliwość skorzystania z opcji 
zamówienia koszulki technicz-
nej. Wszelkie szczegóły na temat 
kwot, uczestnictwa w biegu oraz 
regulamin znajdziecie na stro-
nie: www.podkowianskadycha.pl  
(zapisy tylko internetowe).
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Na koncert zaprosił wójt gminy 
Michałowice, Krzysztof Grab-
ka, który życząc wszystkim go-
ściom wspaniałych muzycznych 

doznań podkreślił, że popularność ze-
społu i ich napięty koncertowy kalendarz 
sprawił, że musieliśmy czekać na ich wy-
stęp aż tyle lat.  

 Pochodzący z Pogórza Karpackiego 
bracia, swój koncert w kościele WNMP 
w Michałowicach rozpoczęli niezwykle 
klimatyczną kolędą „Bracia patrzcie je-
no”. W repertuarze znalazły się również 
inne tradycyjne polskie kolędy, które w in-
terpretacji zespołu nabrały jeszcze więk-
szej magii. Oczywiście okres świat Bożego 
Narodzenia to także piosenki, które czę-
sto możemy usłyszeć jeszcze przed świę-
tami. Nie zabrakło ich również w piątek  
12 stycznia. Były m.in. „Kto wie”, „Na święta 
kolęda dwóch serc” oraz „Jedna z pierw-
szych gwiazd”.

Jak wiadomo kolędowanie to przede 
wszystkim wspólnie śpiewanie, do któ-
rego zespół nie musiał specjalnie nama-
wiać. Wspaniała świąteczna atmosfera, 
radosna i rozbawiona publiczność bardzo 
chętnie uczestniczyła w tym wyjątkowym 
wspólnym kolędowaniu. Szczególnie ra-
dośnie było podczas kolędy „Idziemy tu 

idziemy z betlejemskiej krainy” i „A wczo-
ra z wieczora” kiedy to zespół o pomoc 
w śpiewaniu poprosił dzieci.  

W trakcie występu artyści podzieli się 
także z publicznością kilkoma świąteczny-
mi wspomnieniami z dzieciństwa. O tym 
jak to w ich domu przygotowywano się 
i przeżywano święta Bożego Narodzenia.  

Jak wyjątkowy i wspaniały był to kon-
cert niech będzie fakt, iż niezwykle trud-
no było się rozstać mieszkańcom gminy 
z zespołem Pectus. Oprócz bisów zespół 
przez niemal godzinę po zakończeniu wy-
stępu podpisywał swoje płyty oraz specjal-
ny kalendarz, których dochód ze sprzedaży 
w całości zostanie przeznaczony na akcję 
charytatywną. Był także czas na pamiąt-
kową fotografię.

Koncert zakończyły podziękowania, któ-
re w imieniu publiczności zgromadzonej 
w kościele WNMP w Michałowicach złożył 
wójt gminy Michałowice, Krzysztof Grabka. 
Tak piękny koncert w tym miejscu spra-
wił, że zagrało wszystko. Wasze głosy, ko-
ściół oraz publiczność, to wszystko nabrało 
szczególnego wyrazu. Swoje podziękowania 
wójt skierował również do ks. proboszcza 
Marka Małkiewicza, który jest gospodarzem 
parafii i udostępnił kościół na realizację 
tego wspaniałego wydarzenia.

Po blisko pięciu latach do gminy Michałowice ponownie zawitał zespół Pectus. Zespół, który tworzą czterej 
przesympatyczni bracia Szczepanikowie. Tomek, Marek, Mateusz i Maciek tym razem zaśpiewali nam znane  
i lubiane kolędy oraz najsłynniejsze piosenki bożonarodzeniowe.

Kolędowanie z zespołem Pectus
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Od 20 stycznia br. wraz 
z nowym rozkładem jazdy, 
na ulicy Warszawskiej 
pojawią się nowe przystanki 
komunikacji zastępczej 
i miejskiej. Autobusy linii 
zastępczej ZG będą jeździć 
ul. Warszawską zamiast 
ul. Królewską, a linia C 
komunikacji miejskiej będzie 
zatrzymywać się m.in. na  
ul. Królewskiej.

Po 3 miesiącach negocja-
cji, udało się przekonać 
Koleje Mazowieckie, by 
uwzględniły ulicę War-

szawską w trasach zastępczej ko-
munikacji autobusowej. Prośby 
o usytuowanie przystanka na tej 

ulicy zgłaszali zarówno miesz-
kańcy, jak i przedsiębiorcy z tej 
ulicy. Zgodnie z nową trasą, au-
tobusy linii zastępczej ZG jadą-
ce do i z Warszawy zamiast ul. 

Królewską i ul. Piłsudskiego będą 
jechały ul. Podwiejską i ul. War-
szawską. Centrum przesiadko-
we ZM i ZG będzie się znajdować 
na ul. Dębowej, na której sta-
nie przystanek przeniesiony z ul. 
Piłsudskiego. Jednocześnie trasa 
na linii C Komunikacji Miejskiej 
zostanie rozszerzona. Teraz uła-
twi mieszkańcom dostanie się do 
nowych przystanków komunika-
cji zastępczej. Linia C kursować 
będzie m.in. na ul. Królewskiej, 
Podwiejskiej, Warszawskiej 
i Krakowskiej. Nowy rozkład jaz-
dy komunikacji zastępczej będzie 
dostępny na przystankach, na 
stronie internetowej www.ma-
zowieckie.com.pl oraz na stro-
nie miasta www.milanowek.pl.

ul. Kościuszki 45, tel.: 22 758 30 61
www.milanowek.pl

Zmiana trasy komunikacji 
zastępczej (ZG) i komunikacji 

miejskiej (linii C) 

Dzieła Jana Szczepkowskiego na 
wystawie w Muzeum Wojska Polskiego
7 grudnia 2017 r.  
w Muzeum Wojska 
Polskiego w Warszawie 
otwarta została wystawa 
"Józef Piłsudski. 150. 
rocznica urodzin".  
W wystawie tej ogromną 
rolę odgrywa dziedzictwo 
kulturowe Milanówka. 

Centralnym punktem 
wystawy jest gipso-
wy projekt pokrywy 
sarkofagu Marszał-

ka Józefa Piłsudskiego autor-
stwa Jana Szczepkowskiego 
- artysty, który żył i tworzył 
w Milanówku.

Poza sarkofagiem w Mu-
zeum Wojska Polskiego moż-
na też obejrzeć inne rzeźby 
i prace artysty wypożyczo-
ne z Milanówka m.in. maskę 

pośmiertną Józefa Piłsudskie-
go oraz eksponaty ze zbiorów 
Muzeum Narodowego w War-
szawie i Muzeum Narodowe-
go w Krakowie - w tym trzy 
kompletne mundury Mar-
szałka, czy prezenty, które 
dostał od znanych osobisto-
ści. Warto też wspomnieć, że 

wejście na wystawę zdobi po-
większony graficznie projekt 
Łuku Triumfalnego autorstwa 
Szczepkowskiego, który tak-
że pochodzi ze zbiorów z Mi-
lanówka. Wystawa zajmuje 
dwa piętra muzeum. Jest do-
stępna dla zwiedzających do  
15 lutego br. 



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

Pruszków
ul. Niecała 10/2

Piątek, 19 STYCZNIA 201808

502 777 764*

rekrutacjawa3@dpd.com.pl

• Gwarantowany obrót 6000 PLN netto**

Szukasz pracy?
Zostań Kurierem DPD

• Możliwość wynajmu auta na atrakcyjnych 
warunkach

• Ubranie na start za 1 zł

• Możliwość współpracy na umowę zlecenie

*Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora
**Na warunkach określonych w Regulaminie Programu„Gwarantowana 6” 
dostępnym w siedzibie i placówkach DPD Polska Sp. z o.o.
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Pruszków, ul. Kościuszki 8 paw. 3
Tel. 514 383 333, www.dabi.net.pl

PARTNER HANDLOWY

Szkolenia 
BHP

– wstępne
– okresowe

694 127 292

 ► Agencja Ochrony zatrudni 
do pracy na obiektach 
przemysłowych na 
terenie Pruszkowa, 
Konotopy i Sokołowa. 
Telefon 728-430-774 

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

 ► Do serwisu sprzątającego 
w Nadarzynie na obiekt 
logistyczny. Stawka 12 zł 
netto. Mile widziane
 osoby z orzeczeniem. 
668-280-998 

 ► Firma produkcyjna 
w Grodzisku Mazowieckim 
zatrudni tokarza oraz 
operatora tokarki CNC. 
Telefon kontaktowy: 
604-052-359 

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

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

 ► Praca w ochronie 
Centrum Handlowe 
Janki. Praca 
w systemie dziennym. 
668-914-732 

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

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

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

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

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

Zatrudnię 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 

Szukam pracy

 ► Szukam pracy w ochronie 
w Grodzisku Maz. lub 
okolicach tel.: 503-400-662 

Nieruchomości – sprzedam

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

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

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

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

Nieruchomości – do wynajęcia

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

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

Nieruchomości – inne

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

Auto-moto – kupię

 ► AUTO KAŻDE KUPIĘ 
603-903-405 

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

Auto-moto – sprzedam

 ► Fiat Seicento 900 
1999 przebieg 57 000, 
nieuszkodzony, 
akt. bad. tech. 
512-380-109 

Sprzedam

 ► Starocia i drobne meble. 
602-104-075 

Usługi

 ► 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 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 

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

Firma z branży Finansowej 
poszukuje Doradców 
Klienta, stabilny, 
długoletni czas  
zatrudnienia. 
Tel. 517-090-224,
e-mail: rekrutacja.eden@
edenfi nance.pl 

Kucharza / Pomoc 
Kuchenną, CV: 
info@PalacykOtrebusy.pl,
tel.: 501-359-517

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

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

 ► Drzewa, krzewy, 
pielęgnacja, modelowanie, 
wycinka, zakładanie 
trawników, prześwietlanie 
drzew owocowych; 
512-380-109, (22) 758-16-65; 
agro-bio-ogrodnik@wp.pl 

 ► Elektryk 500-300-402 

 ► Hydraulik, 535-872-455 

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

 ► Protezy zębowe 450 zł: 
508-357-334 

Szkolenia BHP - wstępne, 
okresowe 694-127-292 

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

 ► WYMIANA OPON, 
795-569-659 

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

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

KUPIĘ  
ZA GOTÓWKĘ!

Mieszkanie:
- do remontu
- zadłużoną

- z komornikiem
- inne problematyczne

Tel. 662-006-180601 333 138       603 962 657

•markizy •moskitiery, 
•rolety antywłamaniowe, 

•rolety materiałowe, 
•żaluzje alu/drewniane, 

•plisy

witrex2@onet.eu
roletywitrex.com.pl


