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Zabójstwo noworodka w Brwinowie
 Joanna Wielgus 

B R W I N Ó W
Zabójstwo i znieważenie 
zwłok. Takie zarzuty 
usłyszała Izabela J., która 
swoje nowonarodzone 
dziecko porzuciła przy 
kontenerze na używaną 
odzież w centrum 
Brwinowa. 

T a sprawa wstrząsnę-
ła nie tylko naszym 
regionem, ale całą  
Polską. 28-latka w pią- 

tek (19 stycznia) urodziła dziew-
czynkę, a dwa dni później  
porzuciła jej ciało na ulicy. Tam 
zwłoki noworodka odnaleź- 
li policjanci. 

Od momentu ujawnienia tej 
informacji w mediach, pojawi-
ły się spekulacje o tym, czy ciąża 
była donoszona, czy nie było to 
poronienie, czy dziecko urodziło 
się żywe. Ustalenia prokuratu-
ry nie pozostawiają wątpliwości. 
Kobieta urodziła prawdopo-
dobnie zdrową, ważącą ponad 
3 kg dziewczynkę. – We wtorek,  
23 stycznia, obyła się sekcja zwłok 
noworodka. Ze wstępnej opinii 
biegłych wynika, iż ciąża by-
ła donoszona, dziecko urodziło 
się żywe i było zdolne do prze-
życia poza organizmem matki. 
Ważyło 3 kg 200 gramów. Po-
nadto zabezpieczono materiał 
do dalszych badań – mówi nam 
prokurator Łukasz Łapczyński, 
rzecznik prasowy Prokuratury czytaj więcej na str. 2

Okręgowej w Warszawie. – Z usta- 
leń śledztwa wynika, że do poro-
du doszło w piątek w mieszkaniu, 
bez udziału czy też obecności in-
nych osób – dodaje. 

Kobieta usłyszała zarzuty i zło-
żyła wyjaśnienia. – Po uzyskaniu 
wyników sekcji zwłok i skon-
frontowaniu ich z pozostałym 
zebranym w sprawie materia-
łem dowodowym, prokurator 
przedstawił Izabeli J. zarzut 
zabójstwa dziecka, poprzez za-
mknięcie dróg oddechowych, co 
spowodowało uduszenie, a także 
zarzut znieważenia zwłok dziec-
ka poprzez porzucenie ich przy 
ulicznym śmietniku – wyjaśnia 
prokurator Łapczyński. 

Matka wyrzuciła zwłoki dziecka w okolicach kontenera na odzież używaną
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to dług, jaki firma Mostostal Puławy, wykonawca toru 
kolarskiego w Pruszkowie, chce odzyskać od Polskiego  
Związku Kolarskiego.10
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Zapieksy Pruszkowskie 
zapraszają!

Wszystkich 
miłośników Zapieksów 
Pruszkowskich 
zapraszamy przez  
cały tydzień na 
przepyszne i chrupiące 
zapiekanki z Waszymi 
ulubionymi dodatkami.

J
ak już dobrze część z Was 
wie, oferujemy zapiekan-
ki w rozmiarach 15 cm  
i 30 cm. W menu znajdzie- 

cie wersje klasycznych zapiek-
sów, ale nie brakuje też propo-
zycji mięsnych, rybnych, a nawet 
wegetariańskich zapiekanek . Za-
dbaliśmy o to, by nie było kuli-
narnej nudy! Wśród dodatków 
znajdziecie m.in. jalapeño, ru- 
kolę, szczypior, szpinak, tuńczy-
ka, sery feta, pleśniowy. Nie baku-
je też oliwek i świeżych warzyw

Nasz lokal mieści się przy  
ul. Kraszewskiego 28a. Jeżeli w tej 
chwili naszła Was ochota na za-
pieksy, to zapraszamy do nas. Jeś- 
li w mroźny dzień nie chce Wam 

się ruszać z domu to zawsze mo-
żecie zamówić zapieksy w dosta-
wie pod nr tel.: 504 223 000. 

Cechuje nas najwyższa jakość, 
najświeższe składki, chrupiąca 
bułka i oryginalne kompozycje!

„Wukadka” znów liderem 
punktualności

K O L E J
Urząd Transportu 
Kolejowego opublikował 
dane dotyczące 
punktualności 
przewozów  
pasażerskich w trzecim 
kwartale minionego  
roku. Bez zaskoczenia 
– nadal liderem 
wśród wszystkich 
przewoźników w kraju 
pozostaje Warszawska 
Kolej Dojazdowa.

Jest się czym chwalić, bo 
„wukadka” ma bardzo do-
bre wyniki za lipiec, sier-
pień i wrzesień 2017 r.  

– Warszawska Kolej Dojaz-
dowa informuje, iż zgodnie 
z danymi opublikowanymi 
przez Urząd Transportu Ko-
lejowego w III kwartale 2017 
r. była najpunktualniejszym 
przewoźnikiem pasażerskim 
uzyskując bardzo wysoki, bo 
99,41 proc. wskaźnik punktu-
alności – czytamy w komuni-
kacie spółki.

W czym tkwi sekret tego suk-
cesu? – Powyższy, bardzo wysoki 
wskaźnik punktualności pocią-
gów, spółka mogła osiągnąć, 
m.in. dzięki prowadzeniu prze-
wozów na całkowicie wydzie-
lonej i zarządzanej przez WKD 
linii kolejowej (nie wykorzysty-
wanej przez innych przewoźni-
ków) oraz niskiej usterkowości 
eksploatowanego taboru i ele-
mentów infrastruktury kolejo-
wej – zaznacza „wukadka”.

Na podstawie informacji zbie-
ranych przez UTK, WKD od lat 
jest liderem punktualności 
wśród wszystkich przewoźni-
ków kolejowych w kraju. Pierw-
szą pozycję spółka oddała tylko 
raz, pod koniec 2014 r.

Dla porównania, inny regio-
nalny przewoźnik, Koleje Mazo-
wieckie, odnotował w III kwartale 
2017 r. punktualność na poziomie  
91,53 proc. co dało dopiero ósme  
miejsce w zestawieniu. [Red]
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P R U S Z KÓ W
Na osiedlu przy ulicy 
Broniewskiego na remont 
czekają dwa ostatnie 
budynki. Kłopot w tym, że 
znalezienie wykonawcy 
prac cały czas się wydłuża. 

Papiernia, bo tak po-
tocznie nazywane jest 
osiedle przy ul. Bro-
niewskiego, jest suk-

cesywnie odnawiana. To efekt 
starań mieszkańców, którzy 
niejako wywalczyli odnowie-
nie starych bloków, jak to sa-
mi mówią „na krańcu świata”. 

W ostatnich latach Towarzy-
stwo Budownictwa Społecznego 
„Zieleń Miejska” wykonało re-
mont budynków na tym osie-
dlu. Na modernizację czekają 
już tylko budynki z numerami 
1A i1B. Kłopot w tym, że TBS ma 
problem ze znalezieniem wyko-
nawcy prac. Pierwszy przetarg 
unieważniono, z powodu bra-
ku chętnych. Drugi ogłoszony 
w październiku ubiegłego roku 
również zakończył się unieważ-
nieniem. Powód? – Odstąpienie 
od realizacji zadania w terminie 
wskazanym w zamówieniu spo-
wodowane jest koniecznością 

wprowadzenia zmian w jego  
finansowaniu – czytamy w uza-
sadnieniu decyzji.

Dlaczego do tej pory przetarg 
nie został ogłoszony ponownie? 
Z tym pytaniem zwróciliśmy się 
do Zbigniewa Piotrzkowskiego, 
prezesa TBS „Zieleń Miejska”. 
– Mamy nowy rok budżetowy, 
dlatego musimy odnowić po-
rozumienie z miastem Prusz-
ków. To tylko czysta formalność. 
Procedura jest już na finiszu  
– przyznaje Zbigniew Piotrz-
kowski. – Sam przetarg również 
jest w przygotowaniu – dodaje.

Czy TBS, nauczone doświad-
czeniem z poprzednich postę-
powań zdecydował się na tę 
inwestycję przeznaczyć więcej  
środków niż pierwotnie zakła- 
dano? Okazuje się, że nie. – Kwot  
nie zwiększyliśmy. I na ten mo-
ment tego nie planujemy. Ry-
nek zmienia się z miesiąca na 
miesiąc. Jeśli oferty będą zbyt 
wysokie to być może wystąpi-
my o zwiększenie środków na 
ten cel. Na ten moment jest jed-
nak zbyt wcześnie, by podejmo-
wać takie decyzje. Wszystko 
zależy od tego jakie kwoty za-
proponują firmy – podkreśla 
Zbigniew Piotrzkowski. [AZ]

Budynki przy Broniewskiego 
czekają na remont
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w Brwinowie
Izabela J. Nie przyznaje się do 
winy, ale jej wyjaśnienia są szo-
kujące. – Podejrzana nie przy-
znała się do zarzucanego jej 
czynu. Wyjaśniła, że dziecko 
urodziło się żywe, jednak po 
chwili ruchy dziecka ustały. Na-
stępnie owinęła zwłoki dziecka, 
włożyła je w worek i następne-
go dnia, w sobotę, wyniosła je 
poza mieszkanie, pozostawia-
jąc przy kontenerze na odzież 
używaną – zaznacza prokura-
tor Łukasz Łapczyński. 

Przypomnijmy, zwłoki dziecka 
odnaleziono w minioną niedzie-
lę, 21 stycznia. – Z poczynionych 
na tym etapie śledztwa ustaleń 
wynika, iż w dniu 21 stycznia 
do Komendy Powiatowej Po-
licji w Pruszkowie zgłosiła się 
kobieta, wskazując iż jej siostra 
zamieszkała w Brwinowie mo-
gła poronić i w związku z tym 
potrzebuje pomocy medycznej 
– tłumaczy Łukasz Łapczyński. 
– Policjanci udali się do miejsca 
zamieszkania kobiety. W miesz-
kaniu policjanci ujawnili plamy 
koloru brunatnego. W powiąza-
niu z relacją kobiety, pozwalało 
to na przyjęcie, że kobieta mo-
gła odbyć poród. Jej relacja w tym 
zakresie była zmienna, podawała 
kilka wersji przebiegu zdarzeń. 
W oparciu o relację kobiety, poli-
cjanci wraz z prokuratorem oko-
ło godz. 21.00 w niedzielę udali 

się w okolice kontenera na odzież 
używaną przy skrzyżowaniu  
ul. Kraszewskiego i Konopnickiej 
w Brwinowie, gdzie znaleziono 
zwłoki noworodka płci żeńskiej. 
Dziecko zawinięte było w worek 
koloru żółtego i znajdowało przy 
kontenerze z używaną odzieżą – 
wyjaśnia rzecznik prokuratury. 

W związku ze zdarzeniem 
jeszcze w niedzielę po godz. 21.00  
zatrzymano dwie osoby. Rodzi-
ców dziecka: 28 letnią Izabelę J. 
oraz 35 letniego Zdzisława J. 
Mężczyzna w trakcie zatrzyma-
nia znajdował się pod wpływem 
alkoholu. Kobieta była trzeźwa, 

została poddana badaniom 
w Szpitalu. Potwierdzono, że 
kobieta odbyła poród. – Z in-
formacji jakie posiadamy wyni-
ka, że osoby te często spożywały 
alkohol i nie cieszyły się najlep-
szą opinią. Z naszych informa-
cji wynika, iż osoby te posiadały 
troje wspólnych dzieci, które 
z nimi nie mieszkały (przeby-
wają w placówkach opiekuń-
czych). Z uwagi na dobro tych 
dzieci, nie udzielamy w tym za-
kresie bliższych informacji – za-
znacza Łapczyński. 

Po przesłuchaniu podejrzanej, 
prokurator skierował wniosek 
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o zastosowanie wobec niej tym-
czasowego aresztowania. Posie-
dzenie sądu w tej sprawie odbyło 
się w środę, 24 stycznia. Sąd przy-
chylił się do wniosku, co ozna-
cza, że oskarżona pozostanie za 
kratami przynajmniej przed naj-
bliższe 3 miesiące.

Co z partnerem kobiety i ojcem 
dziecka? – Zdzisław J. po prze-
słuchaniu w charakterze świadka 
został zwolniony. Zgromadzony 
na tym etapie materiał dowo-
dowy, w tym relacja podejrza-
nej nie wskazywał na jego udział 
w zabójstwie dziecka – wyjaśnia 
rzecznik prokuratury. 

dokończenie ze str. 1

Zapieksy Pruszkowskie
Dowóz 504 223 000
Godziny otwarcia:

pon-pt: 10.00 – 21.00, sob-nd: 12.00 – 20.00 
FB: Zapieksy Pruszkowskie
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Drodzy Czytelnicy „Gazety WPR” i WPR24.pl! Jesteśmy ogromnie wdzięczni za pomoc 
i zaangażowanie, jakie od Was otrzymaliśmy w czasie trwania zbiórki charytatywnej dla 
naszej córki Hani. Zbiórka została zakończona, oczywiście sukcesem! Bardzo wszystkim 
dziękujemy za każdą wpłatę! – Oliwia i Paweł Bartosiak, rodzice Hani. O zbiórce na rzecz małej mieszkanki Pruszkowa czytaj też na str 6. 
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C Y T A T  T Y G O D N I A

Projekt „Prace na linii kolejowej Warszawa Włochy - Grodzisk Mazowiecki (linia nr 447)” 
jest współfinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę”.

Grodzisk Mazowiecki

Warszawa Włochy

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska  
nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w takiej publikacji.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  |  ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa  |  www.plk-sa.pl 
www.plk-inwestycje.pl  |  www.portalpasazera.pl  |  www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Mimo panującej zimowej aury, 
prace na odcinku Warszawa Wło-
chy – Grodzisk Mazowiecki nie 
zwalniają tempa. Roboty trwają 
na wszystkich przystankach i stacji 
kolejowej w Pruszkowie. Prężnie 
idzie również budowa nowego 
przystanku, gdzie właśnie rozpo-
częła się budowa peronu. Już za 
osiem miesięcy na modernizowaną 
linię 447 wrócą pociągi.

Nowy punkt na trasie

Mieszkańcy Parzniewa wkrótce będą korzy-

stać z nowego przystanku kolejowego. Na 

nowo wybudowanym peronie zlokalizowane 

zostaną elementy małej architektury, takie 

jak wiaty czy ławki, zainstalowany zostanie 

również dynamiczny system informacji pa-

sażerskiej. Przystanek wyposażony będzie 

w windy, dzięki którym osoby o ograniczo-

nej możliwości poruszania się czy podróżni 

z ciężkim bagażem, bez problemu dostaną 

się na peron. Dobra wiadomość także dla 

mieszkańców dojeżdżających na przystanek 

samochodami – będzie można zostawić je na 

pobliskim parkingu. Dla miłośników dwóch 

kółek zamontowane zostaną specjalne 

stojaki na rowery. Od jesieni nieprzerwanie 

trwają także roboty budowalne przy przej-

ściu podziemnym, które łączy dwie strony 

Pruszkowa i można dostać się z niego na 

peron, na ul. Przejazdową oraz na ul. 36 P.P. 

Legii Akademickiej.

Co jeszcze dzieje się na linii 447?

Mieszkańcy miejscowości położonych wzdłuż 

linii kolejowej od ponad czterech miesięcy są 

świadkami intensywnych prac, które są tam 

prowadzone. Modernizowane są przejścia 

podziemne w Warszawie Włochy, Warszawie 

Ursus, Piastowie, Brwinowie oraz Milanówku. 

Trwa budowa tunelu drogowego w Pruszko-

wie, który nie tylko usprawni komunikację 

w mieście ale również zmniejszy korki. Prace 

oraz roboty torowe prowadzone są na pero-

nach w Warszawie Włochy, Brwinowie oraz 

Milanówku. Wszystkie modernizowane na 

trasie przystanki i stacja w Pruszkowie będą 

dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej 

możliwości poruszania się. Pierwsze efekty wi-

doczne będą na przystanku Warszawa Włochy, 

gdzie na ukończeniu jest budowa nastawni, 

czyli budynku mieszczącego urządzenia do 

zdalnego sterowania ruchem kolejowym. 

Przypomnijmy, że realizacja projektu „Prace 

na linii kolejowej Warszawa Włochy – Grodzisk 

Mazowiecki (linia 447)” rozpoczęła się w maju 

2017 r. Inwestycja o wartości 285 milionów 

złotych jest współfinansowana przez Unię 

Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę”. 

Wszystkie prace w ramach projektu mają na 

celu usprawnienie komunikacji kolejowej oraz 

znaczną poprawę bezpieczeństwa pasażerów, 

kierowców oraz mieszkańców okolic przez któ-

re przebiega linia. Dzięki nowej infrastrukturze 

możliwy będzie także wzrost prędkości pocią-

gów do 120 km/h, co pozwoli na skrócenie 

czasu podróży.

Linia kolejowa nr 447 – otwarcie coraz bliżej Moje miasta
Moja kolej

www.grodzisk-warszawa.pl
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Paszkowiankę zaprojektują od nowa...
 Anna Zwolińska 

R E G I O N
Można powiedzieć, że 
właśnie ziszcza się 
największy koszmar. 
Planowana od 20 lat 
Paszkowianka będzie 
projektowana od początku.

W ostatnim czasie 
pojawiły się infor-
macje, że Mazo-
wiecki Zarząd Dróg

Wojewódzkich zerwał umowę 
z firmą MotMacDonald, która 
zajmowała się przygotowaniem 
projektu budowlanego fragmen-
tu jednej z najważniejszych dróg 
w naszym regionie, czyli Paszko-
wianki. Chodzi o odcinek między 
autostradą A2 a drogą wojewódz-
ką nr 719 (trasa na Grodzisk). Do-
celowo trasa ma połączyć Ożarów 
z Paszkowem. Z pytaniami doty-
czącymi zerwania umowy zwró-
ciliśmy się do MZDW. – Umowa 
z wykonawcą została rozwiąza-
na, ponieważ pomimo kilku-
krotnego aneksowania terminu 
zakończenia umowy, wykonawca 

nie wywiązał się z umowy – po-
informowała nas Monika Bur-
don, rzecznik prasowy MZDW. 
– W obecnej sytuacji jeszcze w lu-
tym zamierzamy ogłosić prze-
targ aby wyłonić nowa firmę, 
która zajmie się na nowo opra-
cowaniem dokumentacji. Zgodnie 
z założeniami termin zakończenia 
prac nad dokumentacją to począ-
tek roku 2020. Jeżeli wykonawca 
projektu zakończy pracę w ter-
minie, to w połowie 2020 r mo-
glibyśmy rozpocząć realizację 
inwestycji – dodaje. 

To porażka
Zgodnie z założeniami pierw-
szy przetarg na roboty budow-
lane miał być ogłoszony w 2017 r.
Sama budowa miała zakończyć 
się w 2020 r. Tymczasem zamiast 
przetargu na budowę, będziemy 
mieć kolejne postępowanie na 
wykonanie dokumentacji pro-
jektowej. Dla MZDW rozwiąza-
nie umowy z projektantem nie 
wydaje się być niczym nadzwy-
czajnym. Nieco mniej entuzjazmu 
mają lokalni włodarze, którzy całą 
sytuację oceniają jako... porażkę. 

grudnia ubiegłego roku bur-
mistrz gminy Brwinów Arkadiusz 
Kosiński – Zabralibyśmy część 
ruchu z węzła autostradowego 
w Pruszkowie, gdzie krzyżuje 
się droga wojewódzka 718, czy-
li ulica Poznańska, z ul. Doma-
niewską w kierunku cmentarza 
i ul. Duchnicką. Jak najbardziej 
ta droga jest potrzebna. Zwłasz-
cza, że to tylko 700 m ulicy, więc 
nie jest to skomplikowany temat. 
Problemem będzie jedynie zro-
bienie skrzyżowania przy wia-
dukcie autostrady na drodze 
wojewódzkiej 701 przy oczysz-
czalni ścieków, bo rozwiązanie 
skrzyżowania na drodze 718 nie
będzie technicznie trudne. Po 
wykonaniu drogi, zmniejszą się 
korki. Jeśli mieszkańcy dostaną 
się na drugą stronę autostrady na 
drogę 718 to bez żadnych świateł 
wjeżdżają na autostradę – tłu-
maczył Kosiński.

Co ciekawe ten pomysł podo-
ba się również pruszkowskim 
włodarzom, którzy są chętni do 
współpracy przy jego realizacji. 
–  To nie jest rozwiązanie, które 
w może zastąpić Paszkowiankę. 

Jednak realizacja tego łącznika 
pomoże rozładować ruch na 
węźle autostradowym i cześć 
ciężarówek skieruje bezpo-
średnio do centrów logistycz-
nych na terenie gminy Brwinów. 
To nieco odciążyłoby wjazd do 
centrum miasta. Jesteśmy goto-
wi na współpracę z burmistrzem 
Kosińskim w tym temacie – do-
daje Andrzej Kurzela, wicepre-
zydent Pruszkowa. 

Różowo nie będzie 
Co w praktyce oznacza koniecz-
ność zaprojektowania Pasz-
kowianki od nowa? Inwestycja 
musi przejść wszystkie procedu-
ry od początku, w tym uzyska-
nie decyzji środowiskowej czy 
uzgodnienia z PKP bowiem trasa 
ma przechodzić wiaduktem nad 
torami kolejowymi. Dodatkowo 
województwo ma już zagwaran-
towane pieniądze na tę inwe-
stycje. – Mamy zagwarantowane 
środki na budowę Paszkowianki 
w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego, dlatego zależy 
nam by ruszyć z budową jeszcze 
w 2020 r. – podkreśla Burdon.

– Z naszej perspektywy to po-
rażka. Ten odcinek Paszkowian-
ki będzie projektowany już trzeci 
raz. Co prawda dyrekcja MZDW 
twierdzi, że ta sytuacja nie wpły-
nie na realizację inwestycji, ale 
my szukamy alternatyw. Planuje-
my również spotkanie z marszał-
kiem województwa w tej sprawie 
– mówi nam Andrzej Kurzela, wi-
ceprezydent Pruszkowa. 

Alternatywy
Okazuje się, że lokalne samo-
rządy już pracują nad rozwią-
zaniem komunikacyjnym, które 
usprawniłby ruch na wypadek 
gdyby budowa wspomnianego 
odcinka Paszkowianki nie do-
szła jednak do skutku. Chodzi 
tu o propozycję budowy łącznika 
dróg wojewódzkich nr 701 i 718, 
które prezentował pod koniec 
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W I A D O M O Ś C I040404
Od pewnego czasu na temat Akade-
mii Piłkarskiej Legii, która ma powstać  
w Książenicach panowała cisza. Jednak 
to nie znaczy, że nic w tej sprawie się nie 
dzieje. – Legia Warszawa S.A. serdecz-
nie zaprasza do aplikowania na stano-
wisko Dyrektora ds. Edukacji Akademii 
Piłkarskiej Legii Warszawa. Konkurs 

związany jest z rozwojem Akademii 
oraz planowaną na 2019 rok reloka-
cją najstarszych drużyn (U15-U19) 
do nowego Ośrodka Legii w Książe-
nicach w Gminie Grodzisk Mazowiecki 
– napisano na stronie legia.com. Dalej 
czytamy, że w ramach Ośrodka Legii 
będzie funkcjonować również Szkoła 

Mistrzostwa Sportowego. Jej założe-
nie będzie jednym z głównych celów 
nowego dyrektora, który zostanie wy-
łoniony w ramach konkursu. Wspólnie 
z osobami odpowiedzialnymi za roz-
wój sportowy nowy dyrektor będzie 
miał szansę kształtować przyszłych 
wychowanków Legii Warszawa. [SD] 

P I Ł K A  N O Ż N A

Legia poszukuje 
dyrektora Akademii

Pomagają przywracać 
sprawność 

M I L A N Ó W E K
Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Milanówku 
podsumował pilotażowy 
program, w ramach  
którego fizjoterapeuci 
pracowali z potrzebującymi 
pacjentami w ich domach. 
Udało się w ten sposób 
pomoć kilkudziesięciu 
osobom. 

N a czym polegał pro-
gram? – Od sierpnia 
do grudnia 2017 ro-
ku dzięki usługom 

opiekuńczym usprawniającym 
wykonywanych w domach pod-
opiecznych, udało się dotrzeć do 
60 najbardziej potrzebujących 
tego typu wsparcia mieszkańców 
Milanówka. Głównie były to oso-
by starsze, które z uwagi na swo-
ją niedołężność, nie mogły pójść 
o własnych siłach na rehabilitację 
prowadzoną w stacjonarnej pla-
cówce, do lekarza, a często nie mo-
gły nawet wykonywać samodzielnie 
codziennych czynności życiowych 
– wyjaśniają pracownicy OPS. 

Jak zapewniają, dzięki regu-
larnej pracy z fizjoterapeutą, 
sprawność większości tych osób 
uległa poprawie. – Cieszą się, że 
mogą wyjść do ogrodu i na wio-
snę zasadzić kwiatki, mogą wyjść 
na targ, na którym nie byli od 
wielu lat, zrobić coś usprawnioną 
ręką, którą nie mogli wcześniej 
poruszyć – zaznaczają. 

Poza osobami straszymi, po-
moc trafiła też do najmłodszych 
mieszkańców miasta-ogrodu. – 
Drugą grupą usług świadczonych 
w domach podopiecznych w ra-
mach pilotażowego projektu by-
ły usługi logopedyczne. Okazało 
się, że jest w Milanówku ogrom-
ne zapotrzebowanie na tego ty-
pu usługi wśród dzieci z różnymi 
wadami wymowy i wśród dzieci 
niepełnosprawnych. Z pomocy 
5 logopedów, którzy odwiedza-
li małych  pacjentów w do- 
mach skorzystało 25 najmłod- 
szych. Wykonano 433 treningi  
logopedyczne mające pomóc  
wusunięciu zaburzeń mowy 
i w stymulacji rozwoju mowy – 
informuje milanowski OPS. 

Projekt trwał pięć miesięcy. 
– W jego realizację zaangażo-
wało się 8 pracowników so-
cjalnych prowadzących sprawy 
w rejonach opiekuńczych, 5 fi-
zjoterapeutów, 5 logopedów oraz 
jeden lekarz specjalista rehabi-
litacji. Wykonano 1236 zabiegów 
w zakresie specjalistycznych 
usług opiekuńczych uspraw-
niających w tym 608 usług ki-
nezyterapii i 628 usług masażu. 
Łącznie wykonano 1669 zabie-
gów. Najstarszy usprawniony 
pacjent ma 95 lat, a najmłod-
szy 3 lata – wyjaśniają praco- 
wnicy Ośrodka. 

Dobrych informacji jest 
więcej. – Wszystko wskazuje 
na to, że projekt będzie miał 
swoją kontynuację aż do 2021 
roku i to w dużo szerszym za-
kresie. Wniosek o dotację unij-
ną w wysokości ok. 2.9 mln zł 
przeszedł pozytywnie ocenę 
formalną i merytoryczną. Środ-
ki finansowe zostaną przekaza-
ne w okresie od lutego do lipca 
2018 r. – dodają przedstawi- 
ciele OPS. [Red. WPR]

G R O D Z I S K  M A Z .
Grodziski magistrat 
przygotowuje się do 
stworzenia strefy 
aktywności przy Szkole 
Podstawowej nr 6 oraz 
aranżacji parku nad rzeką 
Mrowną. Kłopot w tym,  
że oferty złożone 
w przetargu przekraczają 
założony budżet.

P rzypomnijmy. Władze 
Grodziska Mazowiec-
kiego chcą stworzyć 
dwa nowe tereny do 

wypoczynku i rekreacji. Pierw-
szy teren rekreacyjno-wypo-
czynkowy to park nad rzeką 
Mrowną, który ma powstać 
w pobliżu szpitala przy ul. Da-
lekiej. Tu zaplanowano stworze-
nie strefy zabaw sensorycznych 
dla dzieci, strefy urządzeń fit-
ness i rekreacyjnych, ścieżki te-
matycznej oraz szlaków do jazdy 
na rowerze, biegania i spacerów. 
Drugi zakłada stworzenie na te-
renie Szkoły Podstawowej nr 6 

strefy aktywności. W ramach 
zadania planowana jest budo-
wa boiska do badmintona i siat-
kówki oraz plac zabaw dla dzieci 
w wieku szkolnym, toru rowero-
wo-roklowego typu pumptrak. 
Dodatkowo uporządkowany zo-
stanie teren zielony, gdzie za-
planowane nowe nasadzenia.  

Ogłoszono nawet przetarg 
na wykonanie obu zadań. Kilka 
dni temu urzędnicy zapoznali 
się z ofertami złożonymi w tym 
postępowaniu. Kłopot w tym, że 
wszystkie oferty przekraczają 

Park i strefa aktywności  
za drogie. Co dalej?
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TOZ w Piastowie działa od niemal 10 lat
 Seweryn Dębiński 

P I A S TÓ W
Głównym zadaniem 
Towarzystwa Opieki nad 
Zwierzętami jest opieka nad 
bezdomnymi i wolnożyjącymi 
czworonogami, a także 
zapobieganie ich 
bezdomności. W ubiegłym 
roku Towarzystwo 
przeprowadziło aż  
70 adopcji i... nie zwalnia 
tempa, a wręcz przeciwnie.

W iększość pod-
opiecznych pias- 
towskiego od- 
działu TOZ to wol- 

nożyjące koty. Aktualnie pod ich 
opieką znajduje się ponad set-
ka zwierzaków. – Koty stano-
wią naturalną ochronę przed 
gryzoniami stanowiąc tym sa-
mym istotny element ekosys-
temu miasta. Dlatego pani Ala 
(Alicja Matysiak, prezes zarzą-
du TOZ Piastów – przyp. red.) 
wraz z kilkunastoosobową grupą 

współpracujących z nią osób co-
dziennie je dokarmia oraz kon-
troluje ich stan zdrowia – mówi 
Ewa Krawcowicz z TOZ Piastów.

W przypadku, gdy którykolwiek 
z kotów zachoruje lub ulegnie 
wypadkowi jest odławiany i pod-
dawany opiece weterynaryjnej. 
Po wyleczeniu TOZ wypusz-
cza takiego kota w jego miej- 
sce bytowania. Ponadto Towa-
rzystwo stara się nie dopuścić 
do niekontrolowanego wzrostu 
populacji bezdomnych kotów. 
– Są one wyłapywane i kastro-
wane lub sterylizowane. Dzię-
ki tym działaniom od wielu lat 
ilość bezdomnych kotów utrzy-
muje się na stałym poziomie, mi-
mo faktu, że w mieście pojawiają 
się nowe koty. Niektóre z nich są 
dziećmi kotek, które z różnych 
powodów utraciły swój dom i ko-
tek „przydomowych” dokarmia-
nych przez mieszkańców, do 
których nikt się nie przyznaje 
i nie kontroluje ich rozmnaża-
nia – przedstawia Karolina Bo-
jarowska, sekretarz TOZ Piastów.

też i te, które są w trakcie lecze-
nia, przebywają w domach tym-
czasowych, prowadzonych przez 
członków i wolontariuszy TOZ. 
W ubiegłym roku piastowski od-
dział TOZ przeprowadził około 
70 adopcji. Informacje o aktual-
nych adopcjach są dostępne na 
stronie: www.piastow.toz.pl/ad-
opcja oraz na facebooku.

Piastowski TOZ działa dzię-
ki dotacji z urzędu miasta, ale 
też dzięki datkom od osób, któ-
rym los zwierząt nie jest obojęt-
ny. Dzięki takiej pomocy udało 
się pod koniec zeszłego roku 
zoperować m.in.: Maciusia, ko-
ta mieszkającego w piwnicy jed-
nego z piastowskich bloków, 
z zerwanym więzadłem i uszko-
dzonym stawem tylnej łapki, 
Mikiego, który trafił do Towa-
rzystwa z przyrośniętą powie-
ką do gałki ocznej oraz Stefana 
mieszkającego przy targowisku 
miejskim, któremu pies lub czło-
wiek oderwał ogon. 

Dowiedzieliśmy się też, gdzie 
zgłaszać obecność bezdomnych 

lub chorych zwierząt, po upew-
nieniu się, że zwierzę nie ma 
opiekuna: do Urzędu Miasta  
w Piastowie pod numerem  
22 770 52 46, a po godzinach pracy 
urzędu na policję pod numerem  
22 723 64 47, do Piastowskiego Sto-
warzyszenia Bezpieczny Pies pod 
numerem 784 402 660 w przypad-
ku psa, do piastowskiego oddzia-
łu TOZ pod numerem 501 330 517 
lub 533 062 928 w przypadku ko-
ta lub innych zwierząt.

Każdy kto chce, może dobro-
wolnie wesprzeć TOZ w Piastowie. 
Darowiznę należy przekazywać na 
konto Oddziału (numer konta 67 
8931 0003 0734 9135 2000 0001) lub 
przekazać 1 proc. podatku poprzez 
wskazanie w PIT: KRS 0000154454, 
cel szczegółowy: Oddział w Pia-
stowie. Ponadto istnieje możli-
wość przekazania gotówki do 
specjalnie w tym celu przygoto-
wanych puszek, które są zlokali-
zowane w sklepie zoologicznym 
„Apisto” przy ul. Lwowskiej 8 oraz 
w sklepie spożywczym „Sylwia”  
przy ul. Sienkiewicza 51.

W przypadku małych kotków 
TOZ często decyduje się na zna-
lezienie dla nich domów zamiast 
odstawienia w stałe miejsce by-
towania. Jest to spowodowane 

dbałością o utrzymanie stałej li-
czebności kotów wolnożyjących, 
ale też faktem, iż małe koty mogą 
nie poradzić sobie z przetrwa-
niem na wolności. Koty takie, jak 
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budżet tego zadania. Zarówno 
na park jak i strefę aktywności 
grodziski magistrat chcę wydać 
po 1 mln zł. Najniższe oferty są 
wyższe od zaplanowanych kwot 
o 200 – 300 tys. zł. Pojawia się za-
tem pytanie co dalej z tymi inwe-
stycjami? – Kolejny przetarg nie 
gwarantuje nam niższych cen, 
dlatego chcemy dołożyć braku-
jące kwoty. Na to zadanie mamy 
dofinansowanie i nie chcieliby-
śmy go stracić – zaznacza Grze-
gorz Benedykciński, burmistrz 
Grodziska Mazowieckiego. [AZ]
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To już pewne. W Nadarzynie odbę-
dą się przedterminowe wybory wójta 
gminy. Będzie to bardzo krótka, kilku-
miesięczna kadencja (jesienią w całym 
kraju odbędą się wybory samorządowe), 
ale nie obędzie się bez emocji. – Zarzą-
dza się przeprowadzenie przedtermino-
wych wyborów wójta gminy Nadarzyn 

w województwie mazowieckim. Datę 
przedterminowych wyborów wyznacza 
się na niedzielę 4 marca 2018 r. – czytamy 
w rozporządzeniu premiera RP. Do mo-
mentu rozstrzygnięcia marcowych wybo-
rów, władzę w gminie będzie sprawował 
komisarz – na to stanowisko nominowa-
ny został Dariusz Nowak, związany z PiS 

radny powiatu pruszkowskiego i miesz-
kaniec Nadarzyna. Pełnienie tej funkcji 
nie uniemożliwia startu w wyborach, 
a praktyka wskazuje, że bywa „trampo-
liną” do objęcia sterów gminy. Na razie 
są to jednak spekulacje, na ofi cjalną li-
stę kandydatów w nadarzyńskich wy-
borach trzeba jeszcze poczekać.  [Red.] 

N A D A R Z Y N

Wybory w Nadarzynie 
4 marca

MIEJSCE 
NA TWOJĄ
REKLAMĘ

„Balon” nad boiskiem 
prawie gotowy

M I C H A Ł O W I C E
Trwają końcowe odbiory 
hali pneumatycznej nad 
boiskiem przy Zespole 
Szkół w Michałowicach. 
Z obiektu wkrótce 
będzie można korzystać.

„B alon” na razie ro-
bi przede wszyst-
kim duże wrażenie 
wizualne. – Hala 

pneumatyczna, potocznie zwa-
na balonem, już od jakiegoś czasu 
stoi nad boiskiem w Michałowi-
cach. Trwają końcowe odbiory 
niezbędne do przekazania obiek-
tu w pełni do użytkowania. Hala 
o konstrukcji pneumatycznej peł-
ni funkcję sezonowego zadasze-
nia dla istniejącego boiska przy 

szkole podstawowej do gry w pił-
kę nożną, którego powierzchnia 
wynosi 1350 m kw. Wysokość ha-
li to ponad 10 m, szerokość 29 m 
i długość 46 m – informuje urząd 
gminy w Michałowicach.

Gmina zdradza także inne 
szczegóły techniczne „balonu”. 
– Jego pokrycie składa się 
z trzech powłok (nośnej, izola-
cyjnej i ochronnej), które wyko-
nane są z niepalnych materiałów. 
Ciśnienie i temperatura we-
wnątrz hali utrzymywane są za 
pomocą systemu nadmuchowo-
-grzewczego (system grzewczy 
zasilany jest olejem opałowym). 
Hala wyposażona jest w system 
zasilania awaryjnego (agregat 
prądotwórczy), który włączy 
się automatycznie w przypadku 

spadków napięcia. Wewnątrz za-
stosowano oświetlenie LED. Na 
płytę boiska prowadzą drzwi ob-
rotowe, przez które przechodzi 
się pojedynczo. Obiekt wyposa-
żony jest także w dwa wyjścia 
awaryjne – czytamy w komu-
nikacie urzędu.

W jaki sposób hala będzie 
użytkowana? – Administratorem 
obiektu jest Zespół Szkół w Mi-
chałowicach. Od poniedziałku do 
piątku hala będzie wykorzysty-
wana przez michałowicki zespół 
szkół oraz działające na terenie 
naszej gminy uczniowskie kluby 
sportowe, FC Jaguar oraz FC Ko-
morów. Mieszkańcy będą mogli 
z niego korzystać w soboty i nie-
dziele – zapewniają michałowic-
cy urzędnicy. [Red. WPR]
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Wrzesinie dobiega końca
P R U S Z K Ó W

Wkrótce pacjenci 
skorzystają 
z odnowionych 
oddziałów chirurgicznego, 
izby przyjęć, poradni 
endoskopowej 
i przychodni chirurgiczno-
-ortopedycznej 
w pruszkowskim szpitalu 
na Wrzesinie. Kończy 
się długo oczekiwany 
remont placówki.

N a jakim etapie są 
prace? – Miałem 
okazję zobaczyć po-
stęp prac w szpitalu 

i jestem pełen entuzjazmu. Nie 
mogę się już doczekać fina-
łowego efektu, który wkrótce 
wszyscy zobaczymy bo prace 
dobiegają końca. Ta inwesty-
cja znacząco poprawi jakość 
opieki nad pacjentami, a co 
ważniejsze to fakt, że jest to 
kolejna z inwestycji poczynio-
nych przez powiat na rzecz 
poprawy jakości służby zdro-
wia. Staramy się robić wszyst-
ko aby poprawić komfort 
świadczonych na naszym te-
renie usług, a efekt tych prac 
będzie tego najlepszym dowo-
dem – mówi Maksym Gołoś, 
starosta pruszkowski.

Jak zapewniają przed-
stawiciele powiatu, zmiany 
w szpitalu będą znaczące. – 
Zmodernizowana część Od-
działu Chirurgii to nowocześnie 

wyposażone sale z pełnym, 
własnym węzłem sanitarnym. 
Dwie sale będą pełnić funkcję 
intensywnego nadzoru i zo-
staną przeznaczone dla naj-
ciężej chorych. Zadbano przy 
tym o każdy detal – ciepłe, pa-
stelowe kolory ścian z pewno-
ścią wpłyną na samopoczucie 
osób trafi ających na oddział 
–wyjaśnia Krzysztof Bukow-
ski ze starostwa powiatowe-
go w Pruszkowie. – Podobnie 
zmodernizowana została część 
przychodni specjalistycznej, 
a w niej poradnia ortopedyczna, 
chirurgiczna, pracownia ba-
dań czynnościowych i elek-
trofi zjologii serca. W ramach 
tego etapu szpital wzbogacił się 
również w nowoczesny, auto-
matyczny agregat prądotwór-
czy gwarantujący bezpieczeń-

stwo energetyczne dla obiek-
tu – zaznacza.

Do końca marca 2018 roku 
zostanie sfi nalizowany trze-
ci etap modernizacji szpitala. 
Już teraz widoczne są zarysy 
nowej, dobudowywanej Izby 
Przyjęć. Znajdą się w niej no-
woczesne gabinety lekarskie 
i zabiegowe dla pacjentów 
przyjmowanych na oddział chi-
rurgiczny i internistyczny. Wy-
dzielony zostanie tam również 
gabinet przyjęć planowych, 
a także przestronna poczekal-
nia, szatnia i mały bufet. Do 
nowej Izby Przyjęć będzie pro-
wadzić wydzielony i zadaszony 
podjazd dla karetek pogo-
towia. Koszt zrealizowane-
go II etapu i etapu III (w trak-
cie realizacji) to kwota ponad 
7,5 miliona zł. [Red. WPR]
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Dzięki tej inwestycji Ursus wzbogaci 
się o dwa ogólnodostępne, nowocze-
sne tory rowerowe, co uczyni dzielni-
cę jeszcze bardziej atrakcyjną, nie tylko 
dla młodzieży – mówi Urszula Kierz-
kowska, burmistrz dzielnicy Ursus. – To 
kolejna oczekiwana przez mieszkań-
ców inwestycja, realizowana łącznie 

jako dwa zwycięskie projekty budżetu 
partycypacyjnego – dodaje. Jeden tor 
zostanie wybudowany przy ul. Gier-
dziejewskiego, a drugi powstanie przy 
ul. Chmiela. Projekt zakłada, że w każdej 
ze wspomnianych lokalizacji powsta-
nie 100 metrowy zapętlony tor rowe-
rowy typu pumptrack. Na torze zostaną 

rozmieszczone niewielkie muldy i odpo-
wiednio wyprofilowane bandy.  Dodat-
kowo wybudowane zostaną niewielkie 
placyki, na których zmęczeni amatorzy 
rowerowych ewolucji będą mgli odpo-
cząć. Zgodnie z umową budowa torów 
ma zakończyć się w czerwcu tego ro-
ku. Koszt inwestycji to 270 tys. zł . [AZ] 

R E G I O N

Wybudują dwa tory 
rowerowe w Ursusie

Wybita szyba w autobusie ZG,  
kierowca jedzie dalej

R E G I O N
Kilkudziesięcio- 
centymetrowa dziura 
w szybie, przez którą 
swobodnie może wychylić 
się dorosły człowiek, nie 
przeszkodziła kierowcy 
autobusu linii zastępczej 
ZG w kontynuowaniu kursu. 
Mimo mrozu i zagrożenia, 
że odpadać zaczną kolejne 
kawałki szkła.

Z prośbą o interwencję 
w tej sprawie zwrócił 
się do nas jeden z czy-
telników. – Autobusy, 

które obsługują linie zastępcze 
pozostawiają czasem wiele do 
życzenia, ale to, co dziś zoba-
czyłem zszokowało mnie total-
nie. Otóż autobus obsługujący 
linię ZG według mnie nie powi-
nien w ogóle wyjechać na tra-
sę. Oprócz dziwnych dźwięków, 
jakie wydobywały się z silnika, 
głośnych że nie dało się słyszeć 
własnych myśli, to autobus po 
prostu wozi ludzi z wybitą szybą. 

To już totalna przesada – obu-
rza się pan Marek.

Incydent miał miejsce w pią-
tek, 19 stycznia. Tego samego dnia 
o wyjaśnienia poprosiliśmy Ko-
leje Mazowieckie, które obsłu-
gę linii ZG zleciły prywatnemu 
przewoźnikowi. Co usłyszeliśmy? 

– Spółka zwróciła się do prze-
woźnika Europa Express z prośbą 
o wyjaśnienie opisanej sytuacji. 
Podkreśliliśmy, że tego typu przy-
padek nie powinien mieć miejsca, 
a ponadto, że autobus, w przy-
padku utraty ciągłości oszkle-
nia, czy powłok blacharskich 
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wycofany z ruchu celem pod-
dania naprawie, zaś spółka KM 
powinna zostać poinformowa-
na o okolicznościach zdarzenia 
i podjętych w ramach zdarzenia 
działaniach – mówi nam Jolan-
ta Maliszewska z biura praso-
wego KM.

Co na swoje usprawiedliwie-
nie ma operator linii ZG? Otóż 
pomysłodawcami kontynuowa-
nia jazdy uszkodzonym autobu-
sem mieli być... pasażerowie. 
– W odpowiedzi otrzymaliśmy 
informację, że autobus wyjechał 
w takim stanie, ponieważ pasa-
żerom zależało na punktualnym 
odjeździe (było to ok. godz. 6.00). 
Autobus odjechał i został pod-
mieniony na swój kolejny odjazd 
z Warszawy o godz. 8.00 rano. Ze 
względu na potrzeby pasażerów 
kierowca wyjątkowo zgodził się 
kontynuować jazdę. Przedsta-
wiciel przewoźnika podkreślił, 
że jazda realizowana była bez 
zagrożenia życia ludzi – wyjaś- 
nia Maliszewska. [Red. WPR]

K O L A R S T W O
Największy wierzyciel 
Polskiego Związku 
Kolarskiego, Mostostal 
Puławy, chce odzyskać 
wielomilionowy dług  
i nie wyklucza licytacji 
welodromu w Pruszkowie.

W ubiegłym tygo-
dniu informo-
waliśmy o tym, 
że do siedziby 

Polskiego Związku Kolarskiego 
w Pruszkowie wkroczył komor-
nik, teraz pojawiły się jeszcze 
gorsze wieści. Okazuje się, że 
pod młotek może trafić siedzi-
ba związku, czyli pruszkowski 
welodrom przy ul. Andrzeja.

W rozmowie z portalem spor-
towefakty.wp.pl mówił o tym 
Tadeusz Rybak, prezes Mo-
stostalu Puławy, któremu PZKol 
winien jest 10 mln zł. – Cze- 
kałem przez 10 lat na uregulo- 
wanie zaległości, dług z od-
setkami przekroczył 10 milio-
nów złotych, kocham kolarstwo, 
sam inwestuję w ten sport, jako 
sponsor, sporo też prywatnie 
jeżdżę na rowerze, ale nie mo-
gę dłużej czekać – stwierdził. – 
Dlatego niestety wcześniej czy 
później dojdzie do licytacji toru 
kolarskiego. Innego wyjścia nie 
ma. Mam to ustalone z komor-
nikiem – zaznaczył na łamach  
WP SportoweFakty.

Ewentualna licytacja we-
lodromu oznacza nie tylko, 
że PZKol straci siedzibę. Tor 

kolarski w Pruszkowie to jedyny 
tego typu obiekt w kraju. Miej-
sce do treningów stracą więc 
przede wszystkim zawodnicy. 
Pod znakiem zapytania stanie 
też organizacja przyszłorocz-
nych mistrzostw świata, któ-
re miały odbyć się właśnie na 
pruszkowskim torze.

Kłopotów jest więcej. Po wy-
cofaniu się głównego sponso-
ra, wybuchu afery obyczajowej 
i oskarżeń o molestowanie sek-
sualne, wstrzymaniu finan- 
sowania z Ministerstwa Spor-
tu i Turystyki, postępowanie 
w sprawie PZKol prowadzi pro-
kuratura. Śledczy sprawdzają czy 
doszło do „nadużycia udzielo-
nych uprawnień lub niedopeł-
nienia ciążących obowiązków 
w latach 2010 – 2017 w Prusz-
kowie przez osoby obowiązane 
na podstawie przepisu usta-
wy do zajmowania się spra-
wami majątkowymi Polskiego 
Związku Kolarskiego oraz wy-
rządzenia w ten sposób w mieniu 
Polskiego Związku Kolarskie-
go szkody majątkowej w wiel- 
kich rozmiarach”. [Red. WPR]

PZKol straci tor  
w Pruszkowie?
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Sukces zbiórki dla Hani!
R E G I O N

Dzięki mobilizacji 
wielu osób udało się 
zebrać pieniądze dla 
Hani Bartosiak, małej 
mieszkanki Pruszkowa. 
Dziewczynka poleci na 
leczenie do USA. – Dziękuję 
wszystkim czytelnikom 
WPR24.pl za wsparcie  
– zaznaczają rodzice Hani.

Na „liczniku”, który bi-
je dla Hani na stro-
nie fundacji Rycerze 
i Księżniczki, jest już 

ponad 160 tys. zł. To nieco wię-
cej niż potrzeba na upragniony 
wyjazd do Stanów Zjednoczo-
nych. Tam lekarze mają zająć 
się skomplikowaną chorobą 
dziewczynki. – Dzięki Wam za-
czynamy już przygotowania do 
podróży! Dokumenty mamy już 
zgromadzone, walizka naszyko-
wana, pozostaje tylko spakować 
się i… w drogę! Rączki Hani tro-
chę jej utrudniają picie bez roz-
lewania, a zabawa w „raz, dwa, 
trzy baba jaga patrzy” nie należy 

już do łatwych ani śmiesznych, 
ale daje radę. Wie, że musi być 
twarda. Wie, że już wkrótce nowi 
specjaliści zaczną jej się przyglą-
dać. Że będzie mnóstwo pytań 

i badań. W tej chwili rośnie eks-
cytacja związana z wyjazdem, 
długim lotem i wizytą za oce-
anem. Hania zaczęła już pisać 
swój „Dziennik podróży” żeby 

żadne wydarzenie ani emocja jej 
nie umknęły – czytamy na face-
bookowej stronie Powstrzymać 
chorobę Hani.

Rodzice 9-latki przekazali też 
specjalną wiadomość dla Czy-
telników: „Drodzy Czytelnicy 
WPR24.pl! Jesteśmy ogromnie 
wdzięczni za pomoc i zaanga-
żowanie, jakie od Was otrzyma-
liśmy w czasie trwania zbiórki 
charytatywnej dla naszej córki 

Hani. Zbiórka została zakoń-
czona, oczywiście sukcesem! 
Kwota, której potrzebujemy że-
by wylecieć do USA zebrała się 
na koncie w ciągu kilku tygodni. 
Bardzo wszystkim dziękujemy 
za każdą wpłatę. Prosimy śledzić  
Hani profil na FB, postaramy się 
na bieżąco umieszczać tam infor-
macje o naszym wyjeździe. Z go-
rącymi pozdrowieniami, Oliwia  
i Paweł Bartosiak”. [Red. WPR]

ZAPROSZENIE
W związku ze sporządzanym projektem „Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Pruszkowa”, które obejmu-
je obszar miasta w granicach administracyjnych, 
zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach nad 
przyjętymi rozwiązaniami w tym projekcie. Najbliż-
sze spotkania z mieszkańcami miasta odbędą się:

• w dniu 30 stycznia 2018 r. (wtorek) w Przed-
szkolu Niepublicznym „Jedynka”, ul. Sadowa 62. 
Początek zebrania o godz. 18:30,

• w dniu 7 lutego 2018 r. (środa) w Szkole pod-
stawowej Nr 9 im. Marii Skłodowskiej-Curie,  
ul. Mostowa 6. Początek zebrania o godz. 18:30.

W trakcie trwania konsultacji będzie można składać 
wnioski do projektu studium, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 12 lutego 2018 r.

Z projektem ww. studium można zapoznać się na 
stronie internetowej www.pruszkow.pl

Prezydent Miasta Pruszkowa 
mgr Jan Starzyński

Ogłoszenie

Kwota, której potrzebujemy żeby wylecieć 
do USA zebrała się na koncie w ciągu kilku 
tygodni. Bardzo wszystkim dziękujemy za 
każdą wpłatę
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Tak wyczekiwane 
ferie dobiegają właśnie 
końca. Ci którzy 
chcieli odpocząć od 
obowiązków szkolnych, 
ale jednocześnie 
aktywnie spędzić 
czas z pewnością się 
nie zawiedli. Głównie 
z myślą o młodzieży 
ponadgimnazjalnej 
z powiatu grodziskiego 
zorganizowano 
różnorodne zajęcia.

Z espół Szkół Technicz-
nych i Licealnych nr 2
w Grodzisku Mazo-
wieckim w drugim 

tygodniu ferii proponował za-
jęcia sportowe z piłki ręcz-
nej i koszykówki oraz treningi 
siłowe i aerobowe na siłow-
ni. Zespół Szkół nr 1 w Mila-
nówku organizował natomiast 
przez całe ferie zajęcia pla-
styczne, sportowe, muzyczne, 
taneczne, rekreacyjne i edu-
kacyjne, tak więc oferta była 
bardzo różnorodna. Ostat-
niego dnia przewidziano 

podsumowanie ferii z wrę-
czeniem dyplomów, nagród, 
a także poczęstunkiem.

Sportowych emocji dostar-
czył turniej piłki nożnej zorga-
nizowany przez Grodziski Klub 
Sportowy „Pogoń” pod patro-
natem powiatu grodziskiego. 
Mecze rozgrywane były od 16 
do 19 stycznia. Ostatniego dnia 

najlepsi zostali nagrodzeni pu-
charami i statuetkami.

Liczne atrakcje przygoto-
wano też dla dzieci, które uczę-
szczają do Zespołu Szkół Spe-
cjalnych im. H. Szczerkowskie-
go w Grodzisku Mazowieckim. 
Podczas półkolonii uczniowie 
mieli zajęcia plastyczne, bawi-
li się na świeżym powietrzu, 

Ferie w powiecie grodziskim

wyszli do kina i na basen. 
Placówka zorganizowała dla 
podopiecznych wycieczki do 
Warszawy, Podkowy Leśnej 
i Muzeum Inżynierii Miejs-
kiej w Pruszkowie.

Szczególnie w zimie ważne 
jest, żeby zabawa była nie tylko 
dobra, ale również bezpieczna. 
W związku z tym opiekunowie 

przed rozpoczęciem wszyst-
kich zajęć przypominali pod-
opiecznym o zasadach bez-
pieczeństwa. Prowadzone były 
również akcje edukacyjne i po-
gadanki  w zakresie bezpiecz-
nego wypoczynku.

Ferie zimowe to jedna 
z tych szczególnych przerw od 
lekcji, kiedy uczniowie mogą 

odpocząć i nabrać sił do dal-
szej pracy. Mamy nadzieję, że 
dodatkowe zajęcia pozwoli-
ły pokonać nudę, a także 
przekonały do zrezygnowa-
nia z „nicnierobienia”. 

Dominika Rakowiecka
Starostwo Powiatu 

Grodziskiego

 
 

P R U S Z KÓ W
Zgodnie z zapowiedziami, 
urząd miasta 
w Pruszkowie szykuje 
się do uruchomienia 
dofi nansowania dla 
mieszkańców, którzy 
zdecyduja się wymienić 
stary piec na nowy. Nabór 
wniosków o udzielenie 
dotacji zacznie się 1 lutego. 

W zeszłym roku 
w Pruszkowie 
udało się uzy-
skać dofi nanso-

wanie na wymianę 50 takich 
pieców. Kolejne pieniądze na ten 
cel zostały zabezpieczone także 
w tym roku. – W uchwalonym 
budżecie na 2018 r. rok również 
zabezpieczono środki fi nanso-
we na dofi nansowanie wymiany 
urządzeń grzewczych dla miesz-
kańców – informował na począt-
ku stycznia pruszkowski Wydział 
Ochrony Środowiska. 

Teraz znamy już dokład-
ny harmonogram ubiegania 
się o zwrot kosztów. – Od 1 do 
28 lutego w Kancelarii Urzędu 
Miasta Pruszkowa przyjmo-
wane będą wnioski o udziele-
nie dotacji celowej na zadanie 

służące ochronie powietrza 
związane z wymianą kotłów. 
Dofi nansowanie (w wysokości 
75 proc. poniesionych kosztów 
zakupu pieca, ale nie więcej 
niż 8 000 zł) można uzyskać 
w przypadku likwidacji pie-
ca węglowego i zastąpieniu go 
przez nowe źródło opalane pa-
liwem gazowym, olejowym lub 
biomasą lub zastąpieniu pieca 
gazowego, olejowego lub opa-
lanego biomasą źródłem cie-
pła o wyższej niż dotychczas 
sprawności wytwarzania cie-
pła – czytamy w komunikacie 
pruszkowskiego magistratu. 

W pierwszej kolejności roz-
patrywane będą wnioski zwią-
zane z likwidacją pieców wę-
glowych. Niezbędne formularze 
można pobrać w wersji pa-
pierowej w kancelarii urzędu 
lub w wersji elektronicznej na 
pruszkow.pl.  [Red. WPR]

Dofi nansują 
wymianę piecówIle kosztuje ta zmiana?

 Anna Zwolińska 

R E G I O N
Zarząd Transportu 
Miejskiego zaprezentował 
nowe logo wprowadzające 
markę Warszawski 
Transport Publiczny. 
Nie nam oceniać czy logo 
jest ładne czy brzydkie, bo 
o gustach się nie dyskutuje. 
My zapytaliśmy ile
ZTM wyda na zmianę 
materiałów informacyjnych 
i oklejenie pojazdów.

W śród nas zapewne
są jeszcze osoby, 
które pamiętają 
stary logotyp Za-

rządu Transportu Miejskiego. 
Mieszczące się na „kartoniku” 
logo składające się z literek ZTM. 
Charakterystyczne bo układem ko-
lorystycznym nawiązujące do auto-
busów – z żółtą górą i czerwonym 
dołem oraz symbolem warszaw-
skiej syrenki. Wiele osób do dziś 
patrzy na nie z sentymentem.

W 2011 roku ZTM pochwalił 
się nowym logotypem. Jednoli-
ta czerwień, białe litery, prosta 
forma. – Biały napis wpisany 
w czerwony kwadrat, rozgrzał 
do czerwoności internetowe 

fora oraz profi l ZTM na porta-
lu Facebook – informował wte-
dy ZTM. Wiele osób pytało wtedy 
o koszty tej operacji. Szybko oka-
zało się, że autorem logotypu, był 
grafi k pracujący w ZTM, a sama 
zmiana i druk na materiałach re-
klamowych, informacyjnych czy 
biletach odbyła się przy okazji 
zmiany taryfy biletowej. – Zarząd 
Transportu Miejskiego nie po-
niósł żadnych kosztów w związ-
ku z projektem logo. Nie poniesie 
ich także w związku z wymia-
ną materiałów informacyjnych. 
Wszystkie wyciągi z taryfy bile-
towej znajdujące się w taborze 
i tak muszą zostać wymienione. 
Druk plakatów i ulotek informu-
jących o zbliżającym się terminie 
wejścia w życie nowej taryfy, na 
których pojawia się nowe logo, 

to wręcz obowiązek ZTM – pod-
kreślał wtedy ZTM. 

Od początku stycznia ZTM 
tłumaczy się z nowego logotypu, 
jaki pojawił się już na części auto-
busów, tramwajów, w metrze 
i na pociągach. Chodzi o literkę 
„t” w czerwonym okręgu. To lo-
gotyp Warszawskiego Transportu 
Publicznego. Z pomysłem wpro-
wadzenia takiej „marki” wyszedł 
Michał Bitner, stołeczny radny. 
Ogłoszono konkurs. Wybrano zwy-
cięski projekt. Zaczęły się pytania 
i porównania. Jedno, które pada 
najczęściej to „Po co?”. Zwłaszcza, 
że sam ZTM dalej będzie miał tę 
samą nazwę. – Celem wprowadze-
nia logo Warszawskiego Transpor-
tu Publicznego jest ujednolicenie 
oznakowania środków komuni-
kacji w stolicy – wyjaśnia Łukasz 

Majchrzyk z biura prasowego 
ZTM. My zadaliśmy inne pytanie. 
Ile to kosztuje? Samo wykonanie
projektu to koszt 70 tys. zł. A co 
z resztą? – Poniesione i plano-
wane koszty umieszczenia logo 
Warszawskiego Transportu Pu-
blicznego na pojazdach, elemen-
tach infrastruktury, czy materiałach 
promocyjnych to ok. 455 tys. zł. Na-
leży jednak zauważyć, że znacz-
na część tej kwoty zostałaby i tak 
poniesiona, w związku z koniecz-
nością bieżącej wymiany mate-
riałów informacyjnych, oznaczeń 
na taborze, itd. Chodzi o te ma-
teriały informacyjne i elementy 
infrastruktury, które byłyby wy-
mieniane również bez wdraża-
nia nowego logo Warszawskiego 
Transportu Publicznego, m.in. 
bilety, ulotki pełniące rolę infor-
macji pasażerskiej (np. zawiada-
miające o corocznych zmianach 
okresowych rozkładu jazdy), 
identyfi katory kontrolerów, na-
klejki z wyciągiem z regulaminu 
przewozu umieszczanych w po-
jazdach (w związku z jego zmia-
ną i tak byłyby one wymieniane), 
karty miejskie. Mowa tutaj tak-
że o bieżących uzupełnieniach 
wynikających z aktów wandali-
zmu lub zużycia elementów in-
frastruktury – dodaje Majchrzyk. 

Nadarzyński Ośrodek Kultury zapra-
sza na niezwykły spektakl. Z mono-
dramem „Belfer” placówkę odwiedzi 
Wojciech Pszoniak. – Wśród przezna-
czonych na scenę utworów trudno o 
tekst bardziej naszpikowany zna-
czeniami i stawiający więcej pytań. 
W swej warstwie fabularnej jest to 

historia nauczyciela licealnego, któ-
remu przyszło uczyć literatury w szko-
le dla tak zwanej trudnej młodzieży 
– czytamy na stronie NOK. – Kryty-
cy i publiczność byli zachwyceni to-
nem sztuki. Podkreślali, że „Belfer” nie 
opowiada wyłącznie o trudnym ży-
ciu nauczycieli – dodają organizatorzy.

Spektakl odbędzie się w sobotę, 
3 lutego, o godz. 18.00. Bilety w cenie 
50 zł (normalny) i 45 zł.  (karta miesz-
kańca) w sprzedaży od 22 stycznia w 
kasie NOK w godz. 9.00-17.00. Re-
zerwacja online (od 22  stycznia od 
godz 12.00 do 31 stycznia) na stronie: 
www.nok.pl.  [Red. WPR] 

T E A T R

Wojciech Pszoniak 
w monodramie „Belfer”
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Pruszkowski Klub Filmowy zaprasza na 
kolejny pokaz filmu „The Square”. Chri-
stian to dobrze sytuowany dyrektor 
prestiżowego muzeum sztuki nowo-
czesnej. Posada gwarantuje mu wy-
stawne życie – doba o córki, jeździ Teslą 
i pomaga potrzebującym. Christian 
to atrakcyjny mężczyzna, za którym 

ogląda się wiele kobiet. Niedawno się 
rozwiódł i chętnie wdaje się w przelot-
ne romanse. W oko wpada mu dzienni-
karka z Ameryki... Przed Christianem 
jest jeszcze wyzwanie: premiera no-
wej instalacji „The Square”, z któ-
rą wiąże ogromne nadzieje. Kłopot  
w tym, że utrzymanie pielęgnowanego 

wizerunku okaże się dla niego nie la-
da wyzwaniem... Seans PKF odbędzie 
się 27 stycznia o godz. 18.00 w Miej-
skim Ośrodku Kultury „Kamyk” przy  
ul. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej. Wstęp 
na projekcję jest bezpłatny. W trakcie 
seansu organizator zapewnia opiekę 
dla dzieci powyżej 4 roku życia. [AZ] 

K I N O

PKF zaprasza  
na film

Reklama

K O N C E R T
21 stycznia kościół przy  
ul. Kraszewskiego  
w Pruszkowie dosłownie 
pękał w szwach. To  
z powodu koncertu 
zespołu Sound'n'Grace, 
który dał świetny występ! 
Organizatorem wydarzenia 
było Starostwo  
Powiatowe w Pruszkowie.

K ażdy kto przybył na 
czas, czyli o godz. 
19.00, mógł doznać 
lekkiego szoku. A to 

z powodu liczby osób, bowiem 
nawet kilka minut przed rozpo-
częciem koncertu trudno było 
wcisnąć się do środka kościo-
ła. Tego dnia frekwencja zasko-
czyła, w pozytywnym znaczeniu 
tego słowa. I mimo to, że nie 

wszyscy znaleźli wspania-
łe „miejscówki”, to chyba cały 
ten ścisk spowodował, że w po-
wietrzu unosiła się wspaniała 
i życzliwa atmosfera.

Gdy tylko artyści przywi-
tali się z publiką, rozległy się 
dźwięki muzyki i śpiew najpo-
pularniejszego chóru w Polsce 
– Sound'n'Grace. Artyści przed-
stawili m.in. wszystkie swo-
je najbardziej znane utwory: 
„Dach”, „Możesz wszystko”, 
„Nadzieja”, „Idealnie” czy „Na 
pewno”. Muzycy tradycyjnie 
poruszali się w rytmach fun-
ky, jazzu, soulu, groove i R'n'B. 
Publiczność śpiewała i klaskała 
wraz z chórem. Sound'n'Grace 
po prostu zaraża dobrą energią! 
Mamy wrażenie, że ten koncert 
zostanie na długo w pamięci 
mieszkańców Pruszkowa. [SD]

Ponad godzina świetnej muzyki

Jesteśmy trochę eksperymentem
W Y W I A D

21 stycznia w Pruszkowie 
odbył się koncert 
Sound'n'Grace. Nam udało 
się przeprowadzić krótki 
wywiad z muzykami.

Wasz chór składa się z wielu 
osób. Jak liczna grupa wystę-
puje na koncertach?
Przeważnie liczba osób na koncer-
cie to około 12, a w zespole jest 24. 

Czemu podczas koncertów nie 
ma wszystkich?
To ze względu na sprawy organi-
zacyjne. Odkąd zaczęła się nasza 
przygoda z muzyką komercyjną, 
to łatwiej jest nam zorganizować 
się na scenie w 12 osób, co prze-
kłada się na 12 mikrofonów.

Jesteście rodziną, czy tylko przy-
jeżdżacie na tzw. robotę i roz-
chodzicie się po koncertach 
do domów?
Zdecydowanie jesteśmy rodziną. 
Na przykład gramy trzy dni kon-
certów pod rząd i nie mamy sie-
bie dość. Jest bardzo rodzinnie 
i przyjacielsko, mamy wspólne 
wigilie, święta, spotkania, im-
prezy i nawet dzieci (śmiech). Są 
w naszej grupie jak najbardziej 
związki, gitarzysta jest z dyry-
gentką, czekamy aż perkusista 
oświadczy się jednej z koleża-
nek. Także jedna wielka rodzina. 

Była trema w Pruszkowie? Czy 
graliście przed większą publiką?
Trema zawsze jest, gdziekol-
wiek byśmy nie grali. Ale to 

motywacyjna trema. Dziś w Pru-
skowie był naprawdę ogrom osób. 
Rzadko się zdarza żeby tak po 
brzegi wypełnić kościół. Po-
nadto dużo osób było uczestni-
czących, dzieci i starsi śpiewali 
razem z nami. To było jedno z ta-
kich większych audytoriów ja-
kie pojawiają się na koncertach.

Gracie głównie w kościołach?
Tak naprawdę sporadycznie gra-
my w kościołach. Tylko w czasie 
świątecznym. A tak to raczej są 
to place miejskie, miejsca komer-
cyjne, hale itd. 

Piję do tego, że w Waszej muzyce 
można odnaleźć dobre wartości, 
ale niekoniecznie są one utwier-
dzone tylko w konkretnej religii. 
Staramy się być ponad podzia-
łami religijnymi, staramy się nie 

głosić jakiegoś konkretnego prze-
kazu na tej płaszczyźnie. Cho-
dzi nam o to, by śpiewać dobre 
piosenki i być dobrymi ludźmi. 
Chcemy zarazić innych naszą do-
brą energią. 

Trudno znaleźć w Polsce, i chyba 
nie tylko, tak popularnych chór 
jak Wasz. 
Chyba nie ma takich chórów. Je-
steśmy takim eksperymentem 
trochę (śmiech). W tej chwili 
jesteśmy najbardziej popular-
nym chórem w Polsce, ale kiedy 
chcieliśmy startować na miano 
takiego chóru to było to bardzo 
trudne. Sami nie wiedzieliśmy 
czy to się uda, bo właśnie nie by-
ło odnośnika, gdzie byłaby ta-
ka przestrzeń w naszym kraju. 
Nawet za granicą nie ma takich 
tworów, zespołów chóralnych, 
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które śpiewają popularną mu-
zykę radiową. 

A jak wygląda u Was „brze-
mię popularności”?
Razem jesteśmy siłą, ale oddziel-
nie to jesteśmy po prostu zwy-
kłymi osobami z tłumu. To jest 
bardzo wygodne. Możemy swo-
bodnie się poruszać po mieście. 
Ale wiadomo wszyscy kochają Ka-
mila Bijosia i jego wszędzie roz-
poznają (śmiech). 

Jeśli pojawi się taka możliwość 
to wrócicie do Pruszkowa?
Oczywiście! Jak najbardziej. Świet-
nie było tutaj gościć. Koncert był 
przykładem, że mieszkańcy Prusz-
kowa chcą nas słuchać. Jak tylko 
będzie okazja to wracamy.

Rozmawiał  
Seweryn Dębiński

G R O D Z I S K  M A Z .
2 lutego rozpocznie się 
kolejna edycja Grodziskich 
Spotkań Wielokulturowych 
„Sploty”. Program tego 
kilkunastodniowego 
wydarzenia jest niezwykle 
bogaty. Znajdziecie  
w nim m.in. koncerty, 
spotkania, wernisaże  
oraz projekcje filmowe.

Sploty organizowane 
są w Grodzisku Ma-
zowieckim od pięciu 
lat. – Jest to wydarze-

nie podczas którego splatają się 
wątki wielu kultur, często bar-
dzo od siebie odmiennych i od-
ległych. Poprzez nasze działania 
chcielibyśmy pokazać jak ważne 
jest poznawanie i zrozumienie 
inności, akceptacja różnorod-
ności oraz świadomość tego, 
jak wiele my – przedstawiciele 
różnych kultur i tradycji – mo-
żemy się wzajemnie od siebie 
nauczyć – przedstawia Mario-
la Goździkowska z Willi Rado-
goszcz Galerii Etnograficznej 
w Grodzisku Maz.

Tegoroczne hasło wyda-
rzenia brzmi: „Tak dalecy, tak 
bliscy”. Poruszone zostaną te-
maty, które ostatnio wzbudza-
ją wiele kontrowersji i emocji. 
Organizatorzy „Splotów” bę-
dą starali się wytłumaczyć 
uczestnikom, że można uni-
kać niepotrzebnych niesna-
sek, gdy tylko spojrzymy na 
nie z innej perspektywy.

Tak naprawdę „Sploty” moż-
na nazwać festiwalem, na który 

składa się szereg mniejszych 
wydarzeń organizowanych 
praktycznie dzień po dniu. – Za- 
praszani przez nas goście to 
ludzie, którzy są częścią na-
szego społeczeństwa i których 
losy nierzadko splatają się z na-
szymi. Pragniemy jednak zwró-
cić uwagę nie tylko na kultury, 
które są blisko nas. Chcieliby-
śmy pokazać fragment dalekie-
go świata, postrzeganego jako 
„egzotyczny”, ale często też nie-
zrozumiały. Dlatego też tym ra-
zem oddalimy się od naszego 
miasta i zabierzemy Państwa 
w podróż po świecie bliskim 
i dalekim; odwiedzimy pół-
nocnoafrykańskich Tuaregów, 
zajrzymy do meksykańskiego 
puebla, przeniesiemy się do 
aborygeńskiego „Czasu snu” 
– zaznacza Goździkowska.

Tegoroczna edycja będzie 
trwała od 2 do 20 lutego. „Ga-
zeta WPR” i portal WPR24.pl 
są patronami medialnymi 
„Splotów”. Harmonogram wy-
darzenia jest dostępny na na- 
szym portalu. [SD]

Grodziskie „Sploty 2018”
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Czy wiecie, że od otwarcia naszego lo-
dowiska w piątek 8 grudnia do niedzieli 
21 stycznia wypożyczyliśmy łyżwy po-
nad 10 tys. razy, a tylko w pierwszym 
tygodniu feryjnym prawie 1,5 tys. razy? 
W brwinowianach jest moc!!! Z tym 
 większą przyjemnością zapraszam  
w najbliższy piątek i sobotę na imprezy 

na lodowisku. Obecność obowiązko-
wa! – zachęca burmistrz Arkadiusz 
Kosiński. Pierwsza ze wspomnianych 
imprez to „Łyżwiarskie Show”, czyli po-
kazy mistrzów w jeździe figurowej na 
lodzie. Początek o godz. 17.00 w pią-
tek, 26 stycznia. Huczne pożegna-
nie ferii na lodowisku w Brwinowie  

w sobotę, 27 stycznia. W planach m.in 
ognisko, malowanie buziek, poczęstu-
nek goframi i kiełbaskami, zabawy na 
lodzie i darmowe wypożyczenie ły-
żew. Start o godz. 15.30. Przypomina-
my, że lodowisko mieści się na terenie  
przy ul. Przejazd/Piłsudskiego w Brwi-
nowie. Wstęp jest bezpłatny. [Red.] 

L O D O W I S K O

Pożegnanie ferii  
na lodowisku

Decyzja o lokalizacji CPK  
w maju?

R E G I O N
Propozycje dwóch 
alternatywnych lokalizacji 
dla Centralnego Portu 
Komunikacyjnego mają  
być gotowe do końca  
maja – taką informację 
przekazano delegacji gminy 
Baranów podczas spotkania 
w kancelarii premiera RP.

P lanowana przez rząd 
gigantyczna inwesty-
cja w Centralny Port 
Komunikacyjny budzi 

wiele kontrowersji wśród miesz-
kańców gminy Baranów (powiat 
grodziski), bo to właśnie na jej 
terenie ma powstać terminal. 
Wielu z nich prawdopodobnie 
będzie zmuszonych do prze-
prowadzki z obecnego miejsca 
zamieszkania. Dlatego tak istot-
na jest decyzja o tym, gdzie do-
kładnie na terenie gminy może 
powstać planowane lotnisko 
i port przesiadkowy.

M.in. w tej sprawie kilka dni 
temu doszło do spotkania samo-
rządowców z Baranowa z pełno-
mocnikiem rządu d.s. budowy 
Centralnego Portu Komunika-
cyjnego. Co ustalono? – W trak-
cie spotkania przedstawiciele 

gminy dopytywali przede wszyst-
kim o postępy prac w zakresie 
planowania i przygotowaniu in-
westycji oraz o nowe ustalenia, 
które mogły pojawić się od czasu 
wizyty pełnomocnika w Barano-
wie. Zgodnie z uzyskanymi infor-
macjami nie pojawiły się żadne 
nowe fakty pozwalające defini-
tywnie określić lokalizację Cen-
tralnego Portu Lotniczego, która 
to kwestia jest w tej chwili jed-
nym z najistotniejszych tema-
tów nurtujących mieszkańców 
naszej gminy. Według zapewnień 

pełnomocnika kwestia ta roz-
strzygnięta zostanie do końca 
maja 2018 roku, kiedy to przed-
stawione zostaną dwie alterna-
tywne lokalizacje – informuje 
urząd gminy w Baranowie.

Samorządowcy przedstawili 
pełnomocnikowi ds. CPK długą 
listę pytań i wątpliwości. Chcą 
konkretnej informacji min. jaki 
będzie czas od wykupu do mo-
mentu opuszczenia nierucho-
mości, czy będą uproszczone 
procedury dotyczący budo-
wy nowych siedlisk, jak daleko 
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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 medycznych 

w mieście. Funkcjonująca obec-
nie w budynku przy ul. P. Wy-
sockiego 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 posta-
wili dołożyć brakujące środki. 
Budowa nowej filii przychod-
ni pochłonie 7,9 mln zł i potrwa 
około półtora roku. To oznacza, 
że mieszkańcy Piastowa po po-
radę do nowej lecznicy będą 
mogli wybrać się już w poło-
wie 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]

Jest umowa na budowę 
przychodni 

R E G I O N
Niemal 1 tys. sztuk zabawek 
oraz 1,5 tys. zegarków  
o łącznej wartości 
pół miliona złotych 
zabezpieczyli policjanci 
ze stołecznej komendy na 
terenie bazaru w Wólce 
Kosowskiej. Zabezpieczone 
rzeczy były oznaczone 
zastrzeżonymi znakami 
towarowymi.

F unkcjonariusze poli-
cji zajmujący się wal-
ką z przestępczością 
gospodarczą pozyskali 

informacje o tym, że na bazarze 
w Wólce Kosowskiej oferowane 
są produkty, których zła jakość 
i niskie ceny mogą wskazywać 
na to, że znajdujące się na nich 
znaki towarowe znanych pro-
ducentów nie są autentyczne. 
Skontrolowano kilka stanowisk 

w halach targowych. Policjanci 
znaleźli szeroki asortyment za-
bawek i zegarków.

Wygląd rzeczy wzbudził za-
strzeżenia, ponieważ posiadały 
one skazy i znaki towarowe zna-
nych firm. – Policjanci zabezpie-
czyli prawie 1000 sztuk zabawek 
i niemalże 1500 zegarków znanych 
marek. Biegły wyda teraz opinię 
o jakości towarów. Określi również 
ich rzeczywistą wartość. Wstęp-
nie oszacowano wartość towaru 
na ponad 500 tysięcy złotych – 
przedstawiają stołeczni policjanci.

Zatrzymano troje obywateli 
Chin. Niewykluczone, że usły-
szą oni zarzuty wprowadzenia 
do obrotu towarów z podrobio-
nymi znakami towarowymi, za 
co grozi nawet do 5 lat pozba-
wienia wolności. Policjanci za-
bezpieczyli również prawie 12 tys. 
zł i 1,2 tys. euro na poczet przy-
szłych kar. [SD]

Znów podrobiony towar 
w Wólce

P R U S Z K Ó W
Temat uruchomienia 
sygnalizatorów 
świetlnych ustawionych 
w grudniu ubiegłego 
roku na skrzyżowaniu 
al. Armii Krajowej i ulic 
Komorowskiej i Berenta 
zaczyna przypominać 
telenowelę.

K ierowcy zastanawia-
ją się kiedy wspo-
mniane urządzenia 
zaczną działać – Py-

tania są w pełni uzasadnione bo-
wiem mimo zakończenia prac 
i odbioru technicznego 13 grud-
nia ubiegłego roku sygnalizacja 
nadal nie pracuje, a tym samym 
nie spełnia swojej roli. Powo-
dem tego jest fakt, że do chwili 
obecnej dostawca energii zasila-
jącej, czyli PGE Dystrybucja S.A. 
nie wykonał podłączenia – mó-
wił nam 10 stycznia  Krzysztof 
Bukowski ze Starostwa Powia-
towego w Pruszkowie.

Okazuje się jednak, że PGE 
z wykonaniem podłączenia spie-
szyć się nie musi... – Nie jest 
prawdą, jakoby zwłoka w przy-

łączeniu sygnalizacji świetl-
nej na skrzyżowaniu al. Armii 
Krajowej i ul. Komorowskiej 
w Pruszkowie nastąpiła z winy 
pracowników PGE Dystrybucja. 
Przyłączenie każdego obiektu do 
sieci elektroenergetycznej musi 
być realizowane zgodnie z za-
sadami opisanymi w ustawach 
Prawo energetyczne, Prawo bu-
dowlane i rozporządzeniach do 
tych ustaw. Realizacja przyłą-
czenia do sieci wymaga rozbu-
dowy sieci i dostosowania jej do 
większego obciążenia. Rozbu-
dowa sieci, jak każda inwestycja, 
wymaga z kolei przygotowania 
dokumentacji technicznej oraz 
prawnej i wykonania robót w te-
renie. Z tych powodów ustawo-
dawca przewidział, że każdy, kto 
chce przyłączyć nowy obiekt 
do sieci, musi wystąpić o wy-
danie warunków technicznych 
przyłączenia i zawrzeć umowę 
przyłączeniową – wyjaśnia Ka-
tarzyna Burda-Mazurek, rzecz-
nik prasowy PGE Dystrybucja. 
– Powiat Pruszkowski zawarł 

z Rejonem Energetycznym 
umowę 06.11.2017 r., a termin 
realizacji przyłączenia ustalo-
no w umowie na 12.04.2019 r. 
Oczywiście, bez względu na ter-
min umowny, zaraz po podpisa-
niu umowy pracownicy Rejonu 
Energetycznego w Pruszkowie 
podjęli starania, aby przyłą-
czenie sygnalizacji powstało 
w możliwie najkrótszym cza-
sie. Jednak realny czas potrzeb-
ny na wykonanie przyłączenia 
to przynajmniej kilka miesię-
cy – dodaje.

Pruszkowskie starostwo de-
klarując uruchomienie sygna-
lizacji na początku stycznia, 
wyszło z założenia, że podob-
nie jak przy poprzednich umo-
wach z PGE przyłącze zostanie 
wykonane przed terminem za-
wartym w umowie. – Do tej pory 
było tak, że PGE mimo takich za-
pisów w umowach w odpowiedzi 
na składane wnioski wykonywa-
ła przyłączenia znacznie szybciej 
i przed terminem wskazywa-
nym w umowie. Dlatego działa-
jąc dokładnie tak jak do tej pory 
30 października 2017 złożyliśmy 
pierwsze w tej sprawie pismo do 

PGE, w którym poinformowali-
śmy o planowanym terminie za-
kończenia prac i zwracając się 
do firmy z prośbą o wykonanie 
umowy przed jej terminem, aby 
sygnalizacja działała jak najszyb-
ciej po zakończeniu budowy. 
Sygnalizacja została odebrana  
13 grudnia, a my w oczekiwaniu 
na podłączenie po raz kolejny 
zaapelowaliśmy do PGE o je-
go wykonanie. Długie terminy 
w zapisach umowy są standar-
dem w przypadku PGE, ale ich 
realizacja w praktyce była i jest 
znacznie szybsza. Ta konkret-
na sytuacja odbiega od dotych-
czasowej praktyki – zaznacza 
Krzysztof Bukowski ze Staro-
stwa powiatowego w Pruszkowie.

Kłopot jednak w tym, że reali-
zacja umów w praktyce to jed-
no, a terminy zawarte w umowie 
to drugie. Dla PGE wiążące są 
terminy zawarte w podpisanych 
umowach, a wcześniejsze wy-
konanie umowy to nie obowią-
zek, a dobra wola pracowników 
PGE Dystrybucja. [AZ]

Na uruchomienie sygnalizacji 
jeszcze poczekamy...
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Nie jest prawdą, jakoby zwłoka  
w przyłączeniu sygnalizacji świetlnej 
nastąpiła z winy pracowników  
PGE Dystrybucja. 

będzie sięgała strefa ograniczo-
nego użytkowania.

Postulują też przyspieszenie 
określenia dokładnej lokalizacji 
lotniska (jak argumentują, w celu 
uspokojenia nastrojów społecz-
nych), ujawnienie procedury 
i stawek wyceny gruntów i bu-
dynków, przedstawienie lokali-
zacji magistrali kolejowej i innych 
połączeń kolejowych oraz planów 
rozbudowy sieci drogowej.

Na oficjalną odpowiedź przed-
stawiciela rządu w tych kwestiach 
trzeba jeszcze poczekać. [Red.] 
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Zarzuty za uprowadzenia  
w Nadarzynie i Raszynie 

R E G I O N
Dwanaście osób usłyszało 
zarzuty w związku  
z uprowadzeniami dla 
okupu, których dokonano 
m.in. w Nadarzynie  
i Raszynie. Grupa działała 
w powiązaniu z tzw. 
„grupą mokotowską”, 
zwaną również „gangiem 
obcinaczy palców”.

O postępach w spra-
wie poinformowa-
li policjanci z CBŚP. 
– Dwanaście osób 

jest podejrzanych o trzy upro-
wadzenia w celu uzyskania oku-
pu. Jedenastu z nich policjanci 
doprowadzili z Zakładów Kar-
nych lub Aresztów Śledczych. Do 
sprawy zatrzymano jedną osobę, 
44-letniego Alberta P. ps. „Abel” 
– informuje komisarz Iwona  
Jurkiewicz z CBŚP.

Chodzi o lata 2002-2005. Na 
terenie Warszawy i okolic doszło 
wówczas do szeregu uprowa-
dzeń dla okupu. W większości 
zdarzeń działania sprawców 

charakteryzowała skrajna bru-
talność, m.in. obcinano palce 
ofiarom, torturowano je, a nawet 
dochodziło do zabójstw. Prowa-
dzone śledztwo dotyczy około  
30 uprowadzeń i 5 zabójstw.

W 2002 roku z domu na te-
renie gminy Nadarzyn zosta-
ła uprowadzona kobieta, którą 
przetrzymywano 1,5 miesiąca, 
do momentu wpłacenia okupu, 
w następstwie czego wróciła do 
domu. W 2003 roku metodą na 
policjanta uprowadzono męż-
czyznę w Raszynie. Sprawcy 
przetrzymywali go dobę, pod-
czas której został bestialsko po-
bity, nieprzytomnego porzucili 

na obrzeżach Warszawy. W tym 
przypadku w związku z torturo-
waniem pokrzywdzonego doszło 
do trwałego, poważnego inwa-
lidztwa ofiary. 

Na podstawie zebranego ma-
teriału dowodowego, prokurator 
Prokuratury Okręgowej w Płoc-
ku ogłosił zarzuty uprowadzenia 
trzech osób. Usłyszeli je Krzysz-
tof M. ps. „Mikuś”, Krzysztof P. 
ps. „Skrzat”, Artur N. ps. „Artek”, 
Sebastian L. ps. „Lepa”, Tadeusz 
P. ps. „Tadek”, Marek W., Wiesław 
B., Sławomir B., Tomasz R. ps. 
„Garbaty”, Krzysztof M. ps. „Ter-
nit” oraz Wojciech S. ps. „Wojtas” 
i  Albert P. ps. „Abel”.  [Red. WPR]

CB
ŚP

Miłość można okazywać w różny 
sposób. Miłośnicy sportu z Grodzi-
ska zachęcają, aby jednym z nich by-
ła wspólna aktywność fizyczna, w tym 
wypadku bieganie. Dobrą okazją bę-
dzie Bieg Par. W tym roku impreza od-
będzie się w Kozerkach. W programie 
m.in. Bieg Serc na dystansie 1 km, Bieg 

Par (5 km), Bieg Singli (10 km) oraz 
Marsz Miłości, czyli 5-kilometrowa 
trasa nordic walking. – Zapraszamy 
serdecznie pary i osoby indywidualne, 
w tym dzieci i dorosłych – zachęcają 
organizatorzy. Udział w biegach jest 
odpłatny. Koszt różni się w zależności 
od konkurencji, w której chcemy wziąć 

udział i wynosi od 20 do 40 zł. Swój 
udział można zgłaszać za pomocą elek-
tronicznego formularza dostępnego  
na stronie elektronicznezapisy.pl Bieg 
Par odbędzie się w sobotę, 11 lutego  
w Kozerkach (świetlica gminna). Biega-
cze na trasę ruszą o godz. 11.00. Biuro 
zawodów czynne od godz. 9.00. [Red.] 

B I E G I

Walentynkowy  
Bieg Par w Grodzisku

Empik i Świat Książki  
w Nowej Stacji

 Anna Zwolińska 

P R U S Z KÓ W
Świetna informacja dla 
miłośników książek. 
W centrum handlowo-
-rozrywkowym Nowa 
Stacja w Pruszkowie  
będą działać dwie  
wielkie księgarnie  
– Empik i Świat Książki.

Centrum handlowo-
-rozrywkowe Nowa 
Stacja zapełnia listę 
najemców. Do grona 

marek jakie znajdziemy w gale-
rii handlowej właśnie dołączy-
ły sieci Empik i Świat Książki. 
– Asortyment w tych dwóch 
uznanych sieciach uzupeł-
nia się wzajemnie, dzięki cze-
mu nasi klienci będą korzystać 
z szerokiej oferty wydawniczo-
-kulturalnej. Oba salony zo-
staną tak zaprojektowane, aby 
zachęcać do miłego spędza-
nia czasu na czytaniu książek, 
przeglądaniu czasopism, słu-
chaniu muzyki czy wybiera-
niu produktów plastycznych. 
Będą to miejsca atrakcyjne dla 
każdego, niezależnie od wieku.  
– cieszy się Maciej Krzewiński, 
COO i Członek Zarządu firmy 
ECC Real Estate, dewelopera 
Nowej Stacji. – Naszą ambicją 
jest zapewnienie klientom No-
wej Stacji dostępu do sklepów 
znanych i lubianych marek, 
których dotychczas brakowało 

w Pruszkowie i w całym połu-
dniowo-zachodnim regionie 
Warszawy. Salony Świat Książ-
ki i Empik, które otworzą się 
w naszym centrum, sprawią, że 
mieszkańcy Pruszkowa i oko-
lic nie będą już musieli jeździć 
aż do Warszawy by odwiedzić 
którąś z tych renomowanych 
księgarni – dodaje.

Księgarnie Świat Książki są 
założone przez wydawnictwo 
o tej samej nazwie. Oferują 
one bogaty zestaw beletrysty-
ki, książek dla dzieci i młodzieży, 
reportaży, poradników i ksią-
żek edukacyjnych. Asortyment 
uzupełniają podręczniki, mu-
zyka, filmy, artykuły papierni-
cze, zabawki, gry oraz różnego 
rodzaju multimedia. Natomiast 
Empik  to jedna z najbardziej 

rozpoznawalnych polskich ma-
rek i największa sieć dystry-
buująca dobra kultury, wiedzy 
i rozrywki. W salonach Empik 
można znaleźć produkty ta-
kie jak książki, płyty muzyczne, 
filmy, gry multimedialne, cza-
sopisma, artykuły papiernicze, 
zabawki edukacyjne, gry planszo-
we, a także bilety na wydarzenia 
muzyczne i artystyczne.

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

Pierwsza pruszkowska ga-
leria handlowa ma otworzyć 
swoje podwoje w drugiej po- 
łowie 2018 r. 
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P R U S Z K Ó W
Władze Pruszkowa nadal  
nie rozstrzygnęły  
przetargu na budowę 
parkingu Park&Ride przy  
ul. Waryńskiego  
w Pruszkowie. Oferty 
złożone przez firmy 
przewyższają budżet 
przewidziany na tę 
inwestycję. 

P arking przy ul. Waryń- 
skiego ma zachęcać  
mieszkańców Gąsina  
i Żbikowa do korzysta- 

nia z usług kolei. Dzięki tej inwe-
stycji ma również zniknąć pro-
blem ze znalezieniem miejsca 

parkingowego w rejonie dwor-
ca. Przy Waryńskiego ma po-
wstać naziemny parking na 110 
samochodów. Dodatkowo prze-
widziano budowę parkingu dla 

Oferty wyższe niż zakładano
rowerów oraz wydzielenie za-
toczki autobusowej. 

Do przetargu zgłosiła się tyl-
ko jedna firma i zaproponowa-
ła cenę wyższą od zakładanej. 
Zakład Usług Terenowych, Bu-
dowlanych i Porządkowych z War- 
szawy za wykonanie prac zażą-
dał ponad 2,8 mln zł, tymcza-
sem pruszkowski magistrat na 
budowę parkingu ma zarezer-
wowane niespełna 2,6 mln zł.  
– Chcemy zwiększyć środki na 
to zadanie i rozstrzygnąć prze-
targ. Na najbliższej sesji wystą-
pimy do radnych o dokonanie 
przesunięć w budżecie – powie-
dział nam Andrzej Kurzela, wi-
ceprezydent Pruszkowa. [AZ]

P O D K O W A  L E Ś N A
Podkowiański magistrat 
rozpoczął poszukiwania 
firmy, która zajmie się 
termomodernizacją  
dwóch budynków.  

C hodzi o gmach urzędu 
miasta przy ul. Aka-
cjowej oraz siedzibę 
Miejskiej Bibliote-

ki Publicznej przy ul. Błońskiej. 
W ramach prac w budynku urzę- 

du zostanie wykonane docieple- 
nie podłogi, stropów i dachu. 
To jednak nie koniec. Wszyst-
kie okna w budynku zostaną wy-
mienione na nowe. Dodatkowo 
w ramach zadania przewidziane 
jest zaadaptowanie łazienki na 
parterze budynku na potrzeby 
osób niepełnosprawnych. Po-
nadto wykonana zostanie ele-
wacji budynku wraz z drobnymi 
naprawami.  A jakie roboty zo-
staną wykonane w budynku 

Urząd i biblioteka przejdą 
termomodernizację

biblioteki? Tu również przewi-
dziano docieplenie podłogi par-
teru i wymianę okien. Dodatkowo 
docieplone zostaną również ścia-
ny przy gruncie, posadzka bal-
konu oraz dach. To jednak nie 
wszystko. Na budynku bibliote-
ki zamontowane zostaną rów-
nież ogniwa fotowoltaiczne. Jeśli 
w pierwszym przetargu uda się 
wybrać wykonawcę to wszystkie 
prace mają zostać wykonane do 
10 sierpnia tego roku. [AZ]

M
ac

ie
j B

oc
hn

ow
sk

i

Co dalej z pomostami  
na stawach?

G R O D Z I S K  M A Z . 
Przetarg na budowę 
nowych pomostów na 
grodziskich Stawach 
Walczewskiego został 
unieważniony. Powód? 
Wpłynęła jedna oferta, 
która przewyższa 
zakładany budżet  
aż o 500 tys. zł. 

O planach budowy ko-
lejnych pomostów na 
terenie Stawów Wal-
czewskiego informo-

waliśmy pod koniec listopada 
ubiegłego roku. Wtedy grodzi-
ski magistrat ogłosił przetarg na  
budowę pięciu takich konstruk-
cji. Postępowanie trzeba było 
jednak unieważnić. Powodem 
była cena, którą zaproponował 
jedyny oferent. Firma PPHU De-
kar za budowę pięciu pomostów 
zażądała 878 tys. zł. Tymczasem 
grodziski magistrat na to zada-
nie chce przeznaczyć 330 tys zł. 
– Zamawiający nie może zwięk-
szyć tej kwoty do ceny najniższej 
oferty – czytamy w uzasadnieniu 
unieważnienia przetargu.

Pojawia się zatem pytanie czy 
władze grodziska zrezygnują z bu-
dowy pomostów w najbliższym 
czasie czy może zwiększą środki 

na ten cel? – Postanowiliśmy odło-
żyć to zadanie w czasie. Przetarg 
został unieważniony, mieliśmy 
tylko jednego oferenta. Pomosty 
będziemy więc realizować w przy-
szłym roku – mówi nam Grzegorz 
Benedykciński, burmistrz Grodzi-
ska Mazowieckiego. 

Przypomnijmy dwa z pięciu 
pomostów mają zostać wybudo-
wane na zbiorniku południowym 
przy plaży oraz po przeciwnej 
stronie zbiornika. Pozostałe zo-
staną ustawione na zbiorniku 
północnym – w rejonie boisk po-
jawi się pomost w kształcie łu-
ku drugi zostanie zamontowany 

w rejonie ul. Pięknej w samym 
rogu zbiornika. Ostatni pomost 
będzie natomiast dedykowany 
miłośnikom wędkowania. 

Stawy Walczewskiego są stale 
„upiększane”. Jakich elementów 
jeszcze brakuje na tym terenie 
i kiedy się pojawią? – W tym ro-
ku mamy już przetargi na stre-
et workout i siłownie plenerową, 
plac zabaw, niebawem ogłosimy 
kolejny przetarg na zieleń. Chce-
my jeszcze poprawić plażę. Na 
przyszły rok zostanie nam do 
wybudowania wieża widokowa 
i wspomniane pomosty – zazna-
cza Benedykciński. [AZ] 
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Dwie imprezy 
na lodowisku

W piątek o godz. 
17.00 na lodo-
wisko u zbiegu 
ulic Przejazd 

i Piłsudskiego w Brwinowie 

wyjadą mistrzowie jazdy figu-
rowej – Joanna Zając, Jan Mo-
ścicki, Amelia Wojtyńska oraz 
Łukasz Kędzierski. Zaprezen-
tują program artystyczny 

w którym na pewno nie za-
braknie widowiskowych piru-
etów. W sobotę od godz. 15.30 
rozpocznie się ognisko z kieł-
baskami, zabawy na lodzie 

i inne atrakcje. Wstęp na 
obie imprezy jest bezpłatny, 
a w sobotę nie będzie pobie-
rana opłata za wypożyczenie 
łyżew. (PR)

Na zakończenie ferii – w piątek 26 stycznia 2018 r. pokazy mistrzów w jeździe fi gurowej 
na lodzie, a w sobotę 27 stycznia 2018 r. – ognisko, tysiąc kiełbasek, zabawy na lodzie, 
malowanie buziek, atrakcje dla dzieci, konkursy. 

Remont pałacu

Ruszyły prace budowlane 
związane z rewaloryzacją 
pałacu w Brwinowie. 
Remont prowadzony 
jest w systemie 
„projektuj i buduj”. 

P o opracowaniu pro-
jektu przebudowy 
można było rozpo-
cząć prace budowla-

ne. Wykonawca – konsorcjum 
fi rm Instal Warszawa S.A. oraz 
Polskie Pracownie Konserwacji 
Zabytków S.A. zaczął działania 
w imponującym tempie. Trwają 
już wstępne prace w piwnicach 

– usuwanie starych tynków 
i wywożenie gruzu, a wkrót-
ce pojawić się mają sztukato-
rzy, którzy zadbają o piękne 
pałacowe stiuki.

Rewaloryzacja pałacu do-
fi nansowana jest z Regional-
nego Programu Operacyjnego 
WM 2014–2020 w ramach kon-
kursu z Działania 5.3 Dziedzic-
two kulturowe. Nabór ogłosiła 
i przeprowadziła Mazowiecka 
Jednostka Wdrażania Progra-
mów Unijnych. Gmina po-
zyskała na ten cel 3,5 mln zł. 
Koszt całej inwestycji to 8 386 
140,00 zł. (PR)

Gminne dotacje na usuwanie azbestu
Gmina Brwinów zachęca 
mieszkańców do usuwania 
wyrobów azbestowych 
ze swoich nieruchomości. 
Dzięki dotacjom z budżetu 
gminy w 2017 roku udało 
się zlikwidować ponad 
80 ton niebezpiecznych 
materiałów. Trwa nabór 
wniosków na 2018 rok.

W yroby azbestowo-ce-
mentowe (dachówki, 
płyty faliste, płyty 

elewacyjne itp.) były bardzo 
popularne w budownictwie do 
połowy lat 80., kiedy stwier-
dzono, że azbest jest mate-
riałem rakotwórczym. Bardzo 
szkodliwe jest wdychanie je-
go mikroskopijnych włókien, 
które z czasem wykruszają się 
z płyt i mas azbestowych. Po-
nieważ jest to materiał niebez-
pieczny, jego utylizacją mogą 
zajmować się wyłącznie wy-
specjalizowane fi rmy, dyspo-
nujące odpowiednim sprzętem 

zapobiegającym zanieczyszcze-
niu otoczenia. 

Z dotacji mogą skorzystać 
m.in. osoby fizyczne i praw-
ne, wspólnoty mieszkaniowe 
i przedsiębiorcy. Wnioski przyj-
mowane są na bieżąco, a umo-
wy dotacyjne podpisywane są do 
wyczerpania środków przezna-
czonych na ten cel. 

Wniosek wraz z załącznikami, 
wśród których powinna znaleźć 
się kopia aktualnego dokumentu 
potwierdzającego tytuł prawny do 

nieruchomości, pisemna zgoda 
współwłaścicieli, kopia złożonej 
w danym roku budżetowym in-
formacji o wyrobach zawierają-
cych azbest oraz kopia zgłoszenia 
prac do Starostwa Powiatowego 
w Pruszkowie, a także oświadcze-
nie o przyznanej pomocy de mi-
nimis, należy złożyć w Urzędzie 
Gminy Brwinów przy ul. Grodzi-
skiej 12. Informacji udziela Referat 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa, 
ul. T. Kościuszki 4A, pok. 11, 
tel. 22 738 25 94. (PR)

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
Biuletyn przygotowywany i redagowany przez UrzĄd Miejski w Grodzisku Mazowieckim. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.

ul. T. Kościuszki 32A, tel. 22 755 55 34;
www.grodzisk.pl

W programie zaplano-
waliśmy poświęcenie 
budynku, darmową 
grochówkę, część ar-

tystyczną pieczołowicie przygotowa-
ną przez mieszkańców sołectwa oraz 
występ Młodzieżowej Orkiestry Dę-
tej im. Feliksa Dzierżanowskiego pod 
batutą kapelmistrza tamburmajora 
Ryszarda Klechy.

Budynek świetlicy jest parterowy 
wolnostojący o powierzchni użytko-
wej 99,7 m. W ramach zagospodarowa-
nia terenu działki wybudowano parking 
na 4 miejsca parkingowe wraz z placem 
manewrowym. Wykonano ogrodze-
nie, wybudowano wiatę śmietnikową, 

przyłącza wodociągowe i energetyczne 
oraz instalację oświetlenia zewnętrz-
nego. Koszt dotychczasowych prac wy-
niósł ok. 673 tysiące zł.

– Pomysł na budowę świetlicy po-
wstał z zapotrzebowania mieszkań-
ców. Sołectwo coraz lepiej się rozwija, 
integrujemy społeczność lokalną, 
uwzględniamy wszystkie grupy wie-
kowe, zastanawiamy się też nad ofertą 
dopasowaną do zgłaszanych oczekiwań. 

Kulturalne centrum 
w Chlebni

Zapraszamy wszystkich 
zainteresowanych na 
uroczyste otwarcie 
nowej świetlicy wiejskiej 
w Chlebni w gminie 
Grodzisk Mazowiecki, 
które odbędzie się 
w sobotę 3 lutego 
2018 r. o godz. 13.00.

Chcemy stworzyć strefę kibica, zaopa-
trzyć pomieszczenia w różnego rodza-
ju gry m.in. planszowe, stół do bilarda, 
piłkarzyki. Mamy nadzieję, że zechcą 
Państwo zaszczycić nas swoją obecno-
ścią podczas otwarcia – mówi Sławo-
mir Pietraszek, sołtys Chlebni. 

Warto dodać, że w świetlicy 
w Chlebni będzie można wynajmo-
wać pomieszczenia m.in. na organi-
zację imprez.

 
 

      
  



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

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

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

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

 ► 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 mężczyzn 
do produkcji wyrobów 
gumowych. Praca stała 
w Pruszkowie. 
Tel.: 22 728-25-00 

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

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 

Sprzedam

 ► Starocia i drobne meble. 
602-104-075 

Usługi

 ► Czyszczenie skórzanej 
tapicerki samochodowej, 
505-076-331 

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

Dam pracę

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

Lokal gastronomiczny 
zatrudni kierowcę 
z własnym samochodem 
na weekendy 
509-683-032 

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

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

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

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

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

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

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

 ► 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. 662-006-180

601 333 138       603 962 657

•markizy •moskitiery, 
•rolety antywłamaniowe, 

•rolety materiałowe, 
•żaluzje alu/drewniane, 

•plisy

witrex2@onet.eu
roletywitrex.com.pl

12

zmontujemy Ci
pracę

501 326 691

produkcja 
i montaż podzespołów
praca w Pruszkowie

nowe 
wyższe stawki

umowa o pracę tymczasową (cały etat)

dodatek za pracę w godzinach nocnych
premie miesięczne

praca pon. - pt. / system 3-zmianowy

1500 zł za polecenie pracownika

pakiet benefitów

opieka konsultanta Randstad

zadzwoń

wynagrodzenie 19 zł brutto za godzinę

Agencja zatrudnienia (nr lic. 47)


