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Kiedy pojawią się miejskie rowery?
 Anna Zwolińska 

P R U S Z K Ó W
Mieszkańcy Pruszkowa 
z niecierpliwością czekają 
na uruchomienie systemu 
wypożyczalni miejskich 
rowerów. Kiedy jednoślady 
będą ponownie dostępne?

S ystem wypożyczalni
miejskich rowerów 
działa już w kilku miej-
scowościach w naszym

regionie. Zapoczątkowała go 
Warszawa. Później wypożyczal-
nie pojawiły się w kolejnych gmi-
nach. Rowery miejskie zawitały 
również do Pruszkowa. Tu sys-
tem wystartował we wrześniu 
ubiegłego roku. Został urucho-
miony pilotażowo zaledwie na 
dwa miesiące. W ekspresowym 
tempie zyskał popularność. 

Mieszkańcy do swojej dyspozycji 
mieli 48 rowerów rozmieszczo-
nych w sześciu różnych lokali-
zacjach. Rowery wypożyczono 
1500 razy. Warto tu podkreślić, 
że wynik ten został osiągnięty 
w jesienne miesiące, które ze 
względu na pogodę nie zachę-
cały do aktywności fi zycznej na 
świeżym powietrzu. 

Na początku listopada ubie-
głego roku pruszkowscy włoda-
rze zapewniali, że wypożyczalnie 
miejskich rowerów wrócą rów-
nież w kolejnym sezonie. Co wię-
cej zaplanowano zwiększenie 
liczby stacji z sześciu do ośmiu.

Sezon rowerowy rusza już 
1 marca. Postanowiliśmy, więc 
sprawdzić jak idą przygotowa-
nia do uruchomienia systemu 
w tym roku. 
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tylu tancerzy wzięło udział w Ogólnopolskim Festiwalu Tańca 
„Mazovia Open 2018”, który odbył się w Pruszkowie w dniach 
10-11 lutego na hali Międzyszkolnego Ośrodka Sportu.500
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B Ł O N I E
Prokuratura rejonowa  
w Grodzisku Mazowieckim 
prowadzi postępowanie  
w sprawie śmierci 
mężczyzny w Starych 
Faszczycach (gmina Błonie). 
Do tragedii doszło 10 lutego.

D o zgonu 61-letniego  
Tadeusza G. mia-
ło dojść podczas 
imprezy. W sobo-

tę około godz. 18.00 na miejscu 
w Starych Faszczycach pojawi-
ła się policja. Od razu do wyja-
śnienia zatrzymano dwie kobiety 
45-letnią Marzenę K. oraz 54-let-
nia Małgorzatę S. – Zostały za-
trzymane dwie kobiety. Były 

w stanie znacznego upojenia al-
koholowego. Po wytrzeźwieniu 
dopiero dziś (12 lutego) mogli-
śmy wykonać z nimi jakiekol-
wiek czynności. Jedna z nich 
po przesłuchaniu w charakte-
rze świadka została zwolniona, 
drugiej Marzenie K. postawio-

no zarzut z artykułu 148 Kodeksu 
karnego, czyli zarzut zabójstwa – 
mówi nam Wojciech Ramotowski, 
zastępca prokuratora rejonowe-
go w Grodzisku Mazowieckim.
Zarzuty zostały przedstawione 

Zabójstwo przez uduszenie
po wstępnych wynikach sekcji 
zwłok. – Śmierć nastąpiła w wyni-
ku nacisku na narządy szyi, które 
spowodowały zadławienie skut-
kujące zgonem – wyjaśnia pro-
kurator Ramotowski.

Kobieta twierdzi, że została 
zaatakowana przez Tadeusza G. 

i uderzona drewnianym trzon-
kiem. Nie przyznała się do zabój-
stwa, ale nie kwestionowała, że 
dusiła mężczyznę. Podejrzanej gro-
zi kara od 8 do 25 lat lub dożywot-
nie pozbawienie wolności. [Red.]

P O D KOWA  L E Ś N A
Z bezpłatnego parkingu 
w pobliżu stacji WKD 
w Podkowie Leśnej 
korzysta coraz więcej 
kierowców. – Całkowicie 
zapełniony Park&Ride 
znakomicie potwierdza 
sens zrealizowania tej 
inwestycji – zaznacza 
burmistrz Artur Tusiński. 

P lac przeznaczony dla 
samochodów odda- 
no do użytku w po-
łowie grudnia ubie-

głego roku. Początkowo świecił 
on pustkami, pojawiały się 
więc wątpliwości, czy budowa 
parkingu była potrzebna. Oka-
zuje się, że teraz z możliwo-
ści bezpłatnego pozostawienia 

auta korzysta coraz więcej 
osób. – Po dwóch miesiącach 
liczenia samochodów za po-
mocą pętli indukcyjnej mogę 
podać pierwsze dane staty-
styczne. W miesiącu grudniu 
parking nie był w pełni wyko-
rzystany, zapewne wynikało to 
z trwającego okresu świątecz-
nego jak i tego, że jeszcze nie 
wszyscy mieli informację, że 
inwestycja została udostępnio-
na dla kierowców. W związku 
z tym przeprowadzono akcję 
informacyjno-ostrzegawczą. 

Kierowcy, którzy zaparkowali 
niezgodnie z przepisami mo-
gli znaleźć za wycieraczką żółtą 
kartkę z informacją o bezpłat-
nym udostępnieniu Park&Ride 
dla kierowców oraz grożą-
cych mandatach związanych 
z łamaniem przepisów. Akcja 
przyniosła oczekiwany efekt 
i każdego dnia samochodów na 
parkingu przybywało – wyja-
śnia burmistrz Tusiński. 

Jak informuje podkowiański 
włodarz, w dni najbardziej ob-
legane na parking wjeżdża po-
nad 130 kierowców. Najmniej 
w weekendy. W tym samym 
czasie z parkingu korzysta 
ok. 95 samochodów (stoi za-
parkowanych), zdecydowana 
większość pozostawiona jest 
w godzinach 8-16. W styczniu 

z parkingu skorzystało 2359 po-
jazdów, a w ciągu pierwszych 
dziesięciu dni lutego już 1024. 
– Zdecydowanie poprawiło to 
sytuację w mieście, choć w dal-
szym ciągu są ulice, na których 
samochody parkują łamiąc 
przepisy. Jedynym skutecz-
nym narzędziem dla takich 
kierowców są upomnienia 
i mandaty. Działania w zakre-
sie uporządkowania parkowa- 
nia w mieście będą podejmo-
wane dalej – zaznacza bur- 
mistrz Podkowy. [Red.]

Park&Ride przyciąga 
kierowców
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Kobieta twierdzi, że została 
zaatakowana przez Tadeusza G.  
i uderzona drewnianym trzonkiem. 

Kiedy pojawią się miejskie 
rowery?

Okazuje się, że Pruszkowski 
Rower Miejski powróci. Jed-
nak wystartuje nieco później. 
– W Pruszkowie system wypo-
życzalni zacznie działać nieco 
później, bo od 1 kwietnia. Sys-
tem ma funkcjonować do końca 
listopada. Dla mieszkańców szy-
kują się również zmiany. Prusz-
kowski Rower Miejski będzie 
w pełni kompatybilny z syste-
mem działającym w Michałowi-
cach i Warszawie. W tej sprawie 
podpisaliśmy już list intencyjny 
z warszawskim Zarządem Dróg 
Miejskich i gminą Michałowice 
– mówi nam Michał Landow-
ski, wiceprezydent Pruszkowa. 
– Rowery z tych miejscowości 
będzie można zostawiać na sta-
cjach w Pruszkowie, a nasze bę-
dzie można oddawać na terenie 
gminy Michałowice lub w stoli-
cy – dodaje. 

Kompatybilność tych trzech 
systemów oznacza, że zmie-
nią się również zasady wypoży-
czeń. W tym przypadku zarówno 
w Pruszkowie, jak i w Michało-
wicach przyjęte zostaną zasady 
i stawki obowiązujące w war-
szawskim Veturilo.

Więcej stacji
To nie koniec zmian. Jak już 
wspomnieliśmy zwiększy się 
również liczba stacji działają-
cych w ramach PRM. W nowym 
sezonie dostępnych będzie aż 
osiem stacji. Utrzymane zosta-
ną punkty wypożyczeń przy stacji 
WKD, w dzielnicy Gąsin, w Parku 
Mazowsze oraz w pobliżu Szkoły 
Podstawowej nr 2. W tym ostat-
nim przypadku stacja z rejonu 
studni wody oligoceńskiej zosta-
nie przeniesiona w rejon wejścia 
do szkoły od ul. Plantowej. – Jeśli 
chodzi o dodatkowe stacje to pla-
nujemy je uruchomić w dzielnicy 

Ostoja oraz na przy Centrum Kul-
tury i Sportu przy ul. Bohaterów 
Warszawy 4 – podkreśla Landow-
ski. Dwie pozostałe stacje będą, 
tak jak dotychczas, umieszczone 
na terenie powierzchni magazy-
nowych MLP I i II (sponsoruje je 
MLP Group).

W praktyce, dzięki kompatybil-
nością z systemami warszawskim 
i michałowickim mieszkańcy 
Pruszkowa do swojej dyspozy-
cji będą mieli znacznie więcej sta-
cji. – Michałowice niejako okalają 
Pruszków. Nasi mieszkańcy bę-
dą mogli więc wypożyczyć rower 
w Komorowie, a oddać w Ursusie 
– zaznacza wiceprezydent. 

Bez tandemu
Z jakich rowerów będą mogli ko-
rzystać pruszkowianie? Tu szy-
kuje się kilka zmian. Wiadomo 
już, że w tym roku mieszkań-
cy nie będą mogli korzystać 
z tandemów, które cieszyły się 

powodzeniem tylko w początko-
wych tygodniach działania PRM. 
Pod znakiem zapytania stanę-
ły również rowery dziecięce. – 
Mieliśmy dużo zastrzeżeń i uwag 
do rowerów dziecięcych. Roz-
ważamy nawet ich likwidację. 
Wszystko zależy od firmy, któ-
ra będzie zajmować się obsługą 
systemu i tego czy będzie w sta-
nie dostarczyć takie pojazdy dla 
dzieci, które będą satysfakcjono-
wały mieszkańców – dodaje wi-
ceprezydent Pruszkowa. 

Pewne jest również to, że 
w Pruszkowie, póki co nie będą  
dostępne rowery typu cargo. – 
Na ten moment nie planujemy 
wprowadzenia takich rowerów 
w naszym systemie. Jeden taki 
rower zajmuje trzy miejsca prze-
znaczone dla zwykłych rowerów. 
Ciężko byłoby nam również wy-
typować lokalizację, w której te 
jednoślady mogłyby być zosta-
wiane – dodaje Landowski.

dokończenie ze str. 1

W styczniu z parkingu skorzystało 
2359 pojazdów, a w ciągu pierwszych 
dziesięciu dni lutego już 1024. 
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Od dnia złożenia rezygnacji nie wykonywałem żadnych czynności formalnych ani prawnych jako członek Zarządu, 
a przekazane wynagrodzenie zwróciłem na konto Powiatu Pruszkowskiego w dniu 7 lutego. Od momentu mojej 
rezygnacji ze stanowiska Członka Zarządu Powiatu Pruszkowskiego wszelkie działania formalne oraz prawne 
wymagające uregulowania tej kwestii należały do Starosty Powiatu Pruszkowskiego oraz Przewodniczącej 
Rady Powiatu Pruszkowskiego. Moja rezygnacja z funkcji Członka Zarządu Powiatu jest wiążąca – komisarz gminy 
Nadarzyn Dariusz Nowak o zarzucanym mu kłamstwie w sprawie pełnienia przez niego funkcji członka zarządu powiatu pruszkowskiego.
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G R O D Z I S K  M A Z .
Grodziski magistrat 
przygotowuje się 
do budowy nowego 
kompleksu oświatowego 
na terenie gminy. 
Placówka ma powstać 
w miejscowości Szczęsne. 

M iejscowość Szczę-
sne (gm. Grodzisk 
Mazowiecki) w os-
tatnich latach znacz-

nie się zmieniła. Inwestycje de-
weloperów sprawiły, że liczba 
mieszkańców znacznie wzro-
sła. I jak to przy rozrastającej 
się miejscowości bywa, pojawi-
ły się problemy z brakiem odpo-
wiedniej infrastruktury. W tym 
wypadku oświatowej. Dzieci 
mieszkające w tej miejscowości 
muszą dojeżdżać do szkół w Ada-
mowiznie lub w Książenicach. To 
się jednak zmieni.

Grodziski magistrat rozpo-
czął przygotowania związane 

z budową kompleksu oświato-
wego w miejscowości Szczęsne. 
– Mamy już uzgodnienia doty-
czące zakupu działki w miej-
scowości Szczęsne. Chodzi 
o teren o powierzchni 1,8 hek-
tara. Tu zamierzamy ulokować 
przedszkole i szkołę podsta-
wową – mówi nam Grzegorz 
Benedykciński, burmistrz Gro-
dziska Mazowieckiego.  Jednak 
nabycie terenu potrzebnego 
do realizacji inwestycji do do-
piero początek. – Planujemy 
ogłosić konkurs na przygoto-
wanie projektu. Mamy nadzie-
ję że uda się to zrobić w ciągu 
najbliższych dwóch miesięcy 
– dodaje Benedykciński. 

Jeśli wszystko pójdzie po 
myśli włodarzy to jest szan-
sa, że budowa nowej szko-
ły w miejscowości Szczęsne 
zostanie zrealizowana w cią-
gu kolejnych lat. Dokładnych 
terminów grodziski włodarz 
nie zdradza. [AZ]

W Grodzisku wybudują 
nową szkołę

Piotr liczy na Waszą pomoc
R E G I O N

Młody i silny mężczyzna 
z dnia na dzień stał się 
zależny od innych. Wszystko 
przez udar krwotoczny 
i pęknięcie naczyniaka. 
Jest jednak szansa, by 
znów zaczął funkcjonować 
samodzielnie. Potrzebne 
są jednak pieniądze. 

W 2015 r. u Piotra 
doszło do udaru 
krwotocznego 
w wyniku pęk-

nięcia naczyniaka. 26-latek 
przeszedł operację, która ura-
towała mu życie. Przez kolej-
nych 10 dni lekarze utrzymywali 
go w śpiączce farmakologicznej. 
W międzyczasie pojawiły się pro-
blemy z płucami. Piotr został wy-
budzony. To był dzień kiedy jego 
rodzina i narzeczona odetchnę-
li z ulgą, ale tylko na moment. 
Szybko okazało się, że udar wy-
wołał wiele szkód. – Głębokie 
porażenie czterokończynowe 
i najgorsze co mogło się przy-
trafi ć, czyli zależność od wszyst-
kich we wszystkim – przy myciu, 
zmianie pieluch, ubieraniu się, 

piciu. Facet o wzroście 190 cm, 
karmiony łyżeczką przez mamę 
lub ukochaną, na przemian. Ko-
lejne problemy z płucami, trud-
ności z mówieniem. Zaczęliśmy 
rehabilitację – czytamy na stro-
nie siepomaga.pl.

Piotr wykonał tytaniczną pracę. 
Godzinami ćwiczył z rehabilitan-
tem, uczył się mówić i pisać od 
nowa. Po pięciu miesiącach walki 
z bezwładnym ciałem udało mu 
się wyjechać na wózku ze szpi-
tala. –Dziś Piotr jest nadal wożo-
ny na wózku inwalidzkim. Potrafi  
poruszać się w parapodium. Sam 
założy koszulkę, umyje twarz i zę-
by, ogoli się, a nawet zje. I co-
dzienne ćwiczy z rehabilitantami 

i rodziną. Zmusza swój organizm, 
by zaczął normalnie funkcjono-
wać. To praca nad każdym cen-
tymetrem ciała, nad każdym 
palcem z osobna, bo po udarze 
nie było władzy nad czymkolwiek 
– podkreślają najbliżsi. 

Pojawiło się jednak świateł-
ko w tunelu, które daje nadzieję 
Piotrowi na odzyskanie spraw-
ności. To egzoszkielet, który jest 
dostępny w Konstancinie-Jezior-
nie w Constance Care. To jedy-
ny w Polsce ośrodek posiadający 
taki sprzęt. Piotr kwalifi kuje się 
doleczenia tym sprzętem ponie-
waż jego organizm paradoksalnie 
jest zdrowy. Jego mięśnie „zapo-
mniały” jak się poruszać. Terapia 
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pl przy wykorzystaniu egzoszkieletu 

pozwala by w organizmie w trak-
cie rehabilitacji pojawiły się nowe 
połączenia nerwowe, wzmocniła 
się siła mięśni. To wszystko mo-
że sprawić, że Piotr będzie znów 
mógł chodzić. 

– Przed udarem marzeniem 
Piotrka było zmienić pracę, z tej 
dorywczej, studenckiej, na coś 
lepiej płatnego i satysfakcjonu-
jącego, podróżować po Europie, 
by zobaczyć Madryt, mieć dwo-
je dzieci: chłopca i dziewczynkę. 
Życie potoczyło się inaczej i teraz 
Piotrek marzy o czymś innym. 
Jego marzenie od dwóch i pół 
roku to skorzystać z toalety bez 
pomocy rodziców czy narzeczo-
nej. Wszyscy głęboko wierzą, że 
przyjdzie dzień, w którym Pio-
trek i Zuzia, staną przed ołtarzem 
na swoim ślubie. Jeśli im pomo-
żemy, reszta będzie już należa-
ła do nich. Zróbmy to dla niego 
– dla nich... – proszą organiza-
torzy zbiórki.

Jak pomóc Piotrowi? Wystar-
czy wejść na stronę www.siepo-
maga.pl/piotrtrzcinski i wesprzeć 
zbiórkę na jego leczenie. Do ze-
brania jest prawie 170 tys. zł. [AZ]

Podszywają się pod 
administratorów i okradają 

 Anna Zwolińska 

P R U S Z KÓ W
Pukają, podają się za 
administrację, wchodzą 
do mieszkania i okradają  
– scenariusz za każdym 
razem wygląda podobnie. 
Finał jest taki sam: nerwy 
i stracone oszczędności. 
– W styczniu odnotowaliśmy 
dwa przypadki takiej 
kradzieży – informują 
pruszkowscy policjanci. 

O statnio ofiarą ta-
kiej kradzieży padła 
91-letnia mieszkan-
ka Pruszkowa. Choć 

rodzina poszkodowanej nie zgło-
siła sprawy na policję, to prosi, by 
ostrzec innych. – W bloku przy ul. 
Zgody w Pruszkowie została okra-
dziona moja 91-letnia babcia. Za-
dzwonił domofon, podobno moja 
babcia usłyszała w słuchawce „to 
ja, nie poznajesz mnie?”, myśląc że 
to moja siostra, bądź ktoś jej znany 
z otoczenia, otworzyła. Przez wizjer 
dostrzegła zarys osoby, ale z racji 
na wiek zaufała sobie i otworzyła. 
Do mieszkania z impetem wtar-
gnęła jedna kobieta i w zaczęła po 
nim biegać, otwierać szafk i, pene-
trując kąty, mówiąc przy tym coś 
o zamknięciu wody, spuszczeniu 
jej z kranów, wymianie okien, że 
może się zrobi. Sposób był jeden, 
zająć starszą babcie gadaniem, 
a w tym czasie robić swoje. Dla 

starszej osoby, łatwowiernej za-
razem, nie znającej realiów dzi-
siejszych czasów było oczywiste, 
że nie wychwyci w czas podstę-
pu, w końcu to 91-letnia kobieta. 
Złodziejka plądrując kąty ukradła 
schowane w pościeli, w koper-
cie 800zł i wyszła – napisał do nas 
Michał. – Ciągać na zeznania na 
policje babci nie będziemy, dość 
jej stresów, rodzina zrzuci się na 
to co straciła, to na szczęście tylko 
i aż 800 zł. Dowiedzcie się więcej 
proszę, napiszcie coś, ku prze-
strodze. To jakiś absurd – dodał.

Przypadek zgłoszony przez 
Michała nie jest odosobniony. 
Na wielu forach internetowych 
mieszkańcy ostrzegają się wzajem-
nie przytaczając podobne historie. 
Kobieta lub kobiety (w niektórych 
postach jest informacja o dwóch 
osobach) podają się za administra-
torów budynku, niekiedy dzwonią 
dzwonkiem tak długo, aż w końcu 
ktoś otworzy drzwi. 

Skontaktowaliśmy się z policją 
by ustalić, czy podobnych kradzie-
ży było więcej. – W styczniu od-
notowaliśmy dwa takie przypadki. 
Zgłoszenia dotyczyły kobiety, któ-
ra podaje się za administratora 
budynku – poinformowała nas 
podkom. Karolina Kańka, rzecz-
nik prasowy Komendy Powiato-
wej Policji w Pruszkowie. 

Jak się ustrzec przed kradzieża-
mi? Warto stosować się do starego 
porzekadła, że przezorny zawsze 
ubezpieczony. Na klatkę schodo-
wą nie wpuszczajmy osób roz-
noszących ulotki. Zwłaszcza jeśli 
w naszym bloku skrzynki na listy 
wiszą nie na klatce, a w przed-
sionku. Przypomnijmy rodzicom 
i dziadkom, że wizyty administra-
torów są zapowiadane. Na klatce 
z reguły pojawia się informacja 
o planowanym przeglądzie komi-
nów czy odczytach liczników. War-
to też zadzwonić do administracji 
i poprosić o dane pracowników, 

którzy będą wykonywać przeglądy 
lub przełożyć wizytę na taki ter-
min, kiedy ktoś z rodziny będzie 
mógł towarzyszyć seniorowi.

– W sytuacji gdy podejrzewamy, 
że osoba czekająca za drzwiami nie 
jest pracownikiem administracji 
wystarczy zadzwonić na naszą ko-
mendę. Warto w telefonie ustawić 
szybkie wybieranie. Pomoże-
my zweryfi kować, czy faktycznie 
w danym momencie administracja 
wysłała kogoś do naszego bloku – 
dodaje podkom. Kańka. 

Najbliższą rodzinę warto wy-
posażyć w dodatkowe klucze do
klatki czy mieszkania. A jeśli 
nie, to ustalić konkretny spo-
sób dzwonienia domofonem lub 
przywitania. To niezwykle ważne, 
bowiem większość z nas otwiera 
drzwi od klatki gdy słyszy w słu-
chawce domofonu „To ja”. Można 
również zastanowić się nad zam-
kiem lub łańcuchem, który po-
zwala otworzyć drzwi na tyle, by 
porozmawiać z drugą osobą, ale 
uniemożliwia jej wejście do na-
szego mieszkania. – Pamiętajmy 
również o zamykaniu drzwi. Wiele 
kradzieży jest przeprowadzanych 
na tzw. klamkę. Złodzieje wchodzą 
do domu i łapią kurtkę lub torebkę 
wiszącą w przedpokoju. W ten spo-
sób łatwo stracić nie tylko pienią-
dze, ale i dokumenty – podkreśla 
podkom. Karolina Kańka.

Jeśli odwiedziła nas podejrza-
na osoba warto skontaktować 
się z policją. 

23 lutego w Gazecie WPR 
i portalu WPR24.pl ukaże 
się Dodatek Zdrowie 
i Uroda. Znajdziecie 
w nim m.in. ciekawe 
artykuły, opinie, porady.

T o ostatnio niezwykle 
popularna tematyka 
naszego życia. Zdro-
wie jest szerokim 

pojęciem i ściśle związanym 
z urodą. Bo któż nie chciałby 
być zdrowym, wiecznie pięk-
nym i mieć nieskończoną ener-
gię? Warto o to zadbać!

Zadbaj o siebie i swoją rodzi-
nę. W Dodatku Zdrowie znajdą 
się: ciekawe artykuły, wywia-
dy ze specjalistami, ciekawost-
ki, cenne wskazówki i porady. 

Jednym słowem – to wspania-
ła recepta, dzięki której każ-
dy zyska niezbędną wiedzę 
na temat zdrowia. Dzięki niej 
każdy będzie mógł świadomie
dbać o formę.

Trzeba przewietrzyć szafę. To 
nie lada wyzwanie! Jesteśmy po 
to, aby Wam pomóc. Postara-
my się doradzić, co w tym sezo-
nie jest modne i w co warto się 
ubrać. Doradzimy również jak 
zadbać o cerę i włosy po zimie 
oraz z jakich zabiegów warto 
skorzystać. A więc zaczynamy 
przygotowania do lata. Doda-
tek Zdrowie, Moda i Uroda to 
klucz do osiągnięcia zamierzo-
nych efektów. Cenne porady, 
wskazówki, opinie – koniecz-
nie musisz przeczytać!

Przygotowujemy 
Dodatek Zdrowie i Uroda!

Wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy 
przy tworzeniu Dodatku Zdrowie i Uroda. A oto korzyści 
z zamieszczenia reklamy:
● dotarcie do 30 tys. czytelników Gazety WPR
● dotarcie do 100 tys. użytkowników portalu WPR24.pl
● dotarcie do 30 tys. fanów na Facebooku i 2 tys. followersów na Instagramie
● dotarcie do podróżujących składami WKD na linii Grodzisk-Warszawa

tel: 22 758 77 88
mail: reklama@wprmedia.pl

03030303030303
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Policjanci z Piastowa zatrzyma-
li 37-latka, który w jednym ze skle-
pów ukradł pastę do zębów. Sprawa 
zakończyłaby się mandatem, gdyby 
nie zawartość kieszeni mężczyzny.
Jak to dokładnie wyglądało? – Po-
licjanci z Piastowa zostali wezwa-
ni do kradzieży sklepowej w jednym  

z supermarketów. Po przybyciu na miej-
sce okazało się, że 37-letni mężczy-
zna ukradł pastę do zębów o wartości 
około 20 zł. Cała sprawa zakończyła-
by się mandatem karnym, gdyby nie 
zawartość kieszeni mężczyzny. Po-
licjanci podczas kontroli osobistej 
ujawnili w kieszeni spodni torebkę 

strunową, a w niej susz roślinny. Ba-
danie testerem wykazało, że jest to 
marihuana – wyjaśnia podkom. Karo-
lina Kańka, rzecznik prasowy Komen-
dy Powiatowej Policji w Pruszkowie. 
Mężczyzna usłyszy zarzut posiadania 
środków odurzających. Za kradzież pa-
sty został ukarany mandatem. [Red.] 

P I A S T Ó W

Ukradł pastę,  
wpadł z narkotykami

Agresywny mężczyzna, prawdopodobnie 
niezrównoważony, trafił do szpitala 

P R U S Z K Ó W
Dźwięk pił mechanicznych 
i opadające konary 
zaniepokoiły jednego  
z mieszkańców  
Pruszkowa. Okazało się,  
że prace są prowadzone  
na zlecenie urzędu.

T rwa wycinka gałę-
zi pięknego drzewa 
akacji przy ul. Targo-
wej, które zawsze da-

je piękne liście – napisał do nas 
13 lutego Marcel. – Coraz mniej 
zieleni w tym mieście – dodał.

Okazało się, że prace związa-
ne z przycinką drzewa zostały 
zlecone przez pruszkowski ma-
gistrat. – Mieszkańców chcie- 
libyśmy uspokoić. Na ul. Tar- 
gowej zleciliśmy przycięcie 
akacji. Chodziło o podniesie-
nie korony i odcięcie jednego 
z konarów. Z wnioskiem zgłosili 
się do nas kupcy z targowiska 
miejskiego – mówi nam Miro-
sława Pawlak z Wydziału Ochro- 
ny Środowiska Urzędu Miejs- 
kiego w Pruszkowie. 

W ostatnim czasie na terenie 
miasta zostały wykonane inne 

wycinki zlecone przez urząd.  
– Wycinaliśmy drzewa w dziel-
nicach Malichy i Tworki. Dwa 
drzewa zostały wycięte z tere-
nu parku Anielin Zachodni. Pra-
ce porządkowe prowadziliśmy 
również w Parku Kościuszki  
– wylicza Mirosława Pawlak.

Luty to ostatni miesiąc na 
przeprowadzenie tego typu 
prac oraz wycinkę drzew. Od 
1 marca rozpoczyna się okres 
lęgowy ptaków. Zgodnie z roz-
porządzeniem ministra śro- 
dowiska od 1 marca do 16 paź- 
dziernika z drzew nie można 
usuwać ptasich gniazd i wyci-
nać drzew. Zarówno tych będą-
cych miejscem gniazdowania, 
jak i tych, które dla ptaków są 
obszarem rozrodu, wychowu 
młodych, odpoczynku, migra-
cji lub żerowania. [AZ]

Na szczęście to nie 
wycinka...
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W poniedziałkowy  
(12 lutego) wieczór 
policjanci zostali wezwani 
na interwencję do 
agresywnego mężczyzny. 
Ten zaatakował jednego  
z funkcjonariuszy.

I nformację o tym, że w Nada-
rzynie wydarzyło się coś 
niepokojącego otrzymali-
śmy od jednego z naszych 

czytelników. – Przy ul. Pruszkow-
skiej w Nadarzynie interweniowali 
policjanci, było kilka radiowozów 
i pogotowie. Zatrzymali agresyw-
nego mężczyznę, który zaatakował 
jednego z policjantów – czytamy 

w mailu nadesłanym na skrzynkę 
kontakt@wpr24.pl.

Z pytaniem, co wydarzyło się  
na miejscu, zwróciliśmy się bez-
pośrednio do mundurowych. 
– Potwierdzam, że doszło do ta-
kiej interwencji. Policjanci zo-
stali wezwani do agresywnego 

mężczyzny, który stanowił za-
grożenie dla siebie i swoich naj- 
bliższych. Podczas wykonywa-
nia czynności na miejscu jeden 

z funkcjonariuszy został zaata-
kowany i doznał urazu nogi. 
Agresywny mężczyzna, praw-
dopodobnie niezrównoważony, 
trafił do szpitala – wyjaśnia pod-
kom. Karolina Kańka, rzecznik 
prasowy Komendy Powiatowej 
Policji w Pruszkowie. [Red.]

Policjant ranny podczas 
interwencji
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P I A S T Ó W
Piastów to kolejna  
z gmin w naszym regionie, 
w której firma Orange 
chce wybudować sieć 
światłowodową. 

Miasto Piastów i Oran- 
ge podpisały poro-
zumienie o współ-
pracy w zakresie 

rozwoju społeczeństwa informa-
cyjnego. Teraz, gdy operator uzy-
skał dofinansowanie w ramach 
programu, uzgodnione wcześniej 
działania powinny nabrać więk-
szego tempa. Mieszkańcy za bu-
dowę sieci światłowodowej nie 
ponoszą żadnych opłat. Środki na 
ten cel ponosi operator Orange 

Polska – podkreśla piastow-
ski magistrat. – W naszym 
mieście prace w pierwszej 
kolejności skupią się na do-
prowadzeniu światłowodu 
do piastowskich szkół. Urząd 
miasta podpisał umowę, która 
umożliwi wkrótce rozpoczęcie 
prac projektowych a następ-
nie wykonawstwo – dodaje.

Ze światłowodu korzystać 
będą nie tylko szkoły, ale rów-
nież sami mieszkańcy. Zain-
teresowane osoby powinny 
wypełnić specjalne ankiety, 
które są dostępne w Urzędzie 
Miejskim, bibliotece i jej fi-
lii oraz przychodni Piastun. 
Ankiety będą zbierane do  
końca marca. [AZ]

Światłowód również  
w Piastowie
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Garnki z pokazu można zwrócić. Jak to zrobić?
 Anna Zwolińska 

R E G I O N
Odkurzacz z „magiczną 
mocą”, garnki o cudownych 
właściwościach, materac, 
który poprawi nasze 
zdrowie – tego typu 
produkty oferowane są na 
wielu hotelowych pokazach. 
Na sztuczki sprzedających 
najczęściej nabierają się 
seniorzy. Podpowiadamy  
co zrobić, gdy zakupiliśmy 
taki przedmiot.

W ostatnim czasie na 
terenie powiatu 
pruszkowskiego 
przeprowadzo-

no kilka pokazów materacy, 
mat masujących, noży i garnków. 
Nie byłoby w tym nic zdrożnego, 
gdyby nie fakt, że prezentowane 
przedmioty są sprzedawane se-
niorom za kilka tysięcy złotych. 
Tymczasem w internecie te sa-
me rzeczy dostepne są nawet za 
kilkaset złotych. Tylko w lutym 

do Powiatowego Rzecznika Kon-
sumentów w Pruszkowie zgłosiło 
się przeszło 20 osób, które chcia-
łyby oddać zakupione na poka-
zie przedmioty. Kłopot w tym, 
że kupujący, którzy chcą zwró-
cić towar często są wprowadza-
ni w błąd. – Schemat działania 
firm jest mniej więcej taki sam. 
Miła, sympatyczna osoba dzwo-
ni do seniora i zaprasza na spo-
tkanie w hotelu. Podczas pokazu 
prezentowane są różnego rodza-
ju przedmioty. W efekcie kon-
sumenci zawierają umowy na 
zakup materaca, pościeli, no-
ży, piorącego odkurzacza czy 
garnków. Dopiero w domu, gdy 
na spokojnie usiądą w fotelu i za-
poznają się z umową stwierdza-
ją, że nie są zadowolenie z tej 
transakcji. Dodatkowo okazuje 
się że zawarli umowę na wysoko 
oprocentowany kredyt – mówi 
nam Katarzyna Kucharska, Po-
wiatowy Rzecznik Konsumen-
tów w Pruszkowie. 

Zgodnie z przepisami na od-
stąpienie od umowy zawartej 

na pokazie mamy 14 dni. I tu za-
czynają się schodki. Dzwoniąc do 
firmy lub przyznanego opieku-
na otrzymujemy informacje, że 
nie mamy możliwości odstąpie-
nia od umowy. Niekiedy starsza 
osoba jest zastraszana, a w in- 

nych przypadkach dostajemy te-
lefoniczne potwierdzenie przy-
jęcia odstąpienia. – Musimy 
pamiętać, że od zawartej umo-
wy musimy odstąpić pisemnie. 
Do umowy powinien być dołą-
czony formularz odstąpienia. 

Jeśli go nie ma wzór można po-
brać u powiatowego rzecznika 
– dodaje Katarzyna Kucharska. 

Odstąpienie należy wysłać li-
stem poleconym w ciągu mak-
symalnie 14 dni od momentu 
zakupu. Odstąpienie należy 
sporządzić w dwóch egzempla-
rzach. Jeden wysłać przedsię-
biorcy, a drugi zostawić w domu 
w celach dowodowych razem 
z oryginałem zawartej umowy. 
Należy pamiętać, by zakupio-
nych przedmiotów nie wysyłać 
razem z pismem o odstąpieniu 
od umowy. – Na wysłanie towa-
ru mamy kolejne 14 dni od dnia 
wysłania odstąpienia od umowy. 
Towar najlepiej wysłać kurierem. 
Warto wykonać dokumentacje 
zdjęciową, a sam przedmiot za-
pakować w obecności kuriera 
i poprosić o sporządzenie pro-
tokołu z pakowania i wysyłki – 
podkreśla Kucharska. 

A co z umową kredytową? Co 
zrobić gdy odezwie się do nas 
bank z informacją o uruchamia-
nym kredycie? – Należy udać się 

do placówki i przedstawić wy-
słane do firmy odstąpienie od 
umowy. Odstępując od umowy 
głównej odstępujemy również od 
umowy kredytu. – zaznacza Ka-
tarzyna Kucharska. 

Większy problem pojawia się, 
gdy minie 14 dniowy termin na 
odstąpienie od umowy, a kupu-
jący go przegapi. Wtedy pozostaje 
nam już pomoc prawna oraz udo-
wodnienie, że zostaliśmy wpro-
wadzeni w błąd albo że senior nie 
był świadomy, co podpisuje. 

 – Pamiętajmy, by odwiedzać 
seniorów co najmniej raz na 
dwa tygodnie i pytać gdzie ku-
pili nowe przedmioty. Sami rów-
nież bądźmy ostrożni przy takich 
okazyjnych zakupach i ostrze-
gajmy przed nimi naszych zna-
jomych – zaznacza Kucharska. 

Jeśli potrzebujemy pomocy 
w sporządzeniu odstąpienia od 
umowy warto zgłosić się do Po-
wiatowego Rzecznika Konsumen-
tów w Pruszkowie: 22 738 14 50 
lub rzecznik.konsumentow@ 
powiat.pruszkow.pl.
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Polski Związek Kolarski ma nowego 
prezesa. Wybory są pokłosiem rezy-
gnacji, którą zaledwie miesiąc po re-
elekcji na stanowisko prezesa, złożył 
Dariusz Banaszek. Wybór nowego pre-
zesa nie był łatwy, bowiem chrapkę na 
to stanowisko miał niemal każdy z ośmiu 
członków zarządu. Nieoficjalnie mówiło 

się, że największe szanse na prezesu-
rę mają Andrzej Domin oraz Katarzy-
na Dzięcioł-Biłowieżec. Ostatecznie 
najwięcej głosów otrzymał Janusz 
Pożak i to on obejmie ster w Związku.  
Nowy prezes PZKol ma przed sobą 
niełatwe zadanie. Przejmuje Związek  
w krytycznym momencie. Pożak będzie 

musiał odnowić współpracę z Mini-
sterstwem Sportu, które wstrzyma-
ło finansowanie oraz odnowić dobre 
relacje ze sponsorem, czyli PKN Or-
len. Dodatkowo na tor w Pruszkowie 
wszedł komornik, który już zlicytował 
m.in. samochody należące do Związku 
czy... elektroniczny pomiar czasu. [AZ] 

K O L A R S T W O 

Janusz Pożak  
za sterami PZKol

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

Grodziski urząd miejski rozpisał przetarg na świadczenie usług bezpłat-
nego transportu publicznego na terenie gminy. Godziska komunikacja 
powiększy się o dwie linie. Autobusy BM pojadą trasą Dworzec PKP Gro-
dzisk Mazowiecki-Adamowizna-Makówka (pętla) ul. Chmielna-Dworzec 
PKP Grodzisk Mazowiecki. Linia kursować będzie w godzinach 6.00-8.00 
i 16.00-19.00 z częstotliwością odjazdów autobusów co 15 minut. Linia 
BK pojawi się na szlaku Dworzec PKP Grodzisk Mazowiecki-Osiedle 
Kopernika. Autobusy będą jeździć w godzinach 6.00-8.00 i 16.00-19.00 
z częstotliwością odjazdów co ok. 10 minut. [Red.]  

Chcą powrotu do poprzedniego 
przebiegu Paszkowianki

N A D A R Z Y N 
Władze Nadarzyna chcą 
zmiany proponowanej 
trasy tzw. Paszkowianki na 
terenie gminy i powrotu do 
pierwotnie planowanego 
przebiegu łącznika z drogą 
wojewódzką nr 719.

P aszkowianka to jed-
na z najważniejszych 
inwestycji drogowych 
w naszym regionie. 

O jej budowie mówi się od wielu 
lat. Kłopot w tym, że na „mówie-
niu” póki co się kończy. O tym, że 
trasa będzie zaprojektowana od 
nowa, a Mazowiecki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich rozwiązał umowę 
z dotychczasowym projektan-
tem, informowaliśmy pod koniec 
stycznia. Teraz swoje uwagi do 
przebiegu tej ważnej trasy zgła-
sza Nadarzyn.

O co dokładnie chodzi? – Pier-
wotnie odcinek Paszkowianki na 

terenie gminy Nadarzyn miał 
przebiegać od trasy katowic-
kiej (na wysokości węzła Pasz-
ków) w kierunku Wolicy (dawniej 
Paszków) do drogi 719. W planie 
rozwoju sieci drogowej dróg wo-
jewódzkich na lata 2016-2026 
wspomniany odcinek nie został 
uwzględniony. Łącznikiem trasy 
katowickiej z drogą 719 w Prusz-
kowie ma być droga nr 720 (ulica 
Błońska) – tłumaczą nadarzyń-
scy urzędnicy.

– Zastosowanie takiego roz-
wiązania jest jednak kompletnie 
niezrozumiałe. Trzeba zauważyć, 
że przebieg Paszkowianki został 
uwzględniony we wszystkich ak-
tach planowania przestrzennego 
na obszarze Gminy Nadarzyn. Od 
lat utrzymywano w rezerwie te-
reny pod tę inwestycję – wyjaśnia 
Dariusz Nowak, komisarz Gminy 
Nadarzyn. – Skierowałem w tej 
sprawie pismo do Mazowieckie-
go Zarządu Dróg Wojewódzkich 

w Warszawie i Marszałka Woje-
wództwa Mazowieckiego Adama 
Struzika. Uważam, że tej spra-
wy nie można tak zostawić. Cho-
dzi o dobro mieszkańców gminy 
i jej przyszłość. Paszkowianka to 

istotna inwestycja, która nam 
wszystkim będzie służyła przez 
lata. Wręcz konieczne jest, aby 
konsekwentnie realizować in-
westycję, zgodnie z wcześniej-
szymi założeniami – dodaje. 

reklama

M I L A N Ó W E K 
Długa, Sosnowa, Graniczna, 
Kochanowskiego – te cztery 
milanowskie ulice czeka 
przebudowa. Milanowski 
magistrat szuka firmy,  
która wykona prace. 

T rwa postępowanie 
przetargowe w tej 
sprawie. Przedmio-
tem zamówienia są 

roboty budowlane polegające na 
przebudowie ulic: Długiej, So-
snowej, Granicznej, Kochanow-
skiego. Każda z nich zostanie 
„wyposażona” w odwodnie- 

nie, zyska nową nawierzchnię 
i zjazdy. Do tego wykonawca 
będzie musiał przebudować ko-
lidujące z inwestycją urządze-
nia infrastruktury technicznej 
i przygotować czasową organi-
zację ruchu. 

Bez utrudnień dla mieszkań-
ców i kierowców nie obędzie się. 
Ulice Długa, Sosnowa i Granicz-
na mają być gotowe do końca 
sierpnia tego roku, finał prac 
na Kochanowskiego ustalono na  
28 września. Oczywiście pod wa-
runkiem, że uda się pomyślnie 
rozstrzygnąć przetarg i wyłonić 
wykonawcę prac. [Red.]

Cztery ulice do 
przebudowy

pi
xa

ba
y.c

om

M
AP



Piątek, 16 LUTEGO 2018

W I A D O M O Ś C I06
Już 17 lutego odbędzie się kolejny 
pokaz Pruszkowskiego Klubu Filmo-
wego. Tym razem na ekranie zoba-
czymy film „Po tamtej stronie” w re- 
żyserii Aki Kaurismäkiego. „Po tam-
tej stronie” to historia prezentują-
ca losy mieszkańca Helsinek, który 
nagle postanawia odmienić swoje 

życie. Wikström postanawia... otwo-
rzyć restauracje. Pewnego dnia przy-
padkiem natyka się na uciekiniera  
z Syrii – Khaleda. Choć znajomość mię-
dzy mężczyznami zaczyna się niefor-
tunnie, bohaterowie szybko nawiązują 
głęboką więź, która zostanie wysta-
wiona na wiele ciężkich prób. Czy tylko 

w bajce ich nieoczekiwane spotkanie 
byłoby początkiem pięknej przyjaź-
ni? Przekonajcie się i przyjdźcie na 
pokaz. Pokaz odbędzie się o godz. 
18.00 w Miejskim Ośrodku Kultury 
w Pruszkowie, który znajduje się przy 
ul. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej 5.  
Wstęp na film jest bezpłatny. [AZ] 

P R U S Z K Ó W

Pruszkowski Klub 
Filmowy zaprasza

Z ogromnym żalem przyjąłem wiadomość o śmierci

ŚP. 
Księdza Prałata 

dr. Józefa Podstawki 
wieloletniego proboszcza parafii pw. Świętego Kazimierza 

w Pruszkowie i dziekana dekanatu pruszkowskiego, 
człowieka o wielkim sercu, pełnego radości  

i życzliwości dla innych.

Rodzinie, Bliskim oraz Wiernym
składam wyrazy głębokiego współczucia

Zdzisław Sipiera
Wojewoda Mazowiecki

 Z żalem żegnamy 
Ś.P.

Ks. Prałata 
Dr. Józefa Podstawkę

Wieloletniego Proboszcza  

Parafii Św. Kazimierza w Pruszkowie

Rodzinie i Bliskim 
wyrazy głębokiego współczucia składają 
Rada i Zarząd Powiatu Pruszkowskiego

Z żalem żegnamy wieloletniego proboszcza parafii 
Świętego Kazimierza w Pruszkowie  

i dziekana dekanatu pruszkowskiego,

księdza Prałata

Józefa Antoniego 
Podstawkę

zmarłego 12 lutego 2018 roku.

Rodzinie i Bliskim Zmarłego składamy serdeczne 
wyrazy żalu i współczucia. 

Prezydent Pruszkowa Jan Starzyński 

Przewodniczący Rady Miasta Pruszkowa 
Krzysztof Biskupski

Ogłoszenie

 Anna Zwolińska 

P R U S Z KÓ W 
W poniedziałek, 12 lutego 
2018 roku, kwadrans po 
północy, w trakcie modlitwy 
Koronką do Miłosierdzia 
Bożego, zmarł w wieku  
80 lat, w 53. roku 
kapłaństwa Ks. Józef 
Podstawka – poinformowała 
na swojej stronie parafia 
św. Kazimierza. 

K siądz Józef Podstaw-
ka urodził się 1938 r. 
w Lipinach w para-
fii Jeruzal Miński. 

W wieku 27 lat przyjął święce-
nia kapłańskie z rąk kard. Stefana 
Wyszyńskiego. Studiował na wie-
lu uczelniach, m.in. w Metropoli-
talnym Seminarium Duchownym 
św. Jana Chrzciciela w Warsza-
wie, na Katolickim Uniwersyte-
cie Lubelskim (stopień magistra 
teologii w zakresie biblistyki), 
na Akademii Teologii Katolic-
kiej w Warszawie (tytuł magistra 
teologii w zakresie homilety-
ki) oraz na Papieskim Wydziale 
Teologicznym w Warszawie, gdzie 
uzyskał tytuł doktora nauk teo-
logicznych w zakresie teologii 
biblijno-pastoralnej.

Jako wikariusz służył w pa- 
rafiach św. Wawrzyńca w Kocie-
rzewie k. Łowicza, św. Jakuba 
Apostoła w Krzemienicy k. Ra-
wy Mazowieckiej, Narodzenia 
NMP w Sochaczewie, św. Marii 
Magdaleny w Warszawie-Waw-
rzyszewie. Był również probosz-
czem w parafiach św. Floriana 
w Bedlnie, św. Franciszka z Asy-
żu w Izabelinie. A od 2008 roku 
tę funkcję sprawował w kościele 
św. Kazimierza w Pruszkowie. 

Ksiądz Podstawka wykładał 
również homiletykę w Wyższym 
Metropolitalnym Seminarium 
Duchownym św. Jana Chrzci-
ciela w Warszawie oraz retorykę 

w Wilnie. Był prałatem Kapituły św. 
Opatrzności Bożej w Wilanowie. 

– Zapamiętamy Go jako du-
szę towarzystwa, człowieka po-
godnego i przyjaznego, do końca 
dni czynnego kapłana. Za czasów 
Jego kierownictwa, najwięk-
szy pruszkowski kościół stał się 
również świątynią sztuki. Dzięki 
Księdzu Józefowi, który dopro-
wadził do wybudowania nowych 
organów w kościele i Jego przy-
chylności, mieszkańcy mogli po-
dziwiać kunszt wielu muzyków, 
którzy od wielu lat na zaprosze- 
nie prezydenta Pruszkowa wy-
stępują tu w ramach „Wiosen-
nych koncertów organowych”,  

symfonicznych koncertów ju-
bileuszowych i noworocznych. 
Rodzinie i Bliskim Zmarłego 
składam serdeczne wyrazy ża-
lu i współczucia – mówi Jan Sta-
rzyński, prezydent Pruszkowa. 

W czwartek 15 lutego odby-
ło się pożegnanie ks. Prałata 
Józefa Podstawki przez miesz-
kańców i kapłanów z dekanatu 
pruszkowskiego. Pogrzeb dusz-
pasterza odbędzie się w piątek  
16 lutego o godz. 12.00. Ciało księ- 
dza zostanie pochowane na cmen-
tarzu parafialnym w kwaterze gro-
bów kapłańskich. Modlitwa przy 
trumnie z ciałem ks. Prałata roz-
pocznie się o godz. 11:00. 
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Dodatkowe stacje od Nextbike
R O D Z I S K  M A Z .

Grodziski Rower Miejski 
się rozrasta. Od czerwca na 
terenie Grodziska będzie 
działać nie dziewięć,  
a 12 stacji, w których będzie 
można wypożyczyć rower.

G rodzisk Mazowiecki 
jako pierwsza gmina 
w naszym regionie 
(zaraz po Warsza-

wie), która uruchomiła sys-
tem wypożyczalni rowerów. 
Przygotowania do kolejnego 
sezonu rowerowego ruszy-
ły już pełną parą. W tym ro-
ku grodziszczanie będą mogli 
wypożyczyć jednoślady z 12 
punktów. Grodziski magistrat 
właśnie rozstrzygnął przetarg 

na uruchomienie trzech no-
wych stacji (do tej pory działa-
ło ich dziewięć). Niespodzianek 
nie było. Wpłynęła tylko jedna 
oferta – od firmy Nextbike, któ-
ra jest operatorem GRM. Uru-
chomienie dodatkowych stacji 
będzie kosztować 386 tys. zł. 

Od 1 marca mieszkańcy 
Grodziska i okolic będą mogli 
korzystać z wypożyczalni w dzie- 
więciu dotychczasowych lo- 
kalizacjach: przy Centrum Kul-
tury, pływalni „Wodnik 2000”, 
hali sportowej na Westfala, 
Targowisku Miejskim, na Sta-
wach Walczewskiego, Stawach 
Goliana, deptaku w rejonie 
PKP, w Parku Skarbków oraz 
na terenie zespołu szkolnego 
przy ul. Zielony Rynek. Tam do 
swojej dyspozycji będą mieli  
65 rowerów. 

Dodatkowe trzy punkty wypo-
życzeń z 27 rowerami ulokowane 
przy ul. Piaskowej, Żydowskiej 
oraz przy placu zabaw przy 
Okrężnej zaczną funkcjonować 
najpóźniej 15 czerwca. [AZ]

Nowe logo dla miasta-ogrodu?
M I L A N Ó W E K

Na sesji rady miasta 
milanowscy radni  
zajęli się projektem 
uchwały o przyjęciu  
logo dla miasta-ogrodu.

U chwałą radni zaję-
li się 15 lutego. Jej 
uzasadnienie i sama 
zaproponowana gra-

fika były znane już wcześniej.  
– Zaproponowany znak, który 
ma służyć miastu i jego miesz-
kańców w celach promocyjnych  
oddaje w pełni ducha współ-
czesnego Milanówka, a jedno-
cześnie doskonale nawiązuje 
do tradycji i okresu świetność 
naszej miejscowości. Ma słu-
żyć jego nowym, młodym 
mieszkańców, ale też ma na-
wiązywać do tradycji i czer-
pać z niej ducha pionierskości 
założycieli naszego miasta. 
Znak ten jest charaktery-
styczny, czytelny i jednocze-
śnie bardzo estetyczny. Daje 
wiele możliwości zastosować, 

a we współczesnej promocji  
miasta jest to bardzo ważny jego  
atut – czytamy w uzasadnie-
niu uchwały.

Za projekt logo i księgę zna-
ku miasto zapłaciło ponad  
11 tys. zł. Czy nie jest to zbędny 
wydatek? – Właściwie wszyst-
kie cywilizowane miasta mają 
takie logo i się nim posługują. 
Chodzi o to, żeby miasto by-
ło jednolicie identyfikowalne  
– zaznacza burmistrz Wiesława 

Kwiatkowska. Logo nie zastąpi 
herbu. – Herb ma inne przezna-
czenie, jego ranga jest zupełnie 
inna. Logo będzie używane na 
materiałach promocyjnych, herb 
na najważniejszych dokumen-
tach – zapewnia Kwiatkowska. 
Jak dodaje burmistrz, inicjaty-
wa przyjęcia logo nie wyszła od 
niej, lecz od części mieszkańców.

Do momentu zamknięcia 
numeru nie poznaliśmy wyni-
ku głosowania radnych. [Red.]

Zmarł ksiądz  
Józef Podstawka
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Na terenie Milanówka strażnicy miejscy 
zlikwidowali kilkanaście nielegalnych 
automatów do gry. – W trakcie złożo-
nych i wnikliwie prowadzonych czyn-
ności funkcjonariusze straży miejskiej 
wytypowali w naszym mieście punkty, 
w których prawdopodobnie mają miej-
sce nielegalne gry hazardowe. Strażnicy 

miejscy o swoich ustaleniach niezwłocz-
nie poinformowali Mazowiecki Urząd 
Celno-Skarbowy. Działania zainicjo-
wane przez milanowskich strażników 
miejskich okazały się trafne – czyta-
my w komunikacie jednostki. Zabez-
pieczono kilkanaście maszyn służących 
do nielegalnego hazardu. – Zakrojone na 

szeroką skalę operacje Działu Realiza-
cji Mazowieckiego Urzędu Celno-Skar-
bowego przyniosły wymierny skutek. 
W ostatnim czasie, na terenie Milanów-
ka zajęto 12 nielegalnych automatów 
do gier hazardowych i wszczęto docho-
dzenia karne skarbowe – zaznaczają 
milanowscy funkcjonariusze. [Red.] 

M I L A N Ó W E K

Przejęli nielegalne 
automaty do gry

 ZABIEGI USUNIĘCIA  
ZAĆMY (BEZ KOLEJKI)

 zabiegi wykonuje  
dr Justyna Badowska, 
mikrochirurg oka 

 najnowocześniejszy sprzęt
 pełen profesjonalizm

KLINIKA ZAPEWNIA BEZPŁATNY 
TRANSPORT NA KWALIFIKACJĘ,  
ZABIEG I PIERWSZĄ KONTROLĘ  
PO ZABIEGU

ZAPRASZAMY

OKULISTYKA

Józefów koło Otwocka   info@ta-medica.pl   
ul. Piłsudskiego 120A     www.ta-medica.pl

 518 05 56 56  
 22 693 04 37

Kobiety zawładną Grodziskiem
W Y D A R Z E N I E

Przed nami już siódma 
odsłona „Miasta Kobiet”. 
To wyjątkowe wydarzenie 
jest organizowane dla 
wszystkich pań z okazji 
przypadającego 8 marca 
Dnia Kobiet. 

M iasto Kobiet to wy-
darzenie tworzo-
ne przez Biblio-
tekę Publiczną 

Gminy Grodzisk Mazowiecki 
z myślą o wszystkich paniach. 
O tym, że formuła idealnie się 
sprawdza świadczy liczba edy-
cji. W tym roku „Miasto Kobiet” 
organizowane jest już po raz 
siódmy. I podobnie jak w ubie-
głych latach nie zabraknie cie-
kawych gości i muzycznej uczty. 
– W tym dniu będziemy mogli 
wziąć udział w koncercie Ja-
kuba Jurzyka, który wystąpi 
ze swoim zespołem. Na Mia-
sto Kobiet zaprosiliśmy w tym 
roku także Grażynę Wolsz-
czak. Jesteśmy pewni, że nasze 
gwiazdy i Metamorfozy dostar-
czą Paniom mnóstwo nieza-
pomnianych emocji! – podkreś-
lają organizatorzy. 

„Miasto Kobiet” odbędzie 
się już 3 marca o godz. 16.00 
w Centrum Kultury przy ulicy 
Spółdzielczej. Nieco przybliży-
my sylwetki zaproszonych go-
ści. Grażyna Wolszczak to zna-
na aktorka teatralna i fi lmo-
wa. Szerszej Publiczności zna-
na jest z serialu „Na Wspólnej”. 
Zobaczyć ją można również 
w spektaklach wystawianych 
na deskach „Teatru Kome-
dia” oraz „Scenie Prezenta-
cje”.Grażyna Wolszczak to nie 
tylko aktorka. Na swoim koncie 

ma również książkę. Wspólnie 
z Iwoną L. Konieczną napisała 
książkę „Jak być zawsze młodą,
piękną i bogatą”. 

Kolejnym gościem „Miasta 
Kobiet” będzie wspomniany już 
Jakub Jurzyk. Mieszkaniec Gro-
dziska ma na swoim koncie wy-
stęp w programie „X-Factor”. 
Zajmuje się dubbingiem, bierze 
udział w rozmaitych projektach 
muzycznych. Można go również 
usłyszeć w nagraniach, współ-
tworzonego  przez Kubę i jego 
przyjaciół, Studia Accantus. [AZ]

Sukces młodych zawodników Bogorii
T E N I S  S T O Ł O W Y

Zawodniczka Akademii 
Tenisa Stołowego Bogorii 
Grodzisk, Zosia Śliwka, 
wygrała Grand Prix 
Polski Żaczek (do lat 11), 
najważniejszą imprezę 
dzieci w tej kategorii 
wiekowej. 

T o były bardzo udane 
zawody nie tylko dla 
Zosi, ale również dla 
kilku innych młodych 

zawodników Bogorii. – Trzecie 
miejsce zajęła inna nasza za-
wodniczka Tosia Zembowicz. 
Łącznie w najlepszej 24 w kraju 
było, aż sześciu adeptów naszej 
Akademii – mówi Adam Białek 
z grodziskiego klubu.

W turnieju głównym walczyli 
Zosia Śliwka, Tosia Zembowicz, 
Milena Mirecka, Ola Oskiera, 
Fabian Sprzączak, Kamil Sadow-
ski i Piotr Garwoła. – Szóstka 
z nich zajęła pierwsze i drugie 
miejsca w swoich czteroosobo-
wych grupach zapewniając sobie 

awans do najlepszej „32” w kraju. 
Sztuka ta nie udała się jedynie 
ambitnie walczącemu Piotr-
kowi Garwole, który był trzeci 
w swojej grupie, a całe zawody 
zakończył w przedziale 41-48. Po 
awansie do turnieju głównego 
adepci naszej Akademii w dal-
szym ciągu kontynuowali swoją 
dobrą passę. Mecze w I rundzie 
zwyciężyli Zosia, Tosia, Ola, Fa-
bian i Kamil. Milena Mirecka mi-
mo przegranej gry z fi nalistką 
turnieju Żaczek Karoliną Hołdą 
świetnie radziła sobie w grze od 
tyłu. Dzięki wygraniu czterech 
gier zawody ukończyła na bar-
dzo wysokim 11. miejscu – in-
formuje klub.

Swoje gry o awans do ćwierć-
fi nału zwyciężyły Zosia Śliwka 
oraz Tosia Zembowicz, która 
w meczu z Zuzanną Bezak po-
kazała mocny charakter i mi-
mo, że przegrywała 0:2, potrafi ła 
wygrać to spotkanie 3:2. Kamil, 
Fabian i Ola po przegraniu swo-
ich gier również trafi li do tur-
nieju pocieszenia. Ostatecznie 

turnieju w przedziale 21-24 za-
kończyli Ola Oskiera i Kamil Sa-
dowski. Na 19. pozycji uplasował 
się z kolei Fabian Sprzączak.

W ćwierćfinałach zwycię-
skiej passy nie przerywały Zosia
i Tosia. Po raz kolejny mocny-
mi nerwami wykazała się dru-
ga z nich, która wygrywając 3:2 
i 11:9 w piątym secie z Natalią 
Gaworską, zrewanżowała się za 
porażkę w pierwszym Grand 
Prix. – Mając dwie nasze za-
wodniczki w półfi nale Grand 
Prix Bogoria miała zapewnio-
ne dwa medale. W nich Zosia 
pokonała 3:2 Natalię Bogdano-
wicz, zaś Tosia uległa 0:3 wspo-
mnianej Karolinie Hołdzie. Na 
szczęście w finale Zosia po-
mściła swoją dobrą koleżankę 
i pokonując 3:1 Hołdę wygrała 
swoje pierwsze Grand Prix Pol-
ski w życiu. Na koniec turnieju 
Zosia z Tosią szczęśliwe dum-
nie reprezentowały barwy Bo-
gorii – relacjonują klubowicze.

Zosi i pozostałym zawodni-
kom gratulujemy! [Red.]

 Anna Zwolińska 

G R O D Z I S K  M A Z .
Zespół Szkół nr 2 
w Grodzisku zmieni 
swoje oblicze. Trwają 
poszukiwania fi rmy, 
która zajmie się rozbudową 
placówki o nowe 
skrzydło dydaktyczne. 

D ziś w grodziskiej 
„dwójce” przy uli-
cy Westfala pobiera 
naukę blisko 1000 

dzieci. Kłopot w tym, że bu-
dynek szkoły, który powstał 
ponad 20 lat temu, wyraźnie 
odstaje od dzisiejszych rozwią-
zań architektonicznych. Przez 
lata nie było tu np. odpowied-
niego zaplecza sportowego. 
Dopiero w 2003 roku ucznio-
wie zaczęli korzystać z nowo 
wybudowanej hali sportowej. 

Rozbudowa Zespołu Szkół 
nr 2 przy ul. Westfala w Grodzi-
sku Mazowieckim planowana 
jest od 2014 r. To właśnie wte-
dy grodziski magistrat ogłosił 
przetarg na wykonanie projek-
tu rozbudowy. Zmiany w syste-
mie oświaty sprawiły, że prace 
projektowe się przedłużyły, 
a samą inwestycję podzielono 
na etapy. Pierwszy zakładający 
m.in. rozbiórkę starych klatek 
schodowych i budowę nowych 
oraz prace związane z dosto-
sowaniem placówki do wymo-
gów przeciwpożarowych są już 
na fi niszu. – Obecnie fi nalizo-
wany jest I etap modernizacji 
budynku Szkoły Podstawowej 
nr 2. Inwestycja polega m.in. 
na budowie klatki schodowej 

wraz z windą, wymianie drzwi 
wewnętrznych,a także zdję-
cia łatwopalnych boazerii na 
korytarzach. Planowana jest 
rozbudowa obiektu w II eta-
pie w celu dalszej poprawy wa-
runków nauki, przywrócenia 
przedszkola, a także zmniej-
szenia zmianowości – podkre-
śla grodziski urząd. 

Plany dotyczące rozbudo-
wy placówki zaczynają się ma-
terializować, bowiem gro-
dziski magistrat rozpoczął 
poszukiwania firmy, która ma
zająć się wykonaniem prac 
budowlanych. Zakres robót 
obejmuje budowę pięcioko-

ndygnacyjnego skrzydła dy-
daktycznego. W piwnicy zo-
stanie zlokalizowana szatnia, 
którą zaprojektowano w sys-
temie szafek ubraniowych. Na 
parterze znajdą się gabinety
dyrektorów oraz pokój nauczy-
cielski. Na pozostałych kondy-
gnacjach zaprojektowano 11 sal 
dydaktycznych w tym pra-

cownię chemiczną. Na każdym 
piętrze znajdą się sanitariaty. 
Budynek będzie miał osobne 
wejście, a ze starym skrzydłem 
będzie połączony łącznikiem. 
Termin zakończenie prac bu-
dowlanych wyznaczono na ko-
niec 2019 r.
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Grodziska „dwójka” powiększy 
się o nowe skrzydło
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Plany dotyczące rozbudowy placówki 
zaczynają się materializować. Grodziski 
magistrat rozpoczął poszukiwania 
fi rmy, która ma zająć się wykonaniem 
prac budowlanych.
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Urząd Miejski w Pruszkowie ogłosił 
przetarg na dostawę sprzętu kompu-
terowego dla czterech szkół podstawo-
wych. Doposażone zostaną pracownie 
informatyczne w szkole podstawowej 
nr 9 przy ul. Mostowej, podstawówce 
nr 1 przy u. Topolowej, „ósemce” przy 
ul. Obrońców Pokoju oraz w szkole 

nr 6 przy Lipowej. Do każdej z placówek 
ma trafi ć po 25 sztuk nowych laptopów, 
drukarka 3D, rzutnik oraz tablica inte-
raktywna. Zakup sprzętu możliwy jest 
dzięki dofi nansowaniu, jakie miasto po-
zyskało w ramach projektu pn. „Chęt-
ni na eksperymenty” realizowanego 
z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na la-
ta 2014 – 2020. Na oferty w przetargu 
na dostawę sprzętu pruszkowski urząd 
miasta czeka do 16 lutego. Jeśli postę-
powanie uda się pomyślnie zakończyć 
i wyłonić zwycięzcę, ten będzie miał 
14 dni od momentu podpisania umo-
wy na dostarczenie sprzętu. [Red.] 

P R U S Z K Ó W

Nowe laptopy 
i drukarki 3D dla szkół

G R O D Z I S K  M A Z .
Nieprawidłowo 
zaparkowane samochody
to w ostatnim czasie 
plaga na ul. Żydowskiej 
w Grodzisku Mazowieckim. 
Kierowców dyscyplinować 
miały „żółte kartki”, ale 
nie przyniosły rezultatu. 
Posypią się mandaty.

P roblem jest spory. 
– Kierowcy parkują 
na zakrętach, wjaz-
dach na posesję oraz 

nie stosują się do oznakowania 
wynikającego z organizacji ru-
chu drogowego. Problem parko-
wania na wjazdach do parkingu 
podziemnego budynku przy 
ul. Żydowskiej 17 na wysokości 
budynku wielorodzinnego oraz 
budynku, w którym mieści się 
Urząd Skarbowy jest znaczny 
– wyjaśniają grodziscy strażnicy.

Jak dodają, administrato-
rzy budynku skarżą się, że 
nawet pojazd odbierający 
odpady komunalne nie mógł 
wjechać pod altanę śmietni-
ka, ponieważ uniemożliwiały 

mu to pojazdy, które zastawi-
ły całą drogę tamując dojazd 
do nieruchomości.

Dotąd kierowcy źle zapar-
kowanych samochodów otrzy-
mywali „żółte kartki”, ale tego 
typu ostrzeżenia nie przyniosły 
efektu. – Straż miejska w Gro-
dzisku Mazowieckim infor-
muje, że zastosowany system 
„żółtych kartek” nie odniósł 
prewencyjnego skutku, dla-
tego w najbliższym czasie bę-
dą zakładane blokady koła na 
pojazdy niepoprawnych kie-
rowców, dla których przepisy 
ustawy „Prawo o ruchu dro-
gowym” wydają się być jedynie 
martwym zapisem na papierze 
– zaznaczają strażnicy. [Red.]

Kartki zawiodły, 
będą mandaty 

Wiemy kto wystąpi 
na miejskich imprezach 

 Anna Zwolińska 

P R U S Z KÓ W
Kalendarz pruszkowskich 
imprez plenerowych jest już 
praktycznie gotowy. Udało 
nam się ustalić jacy artyści 
zagrają w tym roku na 
miejskich festynach. 

W ciągu ostatnich 
15 lat w Pruszko-
wie wystąpiło wie-
lu znanych artys-

tów. Oprócz wymienionych ze-
społów, na rozlicznych imprezach 
grali: Myslovitz, Kayah, Łzy, Wil-
ki, Ryszard Rynkowski, Małgorza-
ta Ostrowska, Maryla Rodowicz, 
Formacja Nieżywych Schabuff , 
Shakin Dudi, Budka Sufl era, Bajm, 
TSA, Violetta Villas, Kombii, IRA, 
Kult, Krzysztof Krawczyk, Boys, 
Agnieszka Chylińska. A to tylko 
niektórzy z długiej listy. W ostat-
nich latach na scenie mogliśmy 
podziwiać Urszulę Dudziak, ze-
spół Piersi czy legendarny Lon-
don Gospel Choir.

Każdego roku mieszkańcy 
z niecierpliwością czekają na li-
stę artystów, którzy będą grać na 
imprezach miejskich. W tym ro-
ku kalendarz „plenerówek” otwo-
rzą dwudniowe Dni Pruszkowa, 

które odbędą się 26 i 27 maja. Szy-
kuje się prawdziwie wybuchowa 
mieszanka, bowiem pierwszego 
dnia na scenie zobaczymy arty-
stów z Discopolowania, poja-
wi się również zespół Boys oraz 

New York. Gwiazdą wieczoru bę-
dzie zespół Piersi. Drugiego dnia 
imprezy możemy spodziewać się 
znacznie mocniejszych brzmień. 
Na scenie w Parku Kościuszki po-
jawi się zespół Nocny Kochanek. 
A następnie zaprezentuje się ze-
spół Cree, w którym gra Sebastian 
Riedel. Gwiazdą wieczoru będzie 
natomiast... Agnieszka Chylińska!

Kolejny koncert w plenerze 
odbędzie się na początku lipca. 
W trakcie Koncertu do Północy 
pruszkowskiej publiczności za-
prezentuje się Sławek Uniatowski, 
Singing Birds oraz zespół Elek-
tryczne Gitary. 

Natomiast na imprezie Żegnaj
lato na rok zaplanowanej na 
wrzesień zagra legenda polskiego 
rocka, czyli zespół Perfect. 

W kalendarzu imprez plene-
rowych nie zabraknie również 
innych stałych już pozycji, czy-
li pruszkowskich Wianków, im-
prezy w Parku Żwirowisko pod 
szyldem Lato, lato, lato czeka, fe-
stynu na Gąsinie oraz podobnej 
imprezy na Malichach.
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Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.  
              ul. St. Batorego 23 05-825 Grodzisk Mazowiecki 

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

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o. o. zaprasza do Izby 
Tradycji EKD/WKD, która znajduje się na terenie siedziby 
Spółki w Grodzisku Mazowieckim, ul. Stefana  Batorego 23 
(wjazd od ul. Radońskiej). 

Izba Tradycji EKD/WKD posiada w swoich zbiorach liczne 
eksponaty i pamiątki takie jak: zdjęcia i dokumenty związane  
z działalnością EKD/WKD, bilety, akcesoria pojazdów szyno-
wych, przedmioty wyposażenia technicznego, modele taboru, 
makiety stacji i budynków itp. 

Izba Tradycji EKD/WKD dostępna jest dla zwiedzających: 
1. w środy w godzinach od 9:00 do 13:30   
2. w niedziele w godzinach od 11:30 do 14:30 
 
Ceny biletów:  
1. normalny 3,00 zł  
2. ulgowy 1,50 zł

 Grodzisk Mazowiecki, dnia 16 lutego 2018 r. 

OGŁOSZENIE  
WPP.6721.1.2018 

BURMISTRZA GRODZISKA 
MAZOWIECKIEGO 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla wsi Adamowizna  

w gminie Grodzisk Mazowiecki
 
Na podstawie art.17 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. 
Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.), ogłaszam o podjęciu 
przez Radę Miejską w Grodzisku Mazowieckim Uchwały  
Nr 641/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim 
z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla wsi Adamowizna w gminie Grodzisk Mazowiecki.

Granice obszaru do objęcia miejscowym planem zagospoda-
rowania przestrzennego przebiegają po granicach obrębu ewi-
dencyjnego Adamowizna w gminie Grodzisk Mazowiecki.

Wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego na-
leży składać do 19 marca 2018 r. na adres Urząd Miejski 
w Grodzisku Mazowieckim, 05-825 Grodzisk Mazowiecki,  
ul. T. Kościuszki 32a.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnio-
skodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomo-
ści, której dotyczy.

 z up. Burmistrza 
Zastępca Burmistrza 

Piotr Galiński 

M U Z Y K A  w  P A R K U

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona.  Bezpłatne wejściówki odebrać 
można w kasie „Mazowsza” w Otrębusach przy ul. Świerkowej 2.

Sala Kameralna przy Pałacu w Karolinie,  
Otrębusy, ul. Świerkowa 2

22 lutego 2018 r., godz. 20:00

Soliści, Chór i Orkiestra  
PZLPiT "Mazowsze" im. T. Sygietyńskiego

Dyrygent Jacek Boniecki   
Mirosław Ziomek - przygotowanie chóru

Ogłoszenie

BURMISTRZ GMINY BRWINÓW
Informuje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brwi-
nów przy ul. Grodziskiej 12 oraz na stronach internetowych:  
www.brwinow.pl, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzę-
du Gminy Brwinów - www.bip.brwinow.pl, zamieszczony został 
od dnia 16 lutego 2018 roku na okres 21 dni wykaz nieruchomości 
przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej. Wszelkie in-
formacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami  
(pok. 204) lub pod nr tel. 22 738 26 53.

Ogłoszenie
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OGŁOSZENIE PREZYDENTA 
MIASTA PRUSZKOWA

Na podstawie art. 11 pkt. 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Pruszkowa” wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko, sporządzanego na podstawie uchwały nr XLIV/501/06 Rady 
Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Pruszkowa.

Wyłożenie projektu studium wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko odbędzie się od 26 lutego 2018 r. do 26 marca 2018 r. 
Projekt studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
udostępniony zostanie w ww. terminie (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), 
w Urzędzie Miasta Pruszkowa w pokoju nr 70 w godzinach: poniedziałki:  
11:00 – 18:00, wtorki, środy, czwartki, piątki: 10:00 – 15:00.

Dyskusje publiczne nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie 
studium zostaną przeprowadzone:
1. w dniu 28 lutego 2018 r. Zebranie odbędzie się w Szkole 

Podstawowej nr 10 im. Marii Konopnickiej, ul. Pływacka 16. 
Początek zebrania o godz. 18:30.

2. w dniu 7 marca 2018 r. Zebranie odbędzie się w Szkole Podstawowej 
nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Jasna 2. Początek zebrania  
o godz. 18:30.

3. w dniu 15 marca 2018 r. Zebranie odbędzie się w Szkole Podstawowej 
nr 6 im. Henryka Sienkiewicza, ul. Lipowa 31. Początek zebrania  
o godz. 18:30.
Ponadto projekt studium wraz z prognozą oddziaływania na 

środowisko udostępnione zostanie także na stronie internetowej 
http://pruszkow.bip.gmina.pl/ patrz Architektura i Urbanistyka  
OGŁOSZENIA/OBWIESZCZENIA Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego ROK 2018.    

Uwagi do studium należy składać do Prezydenta Miasta Pruszkowa  
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym 
terminie: do 16 kwietnia 2018 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do projektu 
studium jest Prezydent Miasta Pruszkowa.

Uwagi można składać w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miasta, 
pocztą na adres: 05-800 Pruszków ul. Kraszewskiego 14/16, ustnie 
do protokołu w Wydziale Architektury, Urbanistyki i Zagospodarowania 
Przestrzennego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na 
adres prezydent@miasto.pruszkow.pl. 

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 
ustawy, z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 
z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, wymieniony wyżej, projekt studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowani przestrzennego podlegaja 
strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem 
możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego 
wglądu. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy-
należy wnosić na zasadach określonych w przywołanej na wstępie ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym 
terminie: do 16 kwietnia 2018 r.

Zgodnie z art. 41 ww. ustawy uwagi i wnioski złożone po dniu 16 kwietnia 
2018 r. zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 11 oraz art. 7 ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym Rozstrzygnięcie uwag i wniosków 
przez Prezydenta Miasta Pruszkowa zostanie zamieszczone na 
stronie internetowej http://pruszkow.bip.gmina.pl  patrz Architektura  
i Urbanistyka OGŁOSZENIA/OBWIESZCZENIA Studium Uwarunkowań 
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego ROK 2018 
Obwieszczenie w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu 
ww. planu.

Prezydent Miasta Pruszkowa 
 mgr Jan Starzyński

Ogłoszenie

Ogłoszenie

W sobotni poranek (10  lutego) doszło  
do dramatycznego zdarzenia w skle-
pie sieci Biedronka przy ul. Komorow-
skiej w Pruszkowie. Informacje na ten 
temat otrzymaliśmy od naszych czy-
telników. – Stoi karetka, radiowóz po- 
licyjny, sklep jest całkowicie zamknię- 
ty. Wyszedł pracownik sklepu, 

który oznajmił czekającym klientom, że 
w dniu dzisiejszym sklep nie będzie 
czynny. Po pytaniach co się stało nie 
chciał nic powiedzieć – przeczytaliśmy 
w mailu nadesłanym na skrzynkę  kon-
takt@wpr24.pl O szczegóły zdarze-
nia zapytaliśmy pruszkowską policję. 
Okazało się, że zmarł jeden z klientów. 

– 83-latek przyszedł na zakupy, upadł 
i zmarł. Śmierć prawdopodobnie na-
stąpiła z przyczyn naturalnych. Sklep 
został zamknięty w celu przeprowa-
dzenia koniecznych czynności – mó-
wiła „na gorąco” podkom. Karolina 
Kańka, rzecznik prasowy Komendy 
Powiatowej Policji w Pruszkowie. [red.] 

P R U S Z K Ó W

Zgon starszego 
mężczyzny w Biedronce

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

W nocy z 10 na 11 lutego na ul. Sadowej w Pruszkowie samochód 
osobowy uderzył w ogrodzenie jednej z posesji. O szczegóły tego 
zdarzenia zapytaliśmy pruszkowskich policjantów. – Potwierdzam 
w nocy z soboty na niedzielę kierowca hondy uderzył w ogrodzenie, 
początkowo oddalił się z miejsca, ale wrócił. Pobrano od niego krew 
do badań – mówi podkom. Karolina Kańka z Komendy Powiatowej 
Policji w Pruszkowie. [Red.]  
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Gorąco w Nadarzynie.  
Spór na linii komisarz – radni
N A D A R Z Y N 

Trwa przedwyborcza 
gorączka w Nadarzynie, 
gdzie 4 marca odbędą się 
przedterminowe wybory 
wójta gminy. Trwa też  
spór o to, czy pełniący 
funkcję komisarza  
Dariusz Nowak jednocześnie 
jest czy nie jest etatowym 
członkiem zarządu  
powiatu pruszkowskiego.

T o kolejna już sprawa 
budząca duże emo-
cje wśród mieszkań-
ców i samorządowców 

z Nadarzyna. Wcześniej tak dużą 
temperaturę sporu wywoływały 
m.in. decyzje kadrowe podjęte 
przez komisarza, w tym zwol-
nienie dyrektor Nadarzyńskie-
go Ośrodka Kultury.

Obecnie konflikt ogniskuje się 
wokół osoby samego komisarza. 
O co dokładnie chodzi? Opozycyj-
ni wobec Nowaka radni zarzucają 
mu kłamstwo w sprawie pełnie-
nia przez niego funkcji członka 

zarządu powiatu pruszkowskie-
go. – Komisarz Nowak okłamał 
radnych i mieszkańców gminy. 
Pobiera pensję z Powiatu Prusz-
kowskiego i z Gminy Nadarzyn, 
gdzie obecnie jest zatrudniony. 
Podczas Sesji Rady Gminy Nada-
rzyn w dniu 31 stycznia 2018 r. 
radni zadali Komisarzowi m.in. 
pytanie dotyczące jego członko-

stwa w Zarządzie Powiatu Prusz-
kowskiego oraz pobierania z tego 
tytułu wynagrodzenia. W mate-
riale filmowym Komisarz twier-
dzi, iż był członkiem Zarządu do 
11 stycznia 2018 r. i wynagrodze-
nie pobierane było przez niego 
do tego czasu. Co innego wynika 
z odpowiedzi Starosty Pruszkow-
skiego na wniosek o informację 
publiczną (wg stanu na dzień 9 

lutego br. Komisarz nadal po-
zostaje etatowym członkiem 
Zarządu Starostwa Powiatowego 
i pobiera z tego tytułu wynagro-
dzenie) – czytamy na facebooko-
wym profilu Gminy Nadarzyn, 
prowadzonym przez radę gmi-
ny (pisownia oryginalna).

Te zarzuty komisarz odpiera 
i na swoją obronę przedstawia 

dokumenty, w tym potwierdzenie 
przelewu zwrotnego na kontro 
pruszkowskiego starostwa po-
wiatowego. – W związku z opu-
blikowanymi na stronie Gminy 
Nadarzyn przez Panią Przewod-
niczącą Rady Danutę Wacławiak 
informacjami odnośnie mojego 
statusu jako Członka Zarządu 
Powiatu Pruszkowskiego infor-
muję, że z dniem 2 stycznia 2018 

Opozycyjni wobec Nowaka radni  
zarzucają mu kłamstwo w sprawie 
pełnienia przez niego funkcji członka 
zarządu powiatu pruszkowskiego

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Piastowa informuje, że w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Piastowie przy ul. 11 Listopada 8, na tablicy ogłoszeń na  
I piętrze, w okresie od 05.02.2018 r. – 26.02.2018 r. został wywie-
szony wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 
oraz w okresie od 15.02.2018 r. – 08.03.2018 r. zostały wywieszone 
wykazy nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy 
Miasta Piastów przeznaczonych do zbycia.
Wykazy zamieszczone są również na stronie internetowej  
www.piastow.pl

Polbruk S.A. to jeden z czołowych producentów kostki 
brukowej w Polsce, z 18 zakładami produkcyjnymi oraz silną 
siecią dystrybucji na terenie całego kraju. Przynależność do 
irlandzkiej Grupy CRH plc, światowego lidera w produkcji 
i dystrybucji materiałów budowlanych, motywuje nas do 
ciągłego, dynamicznego rozwoju.

Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

elektryk
umowa o pracę – pełny etat; tryb pracy: zmianowy

miejsce pracy: Pruszków  

Podstawowe obowiązki pracownika pakowania i segregacji:
• Utrzymanie w pełnej sprawności linii produkcyjnych pod kątem 

elektrycznym,
• Aktywne uczestnictwo w usuwaniu usterek i awarii.

Wymagania:
• Wykształcenie min. zasadnicze zawodowe / techniczne, 
• Wiedza w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych  

do 1kV,
• Uprawnienie SEP do 1kV,
• Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

Oferujemy:
• Pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku 

wibroprasowanych wyrobów betonowych. Więcej o nas:  
www.polbruk.pl

• Możliwość rozwoju zawodowego poprzez kursy i szkolenia,
• Stabilne warunki zatrudnienia.

CV prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: 
jacek.kowalczyk@polbruk.pl lub osobiście w zakładzie: 
POLBRUK S.A. ul. Parzniewska 6, 05-800 Pruszków.

Firma zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
Na dokumentach prosimy umieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji (Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r o Ochronie Danych 
Osobowych Dz. U. nr 101, poz. 926 z późn. zm. )”.

r. złożyłem rezygnację z funkcji, 
które było wymagane do tego aby 
móc powołać mnie na Komisa-
rza Gminy Nadarzyn. Zgodnie 
z przewidzianą w prawie proce-
durą rezygnację potwierdza Rada 
Powiatu, lub zostaje ona wyga-
szona automatycznie po okre-
ślonym czasie – zaznacza Nowak.

– Od dnia złożenia rezygna-
cji tego nie wykonywałem żad-
nych czynności formalnych ani 
prawnych jako członek Zarzą-
du, a przekazane wynagrodze-
nie zwróciłem na konto Powiatu 
Pruszkowskiego w dniu 7 lutego. 
Od momentu mojej rezygnacji ze 
stanowiska Członka Zarządu Po-
wiatu Pruszkowskiego wszelkie 
działania formalne oraz praw-
ne wymagające uregulowania 
tej kwestii należały do Starosty 
Powiatu Pruszkowskiego oraz 
Przewodniczącej Rady Powia-
tu Pruszkowskiego. Moja rezy-
gnacja z funkcji Członka Zarządu 
Powiatu jest wiążąca – twierdzi 
komisarz (pisownia oryginalna 
– przyp. red.). [Red.]
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 Grodzisk Mazowiecki, dnia 16 lutego 2018 r. 

OGŁOSZENIE  
WPP.6721.1A.2018 BURMISTRZA 

GRODZISKA MAZOWIECKIEGO 
w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia-
ływania na środowisko, w tym sporządzenia prognozy 

oddziaływania na środowisko, dla potrzeb miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Ada-

mowizna w gminie Grodzisk Mazowiecki

Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt. 1 i art. 51 ust. 
1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania na środowisko (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 
z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr 641/2017 Rady Miejskiej 
w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla wsi Adamowizna w gminie Grodzisk 
Mazowiecki.

Zawiadamia się, że gmina Grodzisk Mazowiecki wszczęła po-
stępowanie w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny od-
działywania na środowisko, w tym przystąpiła do sporządzenia 
prognozy oddziaływania na środowisko, dla potrzeb miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Adamowizna  
w gminie Grodzisk Mazowiecki.

Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w Wydziale Pla-
nowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Grodzisk Mazo-
wiecki w pokoju nr 9 i można zapoznać się z nią w godzinach 
pracy Urzędu.

Granice obszaru do objęcia miejscowym planem zagospodaro-
wania przestrzennego przebiegają po granicach obrębu ewiden-
cyjnego Adamowizna w gminie Grodzisk Mazowiecki. Zgodnie 
z art. 39 ust.1 pkt. 3 i 4 i art. 40 ustawy, zainteresowani w terminie do  
dnia 19 marca 2018 r. mogą składać wnioski do opracowywanego 
dokumentu. Wnioski na piśmie należy składać w sekretariacie Urzę-
du Miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki, pocztą na adres 05-825 
Grodzisk Mazowiecki, ul. T. Kościuszki 32a, ustnie do protokołu 
w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy 
Grodzisk Mazowiecki lub za pomocą środków komunikacji elektro-
nicznej (bez konieczności opatrywania podpisem elektronicznym) 
na adres e-mail: pawel.dabrowski@grodzisk.pl . Wniosek powinien 
zawierać imię, nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres 
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, 
której wniosek dotyczy.

Zgodnie z art. 41 ustawy  wnioski wniesione po terminie pozosta-
ną bez rozpatrzenia. Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 5 
ustawy organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków 
jest Burmistrz Grodziska Mazowieckiego.

 z up. Burmistrza 
Zastępca Burmistrza 

Piotr Galiński 

Ogłoszenie

Komedia „Alibi od zaraz” to historia 
pewnego męża, który przyłapany na 
zdradzie potrafi wznieść się na wyży-
ny kreatywności. Michel zaprasza do 
domu piękną i młodą dziewczynę. Po-
woli wciela on w życie swoje marzenia 
o namiętnym romansie. Jednak pla-
ny Michela burzy... jego żona Sophie! 

Michel nie może sobie pozwolić na 
rozwód z dobrze sytuowaną małżon-
ką. Potrzebne jest więc dobre alibi. I to 
od zaraz. Kłopot w tym, że na pocze-
kaniu Michel wymyśla niedorzeczną 
historię, w którą na dodatek wciąga 
swoją niedoszłą kochankę... Czy w tę 
kuriozalną wymówkę uwierzy żona? 

Będzie się mogli przekonać o tym 
już 9 marca o godz. 19.00 w Matecz-
niku Mazowsze w Otrębusach. Na 
scenie zobaczymy aktorów z Teatru 
Capitol m.in. Katarzynę Skrzynecką,  
Małgorzatę Potocką i Marcina Troń-
skiego. Bilety dostępne na stronie kup-
bilecik.pl oraz mazowsze.waw.pl. [AZ] 

T E A T R

Teatr Capitol ponownie 
w Mateczniku

Tancerze opanowali Pruszków 
 Seweryn Dębiński 

TA N I E C
W miniony weekend  
(10-11 lutego) w Pruszkowie 
odbył się Ogólnopolski 
Festiwal Tańca  
„Mazovia Open 2018”. 
Ponad 500 tancerzy 
walczyło o puchar  
starosty pruszkowskiego.

P rzez dwa dni w Hali Mię- 
dzyszkolnego Ośrod-
ka Sportu przy ul. Go- 
mulińskiego królowa- 

ły muzyka i taniec. W sobotę moż- 
na było podziwiać zmagania par 
w tańcu towarzyskim w ramach 
współzawodnictwa sportowego 
Federacji Tańca Sportowego. 
W niedzielę swoje umiejętności 
prezentowali tancerze modern. 
Rywalizacja trwała w stylach Hip-
-Hop, Jazz i Show Dance w czte-
rech kategoriach wiekowych. 

– To impreza pełna energii 
i radości, a do tego popularyzu-
je taniec wśród dzieci i młodzieży, 
a nawet seniorów – w uniwersal-
ny sposób łączy pokolenia wokół 
tej niezwykłej i ponadczasowej 

pasji. Niech energia turnieju 
udzieli się nie tylko jego uczest-
nikom, ale i wszystkim miesz-
kańcom powiatu – jeszcze 
przed rozpoczęciem imprezy 
mówił Maksym Gołoś, starosta 
pruszkowski. Te słowa nie by-
ły na wyrost. Gorąca atmosfera 

i efektowne pokazy rozgrzały pu-
bliczność. Niedzielne, wieczorne 
pokazy, zgromadziły wielu miłoś- 
ników tańca. 

A jak poradzili sobie reprezen-
tanci naszego regionu? W kate-
gorii Hip Hop Formacje do lat 14:  
1. miejsce „Step & Flow” – Dance 
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Imperium Pruszków; 4. miejsce 
„What’s up Crew” Dance Impe-
rium Pruszków. W kategorii Mo-
dern Jazz/Inne Formy Tańca do  
11 lat: 2. miejsce „Musical Jazz Dan-
ce” Dance Imperium Pruszków;  
do 14 lat: 2. miejsce „Folteens” 
Dance Imperium Pruszków. [Red.] 

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA 
PRUSZKOWA

Na podstawie art.17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz.1073 z późn. zm.) 
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Pruszkowa Uchwały nr XXXIX.400.2017 
z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa – obszaru wyznaczonego 
granicą rzeki Żbikówki, projektowaną drogą, ulicą Poznańską, granicą terenów 
ogrodów działkowych i osią korytarza rzeki Utraty.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu. Wnioski 
do planu należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Pruszkowa, 05-800 
Pruszków ul. Kraszewskiego 14/16 w terminie do dnia 12 marca 2018 r. Wniosek 
powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku 
oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 1 i 2  
w związku z art. 46 pkt.1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U.  
z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, zawiadamiam, że Miasto Pruszków 
przystępuje do postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko 
skutków realizacji ww. planu, obejmującej w szczególności sporządzenie prognozy 
oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w Wydziale 
Architektury, Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego w pok. nr 70 i można  
zapoznać się z nią w godzinach pracy Urzędu. 

Uchwała nr XXXIX.400.2017 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 26 października 
2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa – obszaru wyznaczonego 
granicą rzeki Żbikówki, projektowaną drogą, ulicą Poznańską, granicą terenów 
ogrodów działkowych i osią korytarza rzeki Utraty została również opublikowana 
na stronie http://pruszkow.bip.gmina.pl patrz Architektura i Urbanistyka 
OGŁOSZENIA/OBWIESZCZENIA Miejscowe Plany zagospodarowania 
Przestrzennego ROK 2018. 

Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 3 i 4 i art. 40 ustawy, zainteresowani 
w terminie do dnia 12 marca 2018 r. mogą wnosić wnioski. Wnioski na piśmie 
należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Pruszkowie, pocztą na adres 
05-800 Pruszków ul. Kraszewskiego 14/16, ustnie do protokołu w Wydziale 
Architektury, Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego w pok. nr 70 lub za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail Prezydent@miasto.
pruszkow.pl. Wniosek powinien zawierać imię nazwisko lub nazwę jednostki 
organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenia 
nieruchomości, której wniosek dotyczy. Zgodnie z art. 41 ustawy, wnioski 
wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Stosownie do przepisów art. 39 
ust. 1 pkt. 5 ustawy organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest 
Prezydent Miasta Pruszkowa.

Zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 11 oraz § 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym Rozstrzygnięcie w/s wniosków przez Prezydenta Miasta Pruszkowa 
zostanie zamieszczone na stronie internetowej http://pruszkow.bip.gmina.
pl patrz Architektura i Urbanistyka OGŁOSZENIA/OBWIESZCZENIA 
Miejscowe Plany zagospodarowania Przestrzennego ROK 2018 Obwieszczenie 
o przystąpieniu do sporządzania ww. planu.

 Prezydent Miasta Pruszkowa  
mgr Jan Starzyński

Ogłoszenie
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Polbruk S.A. to jeden z czołowych producentów kostki 
brukowej w Polsce, z 18 zakładami produkcyjnymi oraz silną 
siecią dystrybucji na terenie całego kraju. Przynależność do 
irlandzkiej Grupy CRH plc, światowego lidera w produkcji 
i dystrybucji materiałów budowlanych, motywuje nas do 
ciągłego, dynamicznego rozwoju.

Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

operator linii 
produkcyjnej 

umowa o pracę – pełny etat; tryb pracy: zmianowy
miejsce pracy: Pruszków  

Podstawowe obowiązki pracownika pakowania i segregacji:
• Obsługa maszyn produkcyjnych,
• Kontrola jakości produkowanych wyrobów,
• Utrzymywanie w sprawności linii produkcyjnej,
• Udział w pracach związanych z usuwaniem awarii, przeglądach 

i remontach.

Wymagania:
• Wykształcenie minimum zawodowe (kierunki techniczne).
• Znajomość hydrauliki siłowej i elektrotechniki w zakresie 

podstawowym.

Oferujemy:
• Pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku 

wibroprasowanych wyrobów betonowych. Więcej o nas:  
www.polbruk.pl

• Możliwość rozwoju zawodowego poprzez kursy i szkolenia,
• Stabilne warunki zatrudnienia.

CV prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: 
jacek.kowalczyk@polbruk.pl lub osobiście w zakładzie: 
POLBRUK S.A. ul. Parzniewska 6, 05-800 Pruszków.

Firma zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
Na dokumentach prosimy umieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji (Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r o Ochronie Danych 
Osobowych Dz. U. nr 101, poz. 926 z późn. zm. )”.
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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  

 

Informacje z Powiatu Pruszkowskiego
Biuletyn przygotowywany i redagowany przez Starostwo Powiatowe w Pruszkowie. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.

Pruszków, ul. Drzymały 30, tel. +48 22 738-14-00
www.powiat.pruszkow.pl

C ałkowity koszt prze-
budowy ul. Regul-
skiej w Regułach na 
odcinku od ul. Body-

cha do torów WKD w Regułach to 
6 171 196,17 zł. Kwota dotacji z Bu-
dżetu Województwa Mazowiec-
kiego w ramach Mazowieckiego 
Instrumentu Wsparcia Dróg 
Lokalnych o istotnym znacze-
niu dla rozwoju społeczno-go-
spodarczego regionu pokrywa 
60% kosztów inwestycji – do-
kładnie 3 702 717,70 zł. „W imieniu 
własnym i wszystkich mieszkań-
ców Powiatu Pruszkowskiego 
chcę serdecznie podziękować 
Radnym Sejmiku Mazowiec-
kiego i Panu Marszałkowi Ada-
mowi Struzikowi za docenienie 
naszych starań i przyznanie tej 
ponad 3,5 – milionowej dotacji. 
Wsparta inwestycja zapewnia 
sprawne połączenie komunika-
cyjne z drogą wojewódzką oraz 
przyczynia się do polepszenia 
jakości transportu zwłaszcza 
dla mieszkańców Pruszkowa, 

Piastowa i Gminy Michałowice. 
Z pewnością zmodernizowana 
droga przyczyni się do pewne-
go rozładowania ruchu na dro-
gach lokalnych – tak gminnych, 
jak i powiatowych” – mówi Sta-
rosta Maksym Gołoś.

Pierwszy etap prac na ul. Re-
gulskiej (od drogi wojewódzkiej 
719 do torów kolejki WKD) zakoń-
czył się już 4 stycznia tego roku, 

W środę 7 lutego Starosta Maksym Gołoś i Wicestarosta Krzysztof Rymuza podpisali w Nowym Dworze 
Mazowieckim umowę o udzieleniu ponad 3,5 – milionowej dotacji dla Powiatu Pruszkowskiego na 
przebudowę ul. Regulskiej po obu stronach Alej Jerozolimskich. Dotacja została przyznana przez Sejmik 
Województwa Mazowieckiego na wniosek Zarządu Województwa uchwałą z 30 stycznia 2018.

Otrzymaliśmy ponad 3,5 miliona 
dotacji na przebudowę ul. Regulskiej!

natomiast realizacja inwestycji 
na drugim odcinku - od ul. Bo-
dycha do drogi wojewódzkiej 719 
– jest planowana w 2 i 3 kwarta-
le tego roku.

Przebudowa drogi nr 3114W 
– ul. Regulskiej w Regułach na 
odcinku od ul. Bodycha do torów 
WKD w Regułach niesie za sobą 
duże korzyści dla mieszkańców 
z terenu Powiatu Pruszkowskiego, 

W Szpitalu „Na Wrzesinie” 
rodzi się coraz więcej 
dzieci! Aż o 12% 
wzrosła liczba porodów 
w porównaniu roku 
2017 i 2016, a już teraz 
w styczniu przyszło 
na świat 98 kolejnych 
pociech. Dzięki rozwojowi 
Szkoły Rodzenia mamy 
nadzieję na to, że nadal 
coraz więcej mam będzie 
decydowało się na 
poród w naszym szpitalu 
powiatowym. Wszystkim 
szczęśliwym rodzicom 
gratulujemy!

D okładnie 973 nie-
mowlęta przyszły 
na świat w 2017 
roku w szpitalu 

powiatowym. Ten pozytyw-
ny trend w skali kraju wynika 
na pewno z rządowego pro-
gramu „Rodzina 500 plus”, na-
tomiast lokalnie staramy się 
go wspierać działającą od paź-
dziernika zeszłego roku Szkołą 
Rodzenia. „Bardzo się cieszę, 
że w świetle problemów niżu 
demografi cznego, o których 

Blisko tysiąc 
urodzeń w Szpitalu 

„Na Wrzesinie”
tak dużo się mówi w Polsce, 
szpital „Na Wrzesinie” dostar-
cza takich pozytywnych infor-
macji, że w naszym Powiecie 
przychodzi na świat coraz 
więcej obywateli” – mówi Sta-
rosta Maksym Gołoś.

Program edukacyjny Szkoła 
Rodzenia wspiera przyszłych 
rodziców – zarówno mamy, 
jak i ojców – we wspólnych 
przygotowaniach do poro-
du. W ramach zajęć, podzie-
lonych na część teoretyczną 
i praktyczną, eksperci szcze-
gółowo omawiają zagadnie-
nia związane z ciążą, porodem 
i macierzyństwem. W czę-
ści praktycznej zaplanowa-
no ćwiczenia wzmacniające 
i relaksujące.

Ideą stworzenia Szkoły Ro-
dzenia jest zachęcenie cię-
żarnych kobiet do porodów 
naturalnych poprzez edukację 
i profesjonalne przygotowanie 
– tak, aby przyszła mama była 
na ten moment w pełni goto-
wa. Szkoła Rodzenia powstała 
z inicjatywy Starosty Prusz-
kowskiego Maksyma Gołosia 
w 2017 roku.

takie jak poprawa bezpieczeństwa 
w ruchu samochodów i skróce-
nie czasu transportu. Inwestycja 
przysłuży się również lokalnym 
fi rmom, polepszając dojazd do 
ich siedzib. Jest to kolejny suk-
ces Powiatu Pruszkowskiego 
w pozyskiwaniu środków ze-
wnętrznych. W tym i ubiegłym 
roku suma ich opiewa na ponad 
12 milionów złotych.

 



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

Pruszków
ul. Niecała 10/2
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REKRUTACJA 
TRWA!!!

DOŁĄCZ DO NAS !!!Aplikuj już dziś na stronie www.makro.pl 

Zadzwoń pod numer 697 996 501

CENTRUM DYSTRYBUCJI MAKRO
MOSZNA-PARCELA K. PRUSZKOWA

DOŁĄCZ DO NAS NA STANOWISKO
PRACOWNIK CENTRUM DYSTRYBUCJI

Przyjdź na spotkanie otwarte w dniu 22 lutego (czwartek) 
w godzinach 10:30-16:30 do Spółdzielczego Domu Kultury 
w Pruszkowie, ul. Hubala 5 (Sala Bufet)

ATRAKCYJNE
 WYNAGRODZENIE –

3100 PLN BRUTTO
+ PREMIA

ZNIŻKI NA 
ZAKUPY 

W MAKRO

PRYWATNA
OPIEKA
MEDYCZNA

UMOWA O PRACĘ
BEZ OKRESU PRÓBNEGO

STABILNE 
ZATRUDNIENIE

KARTA
SPORTOWO-
REKREACYJNA

FUNDUSZ 
SOCJALNY

MOŻLIWOŚĆ
ROZWOJU

BEZPŁATNY 
TRANSPORT
DO CENTRUM 
DYSTRYBUCJI

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)

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

PARTNER HANDLOWY

Szkolenia 
BHP

– wstępne
– okresowe

694 127 292

KUPIĘ  
ZA GOTÓWKĘ!

Mieszkanie:
- do remontu
- zadłużoną

- z komornikiem
- inne problematyczne

Tel. 662-006-180

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

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 

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

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

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 

 ► Dom w Regułach + działka 915 m. 
Tel.: 602-584-504 

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

 ► Sprzedam dom 240 m działka 
2 tyś m2 w miejscowości Stok 
Lacki 1800 m do Centrum 
Siedlec tel. 502-600-580 

 ► 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 

Auto-moto – kupię

 ► AUTO KAŻDE KUPIĘ 603-903-405 

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

Usługi

 ► Czyszczenie skórzanej tapicerki 
samochodowej, 505-076-331 

 ► Docieplanie Budynków 
795-969-696 

 ► 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 

Dam pracę

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

 ► 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 ekipy hydrauliczne 
do montażu instalacji 
sanitarnych ( solary, 
pompy ciepła, kotłownie). 
Gwarantujemy szybką płatność.  
697-780-030 

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

 ► Zatrudnię Panią 
z doświadczeniem do sklepu 
mięsno-spożywczego 
w Pruszkowie. Wynagrodzenie 
3550 zł miesięcznie. 
Informacje: 504-029-507 

 ► 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 

Dyrektor Szkoły Podstawowej  
w Ruścu  zawiadamia,  

że na urzędowych tablicach ogłoszeń oraz 
na stronach internetowych urzędu gminy 
został zamieszczony wykaz pomieszczeń 

przeznaczonych do oddania w najem.

Zarząd Powiatu Grodziskiego 

informuje, iż w dniach od 16.02.2018 r. do 08.03.2018 r.  
w siedzibie Starostwa Powiatu Grodziskiego w Grodzisku 

Maz. przy ul. Kościuszki 30 i przy ul. Żyrardowskiej 48 
bud.A został wywieszony na tablicach ogłoszeń wykaz  
nieruchomości Powiatu Grodziskiego przeznaczonych  
do zbycia. Wykaz został także zamieszczony na stronie  

internetowej www.powiat-grodziski.pl.

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji  

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 t.j.) 
zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne 
na wniosek Burmistrza Miasta Piastowa w sprawie wydania 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej 
rozbudowy drogi gminnej – ulicy Cypriana Kamila Norwida 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Piastowie.

Inwestycja obejmuje następujące działki: 
Nieruchomości objęte linią rozgraniczającą inwestycji: 
27/23, 196/11, 154/16, 154/19, 27/21, 27/19, 27/61, 154/15, 27/60, 
27/59, 27/55, 27/58, 154/17, 156/3, 58/10, 141/5, 58/11, 58/12, 
61/14, 43/19, 43/17, 43/16, 60/4, 60/3, 30/1, 156/5, 27/66 (27/63, 
27/64, 27/65), 268 (268/3, 268/4), 262/5 (262/6, 262/7), 195/6 
(195/9, 195/10), 273/5 (273/7, 273/8), 198/2 (198/9, 198/10), 198/1 
(198/7, 198/8), 182/17 (182/18, 182/19), 158 (158/1, 158/2), 154/18 
(154/20, 154/21), 156/7 (156/11, 156/12), 58/13 (58/28, 58/29), 
141/9 (141/10, 141/11), 155/2 (155/12, 155/13), 155/3 (155/14, 
155/15), 58/4 (58/26, 58/27), 58/3 (58/24, 58/25), 58/2 (58/22, 
58/23), 27/57, 61/3 (61/24, 61/25), 26 (26/1, 26/2), 27/52, 28 (28/4, 
28/5), 24/14 (24/17, 24/18), 24/12 (24/15, 24/16), 197/1 (197/18, 
197/19) obręb 07 w Piastowie
 
W odniesieniu do działek ulegających podziałowi – przed nawiasem 
podano numer działki przed podziałem, w nawiasie numery działek 
po podziale. Numery działek objętych liniami rozgraniczającymi 
(pod inwestycję) zostały pogrubione.
Części działek, z których korzystanie będzie ograniczone:
25/6, 26, 27/66, 196/16, 628/19, 268, 43/16, 43/17, 43/15 obręb 07 
w Piastowie 
88/17, 163, 164/2 obręb 06 w Piastowie 

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy 
w godzinach pracy urzędu: poniedziałek 8:00-18:00, wtorek ÷ piątek 
8:00-16:00, w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego 
w Pruszkowie; ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, pokój nr 104  
(I piętro), tel.: 22 738-14-32. 

 


