
R E G I O NP R U S Z K Ó W

Dulag zaprasza na 
ciekawe spotkania  6

P R U S Z K Ó W

Chcą wybudować 
basen  3

Sezon na Grypę 
w pełni  6

          str. 7–10Dziś w numerze Dodatek Zdrowie i Uroda

ZASIĘG: POWIATY PRUSZKOWSKI, GRODZISKI2 3  L U T E G O  2 01 8  ( N R  4 4 2 ) WWW.WPR24.PL

Reklama

M
ac

ie
j B

oc
hn

ow
sk

i Joanna Wielgus 

R E G I O N
Szykuje się wyjątkowo spokojny 
rok na szlaku Warszawskiej Kolei 
Dojazdowej. Przewoźnik nie planuje 
dużych remontów, będzie za
to kilka mniejszych przedsięwzięć. 

P rzez ostatnie lata WKD przy-
zwyczaiła swoich pasażerów do 
okresowych utrudnień zwią-
zanych z modernizacją infra-

struktury. Wyłączane były pojedyncze 
tory, kolejki kursowały wahadłowo, po-
dróżni zamiast pociągami jeździli komu-
nikacją zastępczą. W tym roku o tego typu 
sytuacji nie może być mowy ze względu 
na remont „dużej kolei”, czyli podmiej-
skiej linii nr 447 i wstrzymanie ruchu SKM 
i Kolei Mazowieckich. WKD jeździć musi 

i to w pełni swoich możliwości. Odpadają 
więc wszelkie remonty, które zakłóciły-
by funkcjonowanie „wukadki”. – W ciągu 
2018 roku nie są planowane żadne remon-
ty infrastruktury torowej na szlakach, po 
których jest prowadzony regularny ruch 
pasażerski. Spółka w bieżącym roku bę-
dzie koncentrować się na moderniza-
cji drogi torowej wewnątrzzakładowej 
– zaznacza Krzysztof Kulesza, rzecznik 
prasowy spółki. 

Nie oznacza to jednak, że na linii nie 
będzie działo się nic. Przewoźnik ma am-
bitne plany związane m.in. z budową dru-
giego toru do Grodziska Mazowieckiego, 
przyszłorocznym remontem stacji War-
szawa Zachodnia i przebudową przystan-
ków. Co zamierza zrobić jeszcze w tym 
roku? Sprawdziliśmy. 
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tyle przypadków zachorowań na grypę odnotowano od początku roku 
w powiatach pruszkowskim i grodziskim. Najczęstsze powikłania po 
tej chorobie to ostre zapalenie płuc i zapalenie wsierdzia. Jak się przed 
tym uchronić? Podpowiadamy na str 6.16

Piątek, 23 LUTEGO 2018

R E G I O N
Pod koniec ubiegłego roku 
Mazowiecki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich rozpoczął 
poszukiwania firmy, która 
miała zająć się remontem 
drogi wojewódzkiej nr 579 
na terenie gmin Błonie 
i Leszno. Poszukiwania 
zakończyły się fiaskiem. 

M ZDW chciał prze-
prowadzić grun-
t ow ny rem on t 
wspomnianej dro- 

gi na odcinku od mostku na rze-
ce Utracie w Błoniu do skrzyżo-
wania w Lesznie znajdującego 
się na wysokości miejscowości 

Białutki. Dziś stan nawierzchni na 
tym fragmencie jest dramatycz-
ny, a sam przejazd drogą uciąż-
liwy. Przebudowa drogi miała 
objąć swoim zakresem nie tylko 
nawierzchnię drogi ale również 

Przetarg na remont 579 
unieważniony

skrzyżowania, zjazdy, odwodnie-
nie i oświetlenie.

Inwestycja miała być realizo-
wana w trybie „projektuj i bu-
duj”. MZDW ogłosiło przetarg, 
w którym wyłoniony miał zo-
stać wykonawca prac. Wpłynęły 
trzy oferty jednak ceny znacz-
nie przekraczały kosztorys. Naj-
niższa opiewała na przeszło 20 
mln zł, a najwyższa na pawie 40 
mln zł. – Zamawiający na finan-
sowanie tego zadania zamierza 
przeznaczyć kwotę 11 470 000 zł 
brutto i nie może zwiększyć tej 
kwoty do ceny najkorzystniej-
szej oferty – czytamy w komu-
nikacie MZDW. Przetarg został 
więc unieważniony. [AZ]

P R U S Z KÓW
Pomysł stworzenia  
w Pruszkowie pomnika 
upamiętniającego 
odzyskanie przez  
Polskę niepodległości 
pojawił się pod koniec 
ubiegłego roku.  
Są dwie propozycje  
jego lokalizacji. 

O bchody Święta Nie- 
podległości w Prusz- 
kowie co roku odby- 
wają się przed po-

mnikiem Kościuszki na terenie 
Żbikowa. Organizacja wszel-
kich uroczystości w tym miej-
scu wymaga zamknięcia drogi 
dojazdowej do ronda Solidar-
ności i wiaduktu nad torami 
PKP. Starosta pruszkowski Mak-
sym Gołoś wyszedł z inicjatywą 
stworzenia w Pruszkowie miej-
sca, w którym wspomniane uro-
czystości mogłyby się odbywać.

W piątek 16 lutegow odbyło 
się spotkanie starosty z pre-
zydentem Janem Starzyńskim 
i jego zastępcami oraz przed-
stawicielami Strzelców RP oraz 
Pruszkowskiego Stowarzysze-
nia Patriotycznego. Wszyscy 
uznali, że idea budowy po-
mnika jest słuszna, zwłaszcza, 
że w tym roku przypada setna 
rocznica odzyskania niepod-
ległości. – Jest wola zrealizo-
wać ideę budowy pomnika, 
choć toczą się dyskusje odno-
śnie jego lokalizacji. Ustaliliśmy, 
że ta sprawa będzie omawia-
na podczas komisji w Urzędzie 
Miasta, ale wszyscy jesteśmy 

optymistami co do tego, że po-
mnik powstanie i godnie uczci 
100-lecie Odzyskania Niepod-
ległości – powiedział Maksym 
Gołoś, starosta pruszkowski. 

Póki co wytypowano dwie 
lokalizacje – pierwsza z nich 
znajduje się na skwerze przy 
ul. Kurca w rejonie wiaduktu 
i przejścia pod torami PKP. Wła-
dze Pruszkowa preferują jednak 

to drugie miejsce. – Lokaliza-
cja na Żbikowie nie jest naszym 
zdaniem zbyt dobra. Tworzenie 
w tamtym miejscu placu zablo-
kowałoby możliwość rozbudo-
wy wiaduktu nad torami PKP, 
który obecnie jest projektowa-
ny przez Mazowiecki Zarząd 
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Podczas najbliższej edycji Targów swoją 
ofertę przedstawi blisko 40 wystawców.

Bez rewolucji na 
szlaku WKD

W tym roku spółka zajmie się pra-
cami na niektórych przystankach. 
– Planowana jest przebudowa 
peronów w obrębie przystanku 
osobowego „Reguły”, zakładają-
ca przeniesienie peronu w nową 
lokalizację przed przejazdem ko-
lejowym w ciągu ul. Regulskiej 
dla kierunku z Warszawy. Peron 
dla kierunku do Warszawy zo-
stanie podwyższony do standar-
du obowiązującego na linii WKD. 
W ciągu 2018 roku spółka planu-
je ponadto modernizację zejścia 
na stacji Warszawa Śródmieście 
WKD, od hallu kasowego na pe-
ron – informuje Krzysztof Ku-
lesza, rzecznik prasowy WKD. 

Trwają też przygotowania do 
największego przedsięwzięcia 
jakie przewoźnik ma przed so-
bą, czyli do budowy drugiego to-
ru do Grodziska Mazowieckiego. 
– Kontynuujemy prace związane 
z opracowaniem dokumentacji 
w ramach studium wykonal-
ności dla budowy drugiego to-
ru na szlaku Podkowa Leśna 
Główna-Grodzisk Mazowiecki 
Radońska (w studium przeana-
lizowano powiązanie nowego 
toru z istniejącymi układa-
mi torowymi i systemem ste-
rowania stacji Podkowa Leśna 
Główna oraz Grodzisk Mazo-
wiecki Radońska) wraz z rapor- 
tem o oddziaływaniu przed-
sięwzięcia na środowisko oraz 
przygotowaniem materiałów 
wyjściowych dla zlecenia opra-
cowania projektu budowlanego  
– tłumaczy Kulesza. 

Całkowity oszacowany w ra- 
mach studium wykonalności 
koszt realizacji tej inwestycji 
w rekomendowanym wariancie 
wynosi w przybliżeniu 103 mln zł. 

Co jeszcze WKD planuje na 
ten rok? – W bieżącym roku 

będziemy również uczestniczyć 
w przygotowaniach do zaplano-
wanej na 2019 rok przebudo-
wy stacji Warszawa Zachodnia, 
realizowanej przez spółkę PKP 
PLK S.A. Założenia na 2018 rok 
obejmują m.in. wzrost podaży 
miejsc w ofercie przewozowej 
poprzez uruchomienie dodatko-
wych połączeń w ramach rozkła-
du jazdy. Sytuacja w pociągach 
kursujących na linii WKD jest na 
bieżąco monitorowana. Wszel-
kie modyfikacje obowiązujące-
go rozkładu jazdy zakładające 
zwiększenie liczby uruchamia-
nych połączeń będą w każdym 
przypadku ściśle uzależnione od 
możliwości trwałego zwiększenia 
zatrudnienia i pozyskania no-
wych pracowników, szczególnie 
w zespole maszynistów. Pomimo 
prowadzonych aktywnych dzia-
łań w tym zakresie jak dotych-
czas jesteśmy w stanie zapewnić 
wymianę nowych pracowników 
za maszynistów, którzy nabywają 
uprawnienia emerytalne – za-
znacza rzecznik „wukadki”. 

Będzie też otwarcie na nowe 
technologie. – W dalszej kolej-
ności planujemy również uzu-
pełnienie oferty o nowe aplikacje 
służące potrzebom dynamicznej 
informacji pasażerskiej oraz roz-
wijanie możliwości bezgotówko-
wego wnoszenia opłat za przejazdy 
– zapewnia przedstawiciel spółki. 

To jeszcze nie wszystko. – Pla-
nujemy również opracowanie 
projektu wraz z rekonstrukcją za-
daszenia starej hali przeglądowo-
-naprawczej z 1927 roku, a także 
modernizację centrum stero-
wania urządzeniami zasilania na 
linii WKD – wyjaśnia Kulesza. – 
W ciągu 2018 roku kontynuowane 
będą działania związane z wyko-
naniem opracowania projektowe-
go dla kompleksowej modernizacji 
obiektów małej architektury przy-
stankowej WKD i jej najbliższego 
otoczenia – dodaje. 

A jak Wy oceniacie działanie 
i plany WKD? Piszcie w komen-
tarzach na WPR24.pl oraz za po-
średnictwem skrzynki kontakt@
wpr24.pl.

dokończenie ze str. 1

Czy w Pruszkowie powstanie 
Pomnik Niepodległości?

Dróg Wojewódzkich. Naszym 
zdaniem znacznie lepszą lo-
kalizacją jest skwerek, który 
znajduje się u zbiegu al. Niepod-
ległości i ul Chopina na wysoko-
ści Parku Kościuszki – zaznacza 
Michał Landowski, wiceprezy-
dent Pruszkowa. 

Jak będzie wyglądał pomnik? 
Tego jeszcze nie wiadomo. 
Wstępny plan starostwa zakła-

da budowę „Kolumny Niepod-
ległości”. Ma ona nawiązywać 
do upamiętniania dziesięciole-
cia niepodległości w 1928 roku. 
W tym czasie z inicjatywy lokal-
nych społeczności także powsta-
wały w Polsce pomniki, często 
w formie kolumn. [AZ]

P R U S Z K Ó W
Szukasz domu lub 
mieszkania? Nie możesz 
zdecydować się czy 
zamieszkać pod Warszawą? 
Przyjdź na targi  
w Pruszkowie i znajdź swoje 
wymarzone cztery kąty! 
Swoją ofertę przedstawi 
blisko 40 wystawców.  
W jednym miejscu i czasie 
porównasz wszystkie 
lokalizacje i ceny. Impreza 
odbędzie się 17 i 18 marca 
na Hali Znicz w Pruszkowie! 
Wstęp bezpłatny.

K ameralna okolica, 
dogodny dojazd do 
Warszawy, parki, 
szkoły, liczne restau-

racje - tym cechuje się Prusz-
ków, Grodzisk i okolice. To 
idealne miejsce do mieszka-
nia, zarówno dla singli jak i ro-
dzin z dziećmi. Dlatego warto 
poszukać swojego miejsca właś- 
nie tutaj.

Targi nieruchomości orga-
nizujemy już 11 raz. Jako jedyni 
skupiamy deweloperów z po-
wiatów pruszkowskiego i gro-
dziskiego. Nasza impreza jest 
bezpłatna. Podczas targów 
swoją ofertę przedstawią nie 
tylko deweloperzy, ale i ban-
ki czy firmy zajmujące się wy-
strojem wnętrz. Na stoiskach 
samorządowych będzie moż-

na zobaczyć, jak dane miasto 
zamierza się rozwinąć w przy-
szłości. Dodatkową atrakcją bę-
dzie strefa bezpłatnych porad 
kredytowych. Podczas najbliż-
szej edycji swoją ofertę przed-
stawi blisko 40 wystawców.

Pierwszego dnia odwie-
dzi Nas prowadzący pro-
gram „Usterka” oraz „Odlotowy 
Ogród” Dominik Strzelec. 
Drugiego dnia będzie można 

Znajdź mieszkanie na targach  
w Pruszkowie!

spróbować przekąsek przygo-
towanych przez finalistę Ma-
sterchefa Mariusza Szweda.

Nie martw się jeśli nie masz 
z kim zostawić dziecka. Panie 
z Przedszkola Tuptuś bezpłat-
nie zaopiekują się twoją pocie-
chą w naszym Klubiku. Każdy 
spragniony kawy czy ciastka zje 
coś smacznego w kawiarni Ma-
riusza Szweda.

Organizator: Grupa WPR,  
Współorganizator: Miasto 
Pruszków, Partner Motory-
zacyjny: Carsed Seat, Sponsor 
Główny: Bouygues Immobilier, 
Osiedle Enclave Partnerzy: Re 
Agency, Tup Tuś Partnerzy Me-
dialni: Gazeta WPR, WPR24.pl, 
nieruchomosci.net, Extra-
dom.pl, Rynek pierwotny, 
KRN, Tabelaofert.pl, Tel-kab,  
Obiektyw.info. [Red.]
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Wstępny plan starostwa zakłada 
budowę „Kolumny Niepodległości”. 
Ma ona nawiązywać do upamiętniania 
dziesięciolecia niepodległości w 1928 r.

tys.
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Póki co koleje nie kursują, więc problem z parkowaniem mają nie mieszkańcy, którzy dojeżdżają do stacji PKP, tylko 
mieszkańcy okolicznych bloków, którzy powinni zostawiać auta pod swoim domem, bo teren przy Waryńskiego 
nie jest przeznaczony dla nich.  Niestety, to okres przejściowy. Nieprzypadkowo na budowę wybraliśmy moment, 
kiedy pociągi nie kursują, aby zakłóceń było jak najmniej. Nie będziemy organizować tymczasowego parkingu, 
właśnie dlatego, że komunikacja obecnie nie funkcjonuje – Andrzej Kurzela, wiceprezydent Pruszkowa o problemie z parkowaniem, który pojawił się po 
rozpoczęciu prac przy rozbudowie parkingu

03030303030303P i ą t e k ,  2  W R Z E Ś N I A  2 0 1 6 03030303Piątek, 23 LUTEGO 2018 

C Y T A T  T Y G O D N I A

reklama

Panagiotis Gionis wraca do Bogorii
T E N I S  S T O Ł O W Y

Po blisko rocznej przerwie 
do zespołu Bogorii wraca 
ulubieniec grodziskiej 
publiczności Panagiotis 
Gionis. Grek dołączy do 
zespołu od nowego sezonu.

T enisista stołowy wra-
ca do Grodziska po 
krótkiej przygodzie 
z czeskim klubem. – 

Popularny Panos w tym sezonie 
broni barw czeskiego zespo-
łu TTC Ostrava 2016, w którym 
wygrywał indywidualnie wiele 
spotkań w elitarnej Lidze Mi-
strzów i Pucharze ETTU. Gionis 
zapadł w pamięci grodziskiej pu-
bliczności dzięki swojemu spek-
takularnemu stylowi gry oraz 
pozytywnemu usposobieniu. 
Te dwie cechy łączył dodatkowo 
ze skuteczną grą. W fazie play-
-off  poprzedniego sezonu Lotto 

Superligi Panagiotis był bohate-
rem drużyny prowadzonej przez 
Tomasza Redzimskiego, wygrywa-
jąc wszystkie pięć pojedynków in-
dywidualnych – informuje Adam 
Białek z Bogorii.

– Z pewnością kibicom Bogo-
rii najbardziej w pamięci utkwiła 
wygrana z Wong Chung Tingiem, 
wówczas siódmą rakietą świata. Ta 

N A D A R Z Y N  
O fotel wójta Nadarzyna 
w przedterminowych 
wyborach 4 marca 
powalczy dwóch 
kandydatów. Dariusz 
Nowak, pełniący funkcję 
komisarza, zmierzy się 
z Dariuszem Zwolińskim.

T ermin zgłaszania 
kandydatur upłynął 
o północy w piątek, 
16 lutego. Z informa-

cji podanych przez Krajowe Biu-
ro Wyborcze wynika, że w regu-
laminowym czasie zgłoszono 
dwóch pretendentów do stano-
wiska wójta. O tym, kto z nich 
zostanie nowym włodarzem 
gminy, przekonamy się już za nie-
całe dwa tygodnie.

Obaj kandydaci prowadzą 
już intensywną kampanię wy-
borczą. Na terenie gminy po-
jawiły się plakaty i bannery 
z ich sylwetkami, trwa też se-
ria spotkań z mieszkańcami 
Nadarzyna. Obecni są także 

w mediach społecznościowych. 
Dariusz Nowak, pełniący obec-
nie funkcję komisarza w gmi-
nie Nadarzyn, wcześniej zasia-
dał m.in. w zarządzie powiatu 
pruszkowskiego. Jest człon-
kiem partii politycznej Prawo 
i Sprawiedliwość. W Nadarzy-
nie mieszka od 2008 r.

Dariusz Zwoliński od 2016 r.
kieruje Gminnym Ośrod-
kiem Sportu. W przeszłości 
przez wiele lat był prezesem 
Gminnego Ludowego Klubu 
Sportowego Nadarzyn. Swo-
ją działalność na rzecz spor-
tu w Nadarzynie prowadzi od 
prawie trzech dekad.

Przedterminowe wybory 
wójta Nadarzyna odbędą się 
w niedzielę, 4 marca. Będzie 
to wyjątkowo krótka, kilkumie-
sięczna kadencja. Mieszkańcy 
ponownie wybiorą wójta jesie-
nią, gdy w całym kraju prze-
prowadzone zostaną wybory 
samorządowe. Wygrana w tych 
marcowych daje jednak bardzo 
duże szanse na reelekcję. [Red.]

4 marca pojedynek 
Nowak kontra Zwoliński

Chcą wybudować basen 
przy Gomulińskiego

 Anna Zwolińska 

P R U S Z KÓ W
Władze Powiatu 
Pruszkowskiego chcą 
rozbudować gmach Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących 
i Sportowych w Pruszkowie. 
Nie chodzi tu jednak 
o nowe skrzydło 
dydaktyczne, a o... basen. 

O tym pomyśle do tej 
pory nikt głośno nie 
mówił, ale rozmowy 
trwały. Teraz idea bu-

dowy pływalni przy zespole szkół 
nabiera tempa i to ekspresowe-
go. Mamy już końcówkę lutego, 
a do połowy marca powiat musi 
mieć w ręku koncepcję basenu, 
a w czerwcu pozwolenie na bu-
dowę. Skąd ten pośpiech? Ter-
miny wynikają z konkursu na 
dotacje ogłoszonego przez Mi-
nisterstwo Sportu. – Do budże-
tu chcemy wprowadzić zadanie 
inwestycyjne przy zespole Szkół 
Ogólnokształcących i Sporto-
wych. Chodzi o pływalnie, któ-
ra miałaby zostać zrealizowana 
przy pomocy środków zewnętrz-
nych pochodzących z Minister-
stwa Sportu i Turystyki. Chcemy 
starać się o środki z tego mini-
sterstwa w związku z ogłoszo-
nym programem dofi nansowania 
infrastruktury o szczególnym 
znaczeniu dla polskiego sportu. 
Dofi nansowanie może osiągnąć 
pułap 70 proc. kosztów całej in-
westycji – mówił Maksym Go-
łoś, na lutowym posiedzeniu 
rady powiatu. – Inwestycja ta, 
aby mogła przejść w fazę re-
alizacji, musi być zgłoszona do 
15 marca. Po ocenie będzie moż-

liwe podpisanie umowy z mini-
sterstwem sportu i turystyki, ale 
wówczas, jak to się przewidu-
je, do czerwca będziemy musie-
li mieć w dyspozycji pozwolenie 
na budowę tego obiektu. Żeby 
być gotowym musimy sporzą-
dzić odpowiednią dokumenta-
cję – dodał. 

Radni choć wyrazili zgodę 
na wprowadzenie takiego za-
dania do budżetu, to nie ukry-
wali zdziwienia. Część z nich 
uznała, że zarząd powiatu po-
winien przygotować nieco ob-
szerniejszą informację na temat 
planowanej inwestycji, bowiem 
rada zdecydowała się przezna-
czyć środki na przysłowiowego 
„kota w worku”. – Jesteśmy na 
tym etapie, gdy pomysłodaw-
ca powinien przedstawić jakieś 

parametry ogólne w zakresie 
edukacji rozwoju czy handlu. 
Przy handlu mam na myśli ko-
rzystanie prze społeczeństwo 
z tego basenu. Moim zdaniem 
powinien być materiał opraco-
wany przez pana dyrektora, ma-
teriał powinien iść pod obrady 
zarządu,a zarząd powinien nam 
przedstawić wniosek uchwały 
z załącznikiem. Bo to jest histo-
ryczne wydarzenie – zaznaczył 
radny Stanisław Dymura. – Nie 
przystępujemy do przerzucenia 
200 tys. zł na czyszczenie ulic, 
tylko wstępujemy w potężną in-
westycję w stosunku do możli-
wości powiatu – dodał. 

Okazuje się, że jest jeszcze zbyt
wcześnie, by mówić o kosztach 
tej inwestycji. Kwoty poznamy 
prawdopodobnie w połowie 

marca, kiedy ma być gotowy 
kosztorys przedsięwzięcia zwią-
zanego z budową basenu. Nie-
co więcej informacji na temat 
planowanej inwestycji zapre-
zentował na sesji Łukasz Bor-
kowski, dyrektor Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących i Sporto-
wych w Pruszkowie. – Ten ba-
sen ma być typowo basenem 
szkoleniowym. Sześciotorowym 
plus dwa tory do nauki pływa-
nia, być może z zapleczem jeśli 
chodzi o saunę, bo to już nie są 
duże koszty. Z zapleczem try-
bun na 150 – 200 osób, bo to 
jest wymóg Polskiego Związ-
ku Pływackiego do poparcia tej 
inwestycji, tak aby na tej pły-
walni mogły się rozgrywać za-
wody zgodnie z certyfi katem PZP 
– mówił na sesji dyrektor ZSOiS.
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wygrana przypieczętowała zwycię-
stwo nad Dekorglassem Działdowo. 
Również w wielkim fi nale Lotto Su-
perligi z AZS Unią Gdańsk, Grek 
stanął na wysokości zadania wygry-
wając wówczas z Kaiem Konishim. 
Również w Lidze Mistrzów Panos 
w barwach Bogorii zanotował wie-
le kapitalnych pojedynków poko-
nując takie gwiazdy światowego 

tenisa stołowego jak, Liam Pitch-
ford, Patrick Franziska czy Chen 
Chien An – dodaje Białek.

Panagiotis Gionis to od kilku 
lat czołowy tenisista Europy. 
W swoim dorobku ma meda-
le Mistrzostw Europy w singlu 
i drużynie. Grek jest również 
zwycięzcą międzynarodowych 
turniejów ITTF (m.in. Croatia 
Open 2017). Przez wiele lat bro-
nił barw Borussi Dusseldorf naj-
lepszej ekipy europejskiej XXI 
wieku. Od wielu lat znajdu-
je się również w czołówce ran-
kingu ITTF. Najwyżej w nim był 
na 18. miejscu. – Panos również 
w ostatnim czasie pokazuje swoją 
wysoką formę. W niedawno za-
kończonym prestiżowym TOP16 
zajął wysokie 5. miejsce. Jest nam 
niezwykle miło, że od nowego 
sezonu Panos wróci do nasze-
go zespołu – zaznaczają przed-
stawiciele Bogorii. [Red.]
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Póki co koleje nie kursują, więc problem z parkowaniem mają nie mieszkańcy, którzy dojeżdżają do stacji PKP, tylko 
mieszkańcy okolicznych bloków, którzy powinni zostawiać auta pod swoim domem, bo teren przy Waryńskiego 
Póki co koleje nie kursują, więc problem z parkowaniem mają nie mieszkańcy, którzy dojeżdżają do stacji PKP, tylko 
mieszkańcy okolicznych bloków, którzy powinni zostawiać auta pod swoim domem, bo teren przy Waryńskiego 
Póki co koleje nie kursują, więc problem z parkowaniem mają nie mieszkańcy, którzy dojeżdżają do stacji PKP, tylko 

nie jest przeznaczony dla nich.  Niestety, to okres przejściowy. Nieprzypadkowo na budowę wybraliśmy moment, 
kiedy pociągi nie kursują, aby zakłóceń było jak najmniej. Nie będziemy organizować tymczasowego parkingu, 

– Andrzej Kurzela, wiceprezydent Pruszkowa o problemie z parkowaniem, który pojawił się po 
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W miniony weekend (noc z 17 na 
18 lutego) strażnicy miejscy z Milanów-
ka zatrzymali kierowcę, który wjechał 
w sygnalizator. Około godz. 20.20 dy-
żurny miejskiego monitoringu za-
uważył jak kierowca subaru wjeżdża 
w sygnalizator na skrzyżowaniu ulic 
Królewskiej i Grudowskiej. Na miejsce 

natychmiast wysłano patrol straży miej-
skiej. Sprawca kolizji, widząc nadjeż- 
dżający radiowóz, wsiadł do auta i od- 
dalił się z miejsca zdarzenia. Ucieczka 
nic mu jednak nie dała. Strażnicy za-
trzymali kierowcę subaru i przekazali 
go policjantom. Okazało się, że mężczy-
zna był kompletnie pijany. – Pierwsze 

badanie na zawartość alkoholu w wydy-
chanym powietrzu wskazało 2,10 pro-
mila. W kolejnej próbie odnotowano 
2,15 promila w wydychanym powie-
trzu – informuje straż miejska z Mila-
nówka. Kierowca subaru usłyszy m.in. 
zarzut kierowania pojazdem mecha-
nicznym pod wpływem alkoholu. [AZ] 

M I L A N Ó W E K

Wjechał w sygnalizator. 
Był pijany

Policjanci z posterunku  
w Podkowie Leśnej odebrali  
nowy samochód – Hyundai i20.

P O D KO W A  L E Ś N A
Policjanci z posterunku  
w Podkowie Leśnej mogą 
korzystać w nowego 
samochodu, który posłuży 
do patrolowania miasta-
ogrodu. Do zakupu 
pojazdu dorzucił się 
podkowiański urząd.

A uto jest już wykorzy 
stywane w codzien-
nej pracy. – Poli-
cjanci z posterunku 

w Podkowie Leśnej odebra-
li nowy samochód – Hyundai 

i20. Pojazd został dofinanso-
wany przez miasto w kwocie  
22,5 tys zł. Pozostałą różni-
cę w cenie pokryła Komenda 
Główna Policji. Decyzję o do-
finansowaniu podjęto w czerw-
cu zeszłego roku.W podpisanej 
umowie Komenda Powiatowa 

zobowiązuje się do wykorzy-
stywania samochodu przede 
wszystkim na terenie naszego 
miasta. Miasto dofinansowuje 
również dodatkowe ponadnor-
matywne służby prewencyjne 
– informuje Artur Tusiński, 
burmistrz Podkowy Leśnej.

Swoje uwagi na temat bez-
pieczeństwa w mieście wkrót-
ce będzie można przedstawić 
na otwartym spotkaniu z mun-
durowymi. – Policjanci zapra-
szają wszystkich mieszkańców 
do zainteresowania się bez-
pieczeństwem w najbliższej 

okolicy, czujności sąsiedzkiej 
i zgłaszania funkcjonariu-
szom zauważonych zagrożeń. 
16 marca 2018r. przewidziana 
jest debata z udziałem poli-
cji na temat bezpieczeństwa 
w Podkowie Leśnej – zazna-
cza burmistrz Tusińsk. [Red.]

Radiowóz już służy
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G R O D Z I S K  M A Z .
W tym roku mieszkańcy 
Grodziska Mazowieckiego 
będą mogli korzystać 
z nowych atrakcji, 
które pojawią się na 
Stawach Walczewskiego. 
Chodzi m.in. o siłownie 
plenerową. 

S tawy Walczewskiego 
choć dostępne już dla 
mieszkańców, to nie są 
jeszcze w pełni goto-

we. Grodziski magistrat co i rusz 
„szpikuje” to miejsce dodatko-
wymi atrakcjami. W ostatnim 
czasie rozstrzygnięto przetarg 
na wykonawcę nowej siłow-
ni plenerowej, a postępowanie 
na budowę nowej plaży jest już 
na ostatniej prostej. 

W ciągu najbliższych trzech 
miesięcy na Stawach Walczew-
skiego pojawi się siłownia ple-
nerowa składająca się z pięciu 
urządzeń: biegacza, wioślarza, 
twistera z wahadłem, wycią-
gu górnego oraz drabinki. Na 
stawach znajdzie się również 
miejsce dla osób uprawiających 
street workout. Tu część insta-
lacji jest już wykonana, ale wy-
brany w przetargu wykonawca 
będzie musiał dokończyć pracę 
po swoim poprzedniku, z któ-
rym grodziski magistrat rozwią-
zał umowę.  Nowym wykonawcą 
została firma Apis z Jarosławia, 
która za dokończenie prac za-
inkasuje 399 tys. zł. 

Grodziski magistrat chce 
również zadbać o plażę i ką-
pielisko. Do przetargu na kon-
serwacje elementów zgłosiły się 
trzy firmy. Dwie ze złożonych 
ofert mieszczą się w budżecie 
zarezerwowanym na to zada-
nie. Urząd na te roboty chce 
przeznaczyć prawie 119 tys. zł. 
Najniższą ofertę złożyła firma 
Drew-Kos z Tuchola (94 tys. zł), 
drożej swoje prace wyceniła fir-
ma PHU Koptrans (116,7 tys. zł). 
Najwyższą ofertę opiewającą na 
133 tys. zł zgłosiła firma Intat-
to z Ożarowa Mazowieckiego.

Na czym będą polegały prace? 
Konieczna jest wymiana zanie-
czyszczonego piasku. Dodatkowo 
wzmocnione zostanie dno kąpie-
liska oraz skarpy które do niego 
przylegają. Prace konserwacyj-
ne obejmą również dopływ rze-
ki Rokicianki. Tu konieczne jest 
odmulenie dopływu rzeki. [AZ]

Nowa plaża  
i siłownia na „Walca” 
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P I A S T Ó W
Piastowski magistrat  
wybrał już firmy, które zajmą 
się termomodernizacją 
sześciu z ośmiu budynków 
użyteczności publicznej. 
Chodzi m.in. o docieplenie 
Miejskiego Ośrodka 
Kultury i czterech szkół 
podstawowych.

Najwięcej, bo ponad 
2 mln zł, pochłonie 
termomodernizacja 
Szkoły Podstawowej 

nr 3 (dawne Gimnazjum nr 2). 
Równie kosztowa okazała się 
termomodernizacja Szkoły 
Podstawowej nr 3 oraz  Szko-
ły Podstawowej nr 5 (dawne 
Gimnazjum nr 1). Za wykonanie 
prac w pierwszym z tych obiek-
tów miasto zapłaci przeszło  
1,3 mln zł, a za prace w drugim 
– 1,1 mln zł.. Pozostałe budyn-
ki, które również zostaną docie-
plone to: Przedszkole Miejskie 
nr 4, Miejski Ośrodek Kultury 
oraz Urząd Miejski. 

W przypadku termomoder-
nizacji Szkoły Podstawowej nr 1 

przetarg został unieważnio-
ny. Powód? Najniższa oferta, 
która mieściła się w przewi-
dzianym na to zadanie bu-
dżecie, została odrzucona 
z powodu błędu w oblicze-
niu ceny i kosztu. Pozostałe 
oferty, a było ich trzy, okazały 
się być zbyt wysokie. Postępo-
wanie zostało unieważnione. 
W ostatnich dniach piastow-
ski magistrat wznowił po-
szukiwania firmy, która ma 
zająć się pracami w „jedyn-
ce”. Wiele wskazuje na to, że 
ten scenariusz powtórzy się 
w przypadku termomoder-
nizacji budynku wieloro-
dzinnego przy ul. Tuwima 4. 
Tu najniższa oferta (198 tys. zł)  
również przekracza zapla-
nowany na 150 tys. zł budżet. 

Władze Piastowa na wszystkie 
te przedsięwzięcia chcą prze-
znaczyć 11 mln zł. Aż 8 mln zł  
pochodzi z dofinansowania. 
Wszystkie wymienione wyżej 
budynki zyskają m.in. nowe 
elewacje. Roboty mają zostać 
wykonane do końca sierpnia 
bieżącego roku. [AZ]

Gotowi do 
termomodernizacji

ar
ch

iw
um

04

B R W I N Ó W
Kolejna odsłona utrudnień 
w centrum Brwinowa 
związanych z remontem 
wiaduktu kolejowego.  
W tunelu pod torami na dwa 
tygodnie wprowadzony 
zostanie ruch wahadłowy.

Z mian w organizacji 
ruchu kierowcy mo-
gą spodziewać się już 
w najbliższy ponie-

działek. – W związku z pracami 
przy modernizacji linii kolejo-
wej od poniedziałku, 26 lutego, 
od godz. 10.00 zostanie wpro-
wadzony w Brwinowie ruch 
wahadłowy pod wiaduktem ko-
lejowym. Na odcinku od Rynku 
do ronda Kowalskiego będzie 
działać sygnalizacja świetlna, 

a kierowcy muszą się liczyć 
z utrudnieniami – informu-
je urząd gminy w Brwinowie.

Utrudnienia mają związek 
z modernizacją podmiejskiej li-
nii kolejowej. – Zmiana organi-
zacji ruchu spowodowana jest 
przez prace związane z odbu-
dową zachodniego przyczółka 
wiaduktu kolejowego. Inter-
cor, wykonawca prac na linii 
kolejowej nr 447, zapowiedział 
zamknięcie połowy jezdni w tu-
nelu przez dwa tygodnie. Ca-
łodobowy ruch wahadłowy 
w tunelu może znacznie spo-
wolnić przejazd przez Brwinów 
– czytamy w komunikacie brwi-
nowskiego magistratu.

Ograniczenia nie dotyczą 
pieszych. Chodnik w tunelu 
będzie cały czas dostępny. [Red.]

Znów utrudnienia w tunelu. 
Ruch wahadłowy

Free Graffiti w Pruszkowie?
 Anna Zwolińska 

P R U S Z K Ó W
W stolicy znajduje się  
40 ścian, na których legalnie 
można tworzyć graffiti. 
Miejsca oznaczone są 
specjalnymi znakami,  
a artystom nie grozi za to 
żadna kara. Jest szansa,  
że i Pruszków doczeka  
się miejsca free graffiti. 

G raffiti ma swoich zwo-
lenników i przeciw-
ników. Dla jednych 
to wandalizm i dewa-

stacja, dla drugich sztuka ulicy 
i możliwość artystycznego wy-
razu. Kłopot w tym, że graficia-
rze nie mają gdzie tworzyć swoich 
prac. Tłem do ich malunków są 
więc miejskie kamienice, bloki, 
ekrany akustyczne czy pociągi. 
Zdarza się, że niektóre z tych prac 
to prawdziwe arcydzieła, a nie  
byle jakie bohomazy. Wiele osób 
uważa, że na terenie Pruszkowa 
powinno pojawić się miejsce na 
free graffiti. Chodzi o wyznacze-
nie ściany lub muru gdzie grafi-
ciarze będą mogli tworzyć swoje 

prace, bez obawy o to, że złapie 
ich straż miejska czy policja. Z ta-
kiego rozwiązania korzysta War-
szawa. Tam stołeczny Zarząd Dróg 
Miejskich stworzył nawet mapę 
lokalizacji, w których graficia-
rze mogą tworzyć swoje prace. 
Władze Pruszkowa zastanawia-
ją się nad podobnym rozwiąza-
niem. Pojawia się tylko pytanie, 
gdzie mogłyby się pojawić miej-
sca fee graffiti. – Jeśli chodzi 

o lokalizacje, to zastanawiamy 
się nad Parkiem Żwirowisko lub 
Parkiem Mazowsze. W tym dru-
gim przypadku byłaby to północna 
część parku przy drugim sta-
wie – zaznacza Michał Landow-
ski, wiceprezydent Pruszkowa. 
– Szukamy sposobu, by wpisać 
graffiti w otoczenie i zapewnić 
jego dobry odbiór – dodaje. 

Wielu grafficiarzy uważa ide-
alny do malunków byłby mur 

okalający Millenium Logistic 
Park, czyli dawny teren Zakładów  
Naprawczych Taboru Kolejo-
wego. Ściana ciągnie się wzdłuż 
ul. Warsztatowej i Broniewskie-
go. W tym miejscu mógłby poja-
wić się mural prezentujący np. 
historię miasta. – Nie jest to zły 
pomysł. Skonsultujemy go z dy-
rekcją MLP i zapytamy czy byliby 
zainteresowani tego typu inicja-
tywą – dodaje Landowski. 
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Wyposażenie  grodziskich strażników 
w drona to kolejny element walki z za-
nieczyszczeniem powietrza. – Pro-
blem spalania śmieci w naszej gminie 
wciąż istnieje, dlatego też Grodziska 
Straż Miejska zostanie wyposażona 
w sprzęt pozwalający sprawdzić czy-
stość spalin kominowych z pomocą 

drona – informuje grodziski urząd 
gminy. Latające urządzenie pozwoli 
pobrać próbki i stwierdzić czy z ko-
mina wraz z dymem nie wydobywa-
ją się szkodliwe substancje. – Dron 
będzie miał za zadanie sprawdzić, 
komu z mieszkańców zdarza się spa-
lić w piecu grzewczym substancje 

powodujące smogowy opad. Ten la-
tający sprzęt jest wyposażony w mi-
ni laboratorium chemiczne, które jest 
w stanie wykryć obecność najbardziej 
szkodliwych czynników. Dron umoż-
liwia prowadzenie zdalnego pomiaru 
zanieczyszczeń pod kątem spalania 
odpadów – informują strażnicy. [Red] 

G R O D Z I S K  M A Z .

Dronem sprawdzą  
czym palisz w piecu

P R U S Z K Ó W
Budowa Park&Ride  
przy ul. Waryńskiego 
nie podoba się części 
mieszkańców, którzy na 
zajętym przez wykonawcę 
parkingu zostawiali 
swoje samochody. – Gdzie  
mamy teraz parkować?  
– pytają rozżaleni. 

F irma która na zlece-
nie miasta ma wybudo-
wać naziemny parking 
Park&Ride przy Wa-

ryńskiego, rozpoczęła prace  
14 lutego. Zabezpieczono plac bu-
dowy, przeprowadzono koniecz-
ną wycinkę drzew, teren został 
zamknięty dla korzystających 
z niego kierowców. A w naszej re-
dakcji rozdzwoniły się telefony. – 
To oczywiście dobrze, że budują 
Park&Ride, ale gdzie mamy zo-
stawiać samochody? – pyta jed-
na z naszych czytelniczek. – Tam 
już i tak jest problem z miejsca-
mi parkingowymi, teraz zamknę-
li jeszcze ten teren, tylko czekać 

aż pojawi się tam straż miejska 
i zacznie wlepiać mandaty, a już 
naprawdę nie mamy gdzie zosta-
wiać samochodów – mówi kolejny. 

Z pytaniem o możliwość zor-
ganizowania tymczasowego par-
kingu zwróciliśmy się do władz 
Pruszkowa. Tu jednak odpowiedź 
nie pozostawia nadziei. – Póki co 
koleje nie kursują, więc problem 
z parkowaniem mają nie miesz-
kańcy, którzy dojeżdżają do stacji 
PKP, tylko mieszkańcy okolicz-
nych bloków, którzy powinni 
zostawiać auta pod swoim do-
mem, bo teren przy Waryńskie-
go nie jest przeznaczony dla nich 
– mówi Andrzej Kurzela, wice-
prezydent Pruszkowa. – Niestety, 

Budowa przy Waryńskiego rozpoczęta. 
„Gdzie mamy parkować?”

to okres przejściowy. Nieprzy-
padkowo na budowę wybraliśmy 
moment, kiedy pociągi nie kur-
sują, aby zakłóceń było jak naj-
mniej. Nie będziemy organizować 
tymczasowego parkingu, właśnie 
dlatego, że komunikacja obecnie 
nie funkcjonuje – dodaje. 

Inwestycja przy Waryńskiego 
ma być gotowa we wrześniu te-
go roku. W podobnym terminie 
przywrócony zostanie (zgodnie 
z zapowiedziami) ruch pocią-
gów po zmodernizowanej nitce 
podmiejskiej. Na powstającym 
parkingu mieszkańcy będą mie-
li do dyspozycji 110 miejsc dla 
samochodów raz stojaki dla  
100 rowerów. [Red.]

B RW I N Ó W
Jednostka Ochotniczej 
Straży Pożarnej Moszna 
została włączona do 
Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego. 
Uroczystość przekazania 
aktu w tej sprawie odbyła 
się w minioną sobotę.

Formalnie OSP Moszna 
w krajowym systemie 
funkcjonuje od 15 grud-
nia ubiegłego roku. Taką 

datę ma zarządzenie Komendan-
ta Głównego Państwowej Stra-
ży Pożarnej. W sobotę, 17 lutego, 
na terenie powiatowej strażnicy 
w Pruszkowie odbyło się uroczy-
ste przekazanie tego postanowie-
nia strażakom z Moszny.

Co ono oznacza w praktyce? 
Krajowy System Ratowniczo-
-Gaśniczy koordynuje działa-
nia Państwowej Straży Pożarnej 
i innych jednostek, takich jak 
Ochotnicze Straże Pożarne. 
Żeby do niego dołączyć trze-
ba spełniać szereg kryteriów 
z zakresu ratownictwa i walki  
z pożarami, dotyczących m.in. 
odpowiedniego wyposaże-
nia i wyszkolenia. Jednostka 
musi także zawrzeć porozu-
mienie z Gminą. Członkostwo 
w KSRG nakłada na jednostkę 
szereg dodatkowych obowiąz-
ków, ale także wspiera ją w do-
datkowe środki i przyczynia się 
do jej rozwoju.

Radości z „awansu” jednost-
ki nie kryje Arkadiusz Kosiński, 

burmstrz gminy Brwinów. – Dzi-
siaj to jednostka zupełnie odmie-
niona. I to nie tylko pod względem 
zaplecza i wyposażenia, ale przede 
wszystkim pod względem men-
talności ludzkiej. Kilka lat temu, 
nad strażnicą w Mosznie unosił 
się duch zniechęcenia i stagnacji, 
a dzisiaj wszyscy tryskają ener-
gią i zapałem, przybywa człon-
ków i,  co chyba najważniejsze, 
powstała Młodzieżowa Drużyna 
Pożarnicza licząca aż 32 człon-
ków. A to już jest prawdziwa moc 
i solidna podwalina dla dalsze-
go rozwoju tego stowarzyszenia  
– zaznacza włodarz Brwinowa.

W minionych latach strażni-
ca OSP Moszna przeszła dużą 
metamorfozę. Na sukces skła-
da się więc i wysiłek druhów i... 
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OSP Moszna w krajowym 
systemie ratowniczym

pieniądze. – Wiedzą oni dosko-
nale, że nie zostaliby włączeni 
do KSRG, gdyby nie ich osobi-
sta ciężka praca co najmniej od 
4 lat oraz kilkuletnie działania 
gminy Brwinów: inwestycyjne 
(modernizacja budynku wraz 
z zapleczem i zagospodarowa-
niem terenu, zakup sprzętu i wy-
posażenia, wymiana samochodu, 
oraz inne wydatki (na wyszkole-
nie i poprawę sprawności bojo-
wej) – dodaje Arkadiusz Kosiński.

Powody do zadowolenia mają 
także władze powiatowe. Po do-
łączeniu OSP Moszna do syste-
mu powiat pruszkowski będzie 
jedynym w Polsce, w którym 
wszystkie jednostki należą do 
Krajowego Systemu Ratowni-
czo-Gaśniczego. [Red.]

Ścieżki rowerowe w budowie
P O D K O W A  L E Ś N A

Zima nie przeszkodziła  
w budowie nowych  
ścieżek rowerowych  
w Podkowie Leśnej.  
Prace trwają i widać  
już pierwsze efekty.

N a jakim etapie jest in-
westycja? – Najbar-
dziej zaawansowane 
prace są prowadzone 

na ścieżce wyznaczonej w pa-
sie lasu ulicy Jeleniej, następ-
nie w ciągach pasów drogowych 
ulic Dębowej, Rysiej i Żubrowej 
(dotychczas porośniętych sa-
mosiejkami w korytarzach le-
śnych). Za chwilę rozpoczną 
się prace wzdłuż torów, w pa-
sie linii WKD (własność PKP) 

na odcinku Podkowa Główna-
-Podkowa Zachodnia – infor-
muje Artur Tusiński, burmistrz 
Podkowy Leśnej.

Część budowanego szlaku to 
realizacja planów sprzed wie-
lu, wielu lat. – Otworzyliśmy te 
ciągi komunikacyjne, które by-
ły niewykorzystane dotychczas, 
co znacznie poprawi funkcjonal-
ność komunikacyjną wewnętrz-
ną naszego miasta. Część ścieżek 
zaprojektowanych zostało w pa-
sach drogowych wyznaczonych 
w planie Antoniego Jawornickie-
go jeszcze w 1925 r. – wyjaśnia 
podkowiański włodarz.

Inwestycja stanowi dobrą 
okazję do sprawdzenia stanu 
drzew sąsiadujących ze ścież-
kami. Tu wiadomości nie są 

jednak zbyt dobre. – Pozostałe 
aktualnie realizowane ścieżki 
odpowiadają na od dawna ar-
tykułowane potrzeby mieszkań-
ców przemieszczania się wzdłuż 
torów WKD. Staraliśmy się jak 
najmniej ingerować w zie-
leń, omijając grube drzewa. Po 
oględzinach z fachowcami na-
leży stwierdzić, że drzewostan 
w tych pasach zieleni jest w bar-
dzo złym stanie i wymaga pod-
jęcia zdecydowanych działań. 
Wypielęgnowaliśmy też w zie-
lonych korytarzach prawie 2 tys. 
drzew – dodaje Tusiński. Całe 
przedsięwzięcie ma być gotowe 
w czerwcu tego roku. Wcześniej, 
bo na wiosnę, przy stacji WKD 
Podkowa Główna mają pojawić 
się stojaki rowerowe. [Red.]

Chodnik od ul. Poznańskiej  
do Utraty coraz bliżej

P R U S Z K Ó W
Rozpoczęła się budowa 
chodnika łączącego 
przejście dla pieszych przy 
ul. Poznańskiej w Pruszkowie 
z kładką nad Utratą.

O postępach w reali- 
zacji tego zadania 
poinformował prusz- 
kowski urząd mia-

sta. Nie obyło się bez perype-
tii. – W związku z przebudową 

skrzyżowania ulicy Poznańskiej 
z ulicą Mostową na zlecenie Gmi-
ny Miasta Pruszków zaprojekto-
wano chodnik łączący kładkę nad 
Utratą z nowym przejściem dla 
pieszych w ulicy Poznańskiej. 
W ostatnim kwartale 2017 roku 
ogłoszono postępowanie prze-
targowe na realizację zadania. 
Oferty złożone przez wykonaw-
ców przewyższały środki finan-
sowe przeznaczone w budżecie 
gminy na realizację inwestycji 

– zaznaczają pruszkowscy urzęd-
nicy. Miasto zdecydowało się 
więc sięgnąć głębiej do kiesze-
ni, dzięki czemu budowa mogła 
się rozpocząć. – Po zabezpie-
czeniu koniecznych środków 
finansowych 8 lutego 2018 roku 
podpisano umowę z wykonaw-
cą ścieżki. 12 lutego nastąpiło 
wprowadzenie wykonawcy na 
plac budowy, termin zakończenia 
inwestycji to III kwartał tego roku 
– zapewnia magistrat. [Red.]

Ponad 8 tys zgłoszeń.  
Strażnicy podsumowali rok

P R U S Z K Ó W
W minionym roku 
pruszkowscy strażnicy 
miejscy przyjęli ponad 8 tys 
zgłoszeń. Interweniowali 
najczęściej przy 
„wykroczeniach przeciwko 
bezpieczeństwu i porządkowi  
w komunikacji”, czyli  
m.in. przy nieprawidłowym 
parkowaniu.

S trażnicy mieli więcej 
pracy niż w poprzed-
nich latach. – W roku 
2017 przyjęto 8048 za- 

rejestrowanych zgłoszeń doty-
czących zagrożeń lub niepra-
widłowości występujących na 
terenie miasta. Średnio w cią-
gu doby rejestrowano ich ponad 
22. Jest to widoczna tendencja 
wzrostowa w ostatnich dwóch 
latach. Realizowane zgłoszenia 
pochodzą przede wszystkim od 
mieszkańców i innych podmio-
tów takich jak: Policji, monito-
ringu miejskiego, w tym również 
z działań własnych strażników 
miejskich oraz innych instytu-
cji – informują strażnicy.

Częściej niż w ubiegłych latach 
o pomoc prosili bezpośrednio 

mieszkańcy. – Analiza danych 
w latach 2014 do 2017 pokazuje 
zwiększający się udział zgłoszeń 
dokonywanych przez mieszkań-
ców, które w roku 2017 stanowiły 
ok. 78 proc. całości. Świadczy to 
również o dużym zaufaniu spo-
łeczności lokalnej do Straży Miej-
skiej w zakresie podejmowanych 
interwencji i ich skuteczności. 
Na przestrzeni ostatnich czte-
rech lat obserwowany jest rów-
nież stały wzrost liczby zgłoszeń 
dotyczących dwóch kategorii  
tj. nieprawidłowości w ruchu dro-
gowym oraz zakłóceń przeciwko 
porządkowi i spokojowi publicz-
nemu – zaznaczają pruszkow-
scy strażnicy. – Zgłoszenia w tej 

kategorii stanowiły ponad połowę 
całości. Jest to najwyższy wskaźnik 
w analizowanym okresie. Wśród 
nich dominowały zgłoszenia na-
ruszenia prawa w zakresie: zakłó-
ceń ładu i porządku publicznego 
(4968); nieprawidłowości w spra-
wach czystości i porządku (2438); 
awarii urządzeń ulicznych i urzą-
dzeń infrastruktury miasta (614); 
awarii w budynkach (28) – dodają.

Strażnicy wystawili ponad tysiąc 
mandatów. Czterokrotnie częściej 
pouczali. Wnioski do sądu skiero-
wano w ponad 200 sprawach. Naj-
więcej pracy mieli w Śródmieściu, 
gdzie wylegitymowali ponad 3,5 tys 
osób, podjęli ponad 4 tys inter-
wencji ulicznych. [Red.]

st
ra

ż 
m

ie
js

ka

M
ac

ie
j B

oc
hn

ow
sk

i



Piątek, 23 LUTEGO 2018

W I A D O M O Ś C I06
K O N C E R T

Ania Wyszkoni 
akustycznie

T E N I S  S T O Ł O W Y
Już 23 lutego o godz. 18.00 
grodziska hala sportowa 
przy ul. Westfala 3a 
wypełni się sportowymi 
emocjami. Wszystko za 
sprawą meczu Bogorii  
z Palmiarnią Zielona Góra. 
Spotkanie może mieć 
wpływ na tabelę  
i awans do fazy play-off. 

W play-offach ry-
walizować będą 
cztery druży-
ny, które po 22. 

kolejkach Lotto Superligi bę-
dą znajdowały się w czubie ta-
beli. Jak sytuacja wygląda dziś? 
Bogoria choć niepokonana w tej 
rundzie rozgrywek znajduje się 
na czwartym miejscu. Grodziski 
klub ma na swoim koncie mniej 
rozegranych spotkań od lideru-
jących ekip Politechniki Rzeszów 
i Kolpingu Jarosław.  

Piątkowe spotkanie nie będzie 
jednak spacerkiem dla zawod-
ników Bogorii. Zespół z Zielo-
nej Góry również ma chrapkę na 
fazę play-off. Palmiarnia jest na 

6. miejscu w tabeli  i wciąż ma 
chrapkę na więcej. 

Nie tylko wysokie miejsce 
w tabeli Lotto Superligi obydwu  
drużyn sprawia, że rywalizacja  
ta zapowiada się niezwykle cie-
kawie. Kolejnym czynnikiem 
jest bardzo mocny skład obu 
zespołów. W zespole Bogorii 
świetny sezon rozgrywa Pavel 
Sirucek, ale również nasz kapi-
tan Daniel Górak gra ostatnio 
bardzo dobrze, co pokazywał 
w rozgrywkach Lotto Superli-
gi i zwycięskich Mistrzostwach 
Mazowsza. Do formy wraca rów-
nież  Han Chuanxi. 

Natomiast w ekipie zielono-
górzan drugą, a może i trzecią 

Bogoria powalczy o play-offy

młodość przechodzi wielokrot-
ny medalista Mistrzostw Europy 
Lucjan Błaszczyk. W turniejach 
rangi Challenger bardzo dobrze 
spisuje się inny tenisista Pal-
miarni Miroslav Horejsi. Jeśli 
do Grodziska Mazowieckiego 
przyjedzie również Japończyk 
Taku Takakiwa, to możemy być 
świadkiem rewelacyjnego teni-
sowego spektaklu.

Zawodnicy grodziskiej Bogorii 
liczą również na wsparcie kibi-
ców, bowiem doping pomaga im 
w zwycięstwach. Dlatego warto 
zjawić się 23 lutego o godzinie 
18.00 w hali sportowej przy uli-
cy Westfala 3a i wesprzeć teni-
sistów z Grodziska. [AZ]

P R U S Z K Ó W
„Moje wczoraj” oraz 
„Wolność i niezawisłość” 
to tematy dwóch spotkań, 
które odbędą się  
w najbliższych dniach  
w Muzeum Dulag 121  
w Pruszkowie. 

J uż 24 lutego Muzeum Dulag 
121 odwiedzi Jan Eljaszewicz 
– pruszkowianin i były wię-
zień obozu i autor książki 

„Moje wczoraj”. – Jan Eljaszewicz 
przeżył Powstanie Warszawskie 
na Górnym Czerniakowie. Jego 
ojciec brał udział w walkach po-
wstańczych, natomiast on jako 
dziecko, razem z mamą, ukrywał 
się w czerniakowskich piwni-
cach. Po upadku powstania zo-
stali przepędzeni na Dworzec 
Zachodni, skąd przewiezio-
no ich do obozu w Pruszkowie. 
Po 5 dniach pobytu w Dulagu 
121 zostali przetransportowani 
do szpitala w Grodzisku Mazo-
wieckim, a na początku 1945 r. 
wraz z nim ewakuowani. W oko-
licach Tomaszowa Mazowieckie-
go udało im się uciec i dostać do 

rodziny w Milanówku – infor-
mują organizatorzy. 

W trakcie spotkania Eljasze-
wicz opowie o swoich wojennych 
losach, pobycie w obozie oraz za-
angażowaniu w budowę pomni-
ka upamiętniającego więźniów 
pruszkowskiego obozu. Spotka-
nie zaplanowano na 24 lutego na 
godzinę 15.00.

Zaledwie cztery dni później, 
bo 28 lutego w Muzeum Dulag 
121 odbędzie się kolejne spotka-
nie. Tym razem gościem będzie 
dr Tomasz Łabuszewski, któ-
ry w trakcie wykładu przybliży 
zebranym dzieje antykomuni-
stycznej organizacji „Wolność 
i Niezawisłość”. – Organizacja 

Dulag zaprasza na ciekawe spotkania

prowadziła zarówno opór czyn-
ny jak i bierny. Wykorzystywała 
zbrojne oddziały podziemia nie-
podległościowego oraz całą ga-
mę środków propagandowych 
zmierzających do uwolnienia 
Polski od sowieckiej okupacji 
i komunistycznych rządów. Z te-
go też powodu komunistyczne  
UB dążyło do jej rozbicia – opi- 
sują organizatorzy. 

Warto tu podkreślić, że termin 
spotkania nie został wyznaczony 
przypadkowo. Wykład zorganizo-
wano w przeddzień Narodowego 
Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
przypadającego na 1 marca. Spo-
tkanie w Muzeum Dulag odbędzie 
się 28 lutego o godz. 18.00. [AZ]

P R U S Z K Ó W
Choć budowa jeszcze 
trwa, to uczniowie Liceum 
Ogólnokształcącego  
im. Tomasza Zana już 
korzystają z nowego 
skrzydła szkoły,  
w którym mieście  
się hala sportowa.  

B udowa nowej siedzi-
by Liceum Ogólno-
kształcącego im. 
Tomasza Zana to 

jedna z flagowych inwestycji 
realizowanych przez Powiat 
Pruszkowski. Skrzydło dydak-
tyczne nowego gmachu szkoły 
było gotowe już w marcu ubie-
głego roku. Uczniowie musie-
li czekać na oddanie do użytku 
drugiej części szkoły, w której 
znajduje się hala sportowa. Ten 
etap jeszcze nie dobiegł koń-
ca, ale uczniowie już korzysta-
ją z nowej hali, która powstała 

przy ul. Daszyńskiego. – Oficjal-
ne otwarcie nowej siedziby LO 
im. Tomasza Zana w Pruszkowie 
jeszcze przed nami, ale ucznio-
wie mogą już korzystać z nowej 
sali gimnastycznej. Jest prze-
stronna, dobrze wyposażona 
i dostosowana do wielu dyscy-
plin sportowych – poinformo-
wał na swoim facebookowym 
profilu Powiat Pruszkowski.

Choć oficjalnego przecinania 
wstęgi nie było, to zorganizowa-
no specjalną lekcję wychowania 
fizycznego, która odbyła się 19 
lutego. Co było w niej nadzwy-
czajnego? Wzięli w niej udział 
starosta Maksym Gołoś, wice-
starosta Krzysztof Rymuza oraz 
prezydent Pruszkowa Jan Sta-
rzyński, którzy sprawdzali swo-
ją celność w rzutach do kosza. 

Uczniowie czekają jeszcze na 
zakończenie prac budowlanych 
na dachu hai sportowej. Tam ma 
powstać boisko zewnętrzne. [AZ]

Uczniowie już  
w nowej hali

Sezon na grypę w pełni
 Joanna Wielgus 

R E G I O N
W całym kraju obserwowany 
jest duży wzrost zachorowań 
na grypę. Jak sytuacja 
wygląda w naszym regionie?

O d września ubie-
głego roku w całej 
Polsce na grypę za-
chorowało prawie  

3 mln osób. Tak wynika z da-
nych Państwowego Zakładu 
Higieny. W wyniku grypy i po-
wikłań pogrypowych w tym se-
zonie zmarły już 4 osoby. Wiele 
zachorowań odnotowano tak-
że na Mazowszu. A jak sytuacja 
wygląda w naszym regionie? 
Tu dane nie są tak alarmują-
ce. Liczba przypadków grypy 
jest porównywalna do lat po-
przednich, choć oczywiście na-
dal zachorowań jest dużo. Od 
początku stycznia do połowy 
lutego w powiecie pruszkow-
skim odnotowano ponad 6,4 tys 
zachorowań. – Najcięższe po-
wikłania to zapalenie wsier-
dzia, ostre zapalenie płuc. Na 
szczęście nie mamy przypadków 
śmiertelnych – zaznacza Aga-
ta Wolska-Adamczyk, dyrektor 
pruszkowskiej stacji sanitarno-
-epidemiologicznej. – Sytuacja 
jest stabilna, nie obserwujemy 
dużego wzrostu – dodaje. 

W powiecie grodziskim od 
stycznia zachorowało ponad 
9,7 tys osób. – Notujemy wzrost 
liczby zachorowań, mamy se-
zon epidemiczny. Może on po-
trwać do kwietnia – mówi nam 

Halina Sankowska, dyrektor  
grodziskiej stacji sanitarno-
-epidemiologicznej. – Jeśli 
chodzi o pierwszy kwartał ze-
szłego roku to zachorowań by-
ło ponad 19 tys., więc notowany 

obecnie wzrost zachorowań jest 
porównywalny z rokiem ubie-
głym. Choć trzeba zaznaczyć, że 
nie wiadomo jeszcze  czy to, co 
obserwujemy, to już maksymal-
ny wzrost zachorowań, czy nie 

będzie jeszcze większego rzu-
tu – dodaje. 

W środku sezonu grypowego 
ważna jest profilaktyka. – Przy-
pominamy, że najlepszą meto-
dą uchronienia się przed grypą 
są szczepienia. Szczepić można 
się także w sezonie grypowym, 
nie tylko przed jego rozpoczę-
ciem. Trzeba także pamiętać 
o zasadach higieny osobistej, 
wietrzeniu pomieszczeń, aktyw- 
nym stylu życia. To wszystko po-
maga zachować zdrowie – wy- 
jaśnia dyrektor Sankowska.

Zdradliwa może być pogo-
da. Cieplejsze dni cieszą, ale 
to właśnie w momencie gdy 
temperatura na zewnątrz ro-
śnie, najłatwiej złapać chorobę.  
– Mamy dni, które przypomi-
nają wiosnę. Najczęściej wtedy 
zdejmujemy czapki i szaliki, 
a w ten sposób ucieka z nasze-
go organizmu najwięcej ciepła. 
Ważne jest dostosowanie ubio-
ru do pogody – tłumaczy Aga-
ta Wolska-Adamczyk. – Sama 
grypa przenosi się drogą kro-
pelkową, więc wskazane jest 
unikanie dużych skupisk lu-
dzi i tych osób, które są już 
chore – zaznacza. 

Jeśli już dopadnie nas grypa 
lub infekcja podobna do grypy, 
konieczna będzie konsultacja 
z lekarzem i zażycie odpo-
wiednich leków. – Tę chorobę 
trzeba wyleżeć w łóżku. Naj-
gorsze, co możemy zrobić, to ją 
„przechodzić”. Wtedy najczę-
ściej pojawiają się powikłania 
– mówi dyrektor pruszkow-
skiego sanepidu.
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Ania Wyszkoni swoją karierę zaczyna-
ła z zespołem Łzy. Wspólnie stworzyli 
takie hity jak „Agnieszka dawno tutaj 
nie mieszka”, „Jestem jaka jestem” czy 
„Oczy szeroko zamknięte”. W 2010 r.  
artystka zakończyła współpracę z ze-
społem i rozpoczęła karierę solową. 
Jej pierwszy album „Pan i Pani” w rok 

uzyskał status podwójnej platyny. Po-
dobny sukces odniósł jej drugi solo-
wy krążek „Życie jest w porządku”. 
W ubiegłym roku ukazała się płyta 
„Jestem tu nowa”, z której pochodzą 
takie utwory jak „Nie chcę cię obcho-
dzić” i „Zanim to powiem”. Już nieba-
wem Anie Wyszkoni będzie można 

zobaczyć i usłyszeć w Mateczniku 
Mazowsze w Otrębusach. Nie bę-
dzie to jednak zwykły koncert. Tym 
razem artystka zaprezentuje swoje 
utwory w wersji akustycznej. Kon-
cert Ani Wyszkoni odbędzie się już 
24 marca o godz.19.00 w Matecz-
niku Mazowsze w Otrębusach. [AZ] 
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Z D R O W I E
Wiosna tuż tuż…  
To czas, kiedy zmieniamy 
garderobę na lżejszą.  
To też idealny moment  
o rozruszanie swojego  
ciała i zrzucenie 
kilogramów, które 
„złapaliśmy” zimą.

Z e mną na pewno Ci się 
to uda! Ale to nie jedy-
ne korzyści…Przede 
wszystkim zapomnij 

o dolegliwościach bólowych, nad-
miernej tkance tłuszczowej i cią-
głego zmęczenia! Po treningach 
gwarantuje Ci poprawę koor-
dynacji ruchowej, wytrzymało-
ści i siły, wzmocnienie mięśni, 
ujędrnienie ciała i przede wszyst-
kim zapas endorfin na cały dzień.

Nazywam się Łukasz Okrasa 
i jestem trenerem personalnym 
w Klinice Promotus. Prowadzę 
treningi z pasją i zaangażowa-
niem. Moje zajęcia są sperso-
nalizowane pod indywidualne 

Jak wygląda w praktyce tre-
ning personalny? Na początku 
określamy wspólny cel i termin 
jego realizacji. Rozmawiamy 
na temat schorzeń, dolegliwo-
ści bólowych czy przebytych 
kontuzji. Jest to niezbędne do 
określenia właściwej meto-
dy treningowej.

Trening personalny  
skupiony na Tobie Z D R O W I E

Na stres nie ma mocnego 
– uniknąć go we 
współczesnych czasach 
się nie da. Rzecz w tym 
czy jest długotrwały, czy 
spowodowany chwilą.  
W tym pierwszym 
przypadku może  
bardzo poważnie  
odbić się na zdrowiu. 

S tres to bóle brzucha, 
zaburzenia lękowe, 
bezsenność, autoagre-
sja, obniżona odpor-

ność organizmu. Potem także 
depresja. Ale to gorszy wariant. 
Natomiast jednorazowy stres 
(oczywiście nie każdy) może być 
mobilizujący – pomaga zdać 
egzaminy, podjąć wyzwania 
zdawałoby się nie do pokona-
nia. Nieco ryzykownie mówiąc: 
przynosi pozytywne skutki. 

Przewlekły stres może rów-
nież być czynnikiem chorób ser-
ca i układu krążenia. A to już nie 
żarty. Warto więc uchwycić mo-
ment, w którym stres zaczyna 
zdecydowanie działać na naszą 

niekorzyść. Nie udało się to 
Piotrowi. – Nie uchwyciłem tej 
chwili. A oznaki były. Nie chciało 
mi się się wstawać z łóżka, każdy 
dzień z góry przyjmowałem za 
zmarnowany. Mam nadzieję z te-
go wyjść, zacząć życie jakby na 
nowo. Zdrowie doprowadzić do 
porządku – mówi. Nie lekceważ-
my więc stresowych objawów.  

Po pierwsze, trzeba poznać 
sytuacje nas stresujące, ich 
źródła. Wydaje się to proste, 
ale wcale nie jest tak oczywi-
ste. Potem starajmy się elimi-
nować stresowe „niepotrzebne” 
elementy – czy np. zawsze warto 
denerwować się zachowaniem 
kierowcy, który zajechał nam 
drogę? Bardzo ważna jest rów-
nież aktywność fizyczna, wy-
pełniony czas. Akceptujmy też 
niektóre sytuacje, które wydają 
się nam stresowe. Szczególnie te, 
których w życiu nie da się unik-
nąć. No i uśmiechajmy się. Na-
wet „sztucznie”, choć oczywiście 
naturalny uśmiech jest bardziej 
wskazany. Dla mózgu nie ma to 
specjalnego znaczenia. Pamiętaj-
my: uśmiech to zdrowie. [GOL] 

Przewlekły stres 
grozi zdrowiu

Następnie wykonujemy analizę 
składu ciała specjalistycznym urzą-
dzeniem. Dowiadujemy się dzięki 
niej jaka jest masa ciała z wyszcze-
gólnioną masą mięśniową i tłusz-
czową, poziom wody w naszym 
ciele, podstawowa przemianę 
materii, czy ważny dla naszego 
zdrowia wskaźnik tkanki trzew-
nej. Urządzenie określa także nasz 
wiek metaboliczny, co często jest 
bodźcem do poprawy naszego sty-
lu życia. Dla mnie najważniejsze 
jest zdrowie swoich podopiecz-
nych dlatego treningi w Klinice 
Promotus to treningi zdrowotne 
tzw. medical training.

Nie zwlekaj, zapisz się już dziś… 
Najtrudniejsze jest zdecydowanie 
się na działanie. Reszta to już tylko 
kwestia wytrwałości. Czekam na 
Ciebie w Klinice Promotus

potrzeby klienta/pacjenta, dzię-
ki temu zyskuje On 100-pro-
centową pewność realizacji 
swoich celów.

Co wyróżnia moje treningi?
–  Nastawienie prozdrowotne
–  Stała współpraca z fizjotera-

peutami dająca gwarancje bez-
pieczeństwa

–  Kreatywne podejście do ćwi-
czeń
Sesje prowadzone są w sali tre-

ningowej w komfortowych warun-
kach, gdzie przebywa tylko osoba 
trenująca i trener personalny.
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G R O D Z I S K  M A Z O W I E C K IN A P A R Y
Herbatki ziołowe i różnego rodzaju 
napary z naturalnych roślin powracają 
do łask.  Ich regularne stosowanie po-
prawia stan naszej skory, włosów, pa-
znokci, oczyszcza całe ciało z toksyn. 
Po jakie zioła warto sięgnąć? Szczy-
ty popularności święci obecnie Czy-
stek, który zbawiennie wpływa na nasz 

układ immunologiczny. Wzmacnia od-
porność, ma właściwości antybakte-
ryjne, antywirusowe i antygrzybicze. 
Co ważne, mogą go pić nawet dzieci 
i to już po ukończeniu 3 miesiąca ży-
cia. Inne cenne napary to te ze skrzypu 
polnego (oczyszcza i poprawia trawie-
nie), z tymianku (usprawnia trawienie, 

koi nerwy), z liści truskawki (redukuje 
nadmiar kwasu moczowego), z czar-
nego bzu (oczyszcza), z dzikiej róży 
(zwalcza wolne rodniki), z pokrzy-
wy (działa przeciwzapalnie), z mię-
ty (łagodzi dolegliwości żołądkowe),  
z mniszka lekarskiego (leczy anemię)  
czy z bratka (na trądzik). [Red.] 

Ziołowe skarby

Reklama

O D P O R N O Ś Ć
Zimą częściej jesteśmy 
narażeni na infekcje. 
Gorączka, ból głowy, 
stawów, mięśni, osłabienie, 
a do tego katar i kaszel  
– to najczęstsze z objawów, 
które nas spotykają.  
Czy istnieje prosty 
sposób, aby ustrzec się 
przeziębienia i grypy?

O czywiście, że tak. Mo-
że nie uchroni nas on 
w 100 proc. przed za-
chorowaniem, ale 

zapewne znacznie zmniejszy 
podatność na wszelkie wirusy 
i bakterie oraz podniesie naszą 
odporność. Podsuwamy kilka 
wskazówek, które pozwolą nam 
uchronić się przed chorobami.

Dobroczynna witamina D
Witamina D powstaje w naszym 
organizmie w wyniku ekspozy-
cji na światło słoneczne. Kłopot 
w tym, że tej zimy słonecznych 
dni było niewiele, a witamina 
D jest niezwykle ważna dla na-
szego układu odpornościowego. 
Witamina D poprawia również 
samopoczucie. Warto zadbać  
to by w naszej diecie pojawi-
ły się produkty bogate w „wi-
taminę słońca”. Znajdziemy ją 
m.in. w rybach morskich – wę-
gorzu, łososiu, śledziu, sardyn-
kach, makreli. Oprócz tego jej 
źródłem jest ser żółty, mleko od 

krowy, żółtko jajka. Ponieważ nie 
sposób dostarczyć odpowiednią 
ilość witaminy D wraz z poży-
wieniem,  konieczne jest wpro-
wadzenie suplementacji. 

Kwasy omega-3
Kwasy te pomagają zmniejszyć 
stany zapalne w organizmie, 
wywołane infekcjami. W sezo-
nie    grypowym powinniśmy je 
uwzględnić w naszej diecie. Ich 
główne źródła to: ryby morskie 
(śledź, łosoś, makrela), owoce 
morza, nasiona lnu i olej lnia-
ny, nasiona chia, orzechy wło-
skie. Należy jednak pamiętać, 
że podczas smażenia ryb zawar-
tość kwasów omega-3 drastycznie 
spada. Dlatego rybę lepiej grillo-
wać, gotować lub piec. 

Doceń przyprawy
Imbir posiada silne działanie 
przeciwzapalne, antyoksyda-
cyjne, przeciwnowotworowe. 
Wykazano, że zwalcza takie pa-
togeny, jak Salmonella i Liste-
ria, które są przyczyną zatruć 
pokarmowych i zapalenia je-
lit. Kurkuma jest obecnie naj-
silniejszym, znanym środkiem 
przeciwzapalnym, działa prze-
ciwwirusowo i przeciwgrzybi-
czo. Czosnek zawiera związek 
allicynę, która wykazuje silne 
działanie przeciwbakteryjne. 
Znajduje on szerokie zastoso-
wanie w kuchni, jako dodatek do 
sosów sałatkowych, zup, mięs. 
Świeży korzeń chrzanu ma dzia-
łanie bakterio- wiruso- i grzy-
bobójcze, a to wszystko dzięki 

Sposoby na poprawę 
odporności

pi
xa

ba
y.c

om

substancjom, takim jak lizozym 
i fenyloetyl. Ponadto przypra-
wy takie jak chilli czy cynamon 
świetnie rozgrzeją nas w chłod-
ne dni i wieczory.

Wróg nr 1 – cukier 
Warto pamiętać, że  wrogiem 
odporności i zdrowia jest cu-
kier! Jego nadmierne spożycie 
mocno osłabia działanie leuko-
cytów, co spowalnia odpowiedź 
immunologiczną. Osoby naduży-
wające słodyczy i cukru częściej 
i dłużej chorują, cierpią też z po-
wodu wahań poziomu cukru we 
krwi, częstego przemęczenia 
i bólów głowy. Jeśli chcesz za-
dbać o zdrowie i poprawić swoją 
odporność staraj się ograniczyć 
wszystko co słodkie. [Red.]

Oferujemy pomoc w zakresie:
 Diagnozy i terapii SI
 Treningi słuchowe z użyciem Forbrain®  
 Diagnozy i terapii psychologicznej

(autyzm, zespół Aspergera, dysleksja)
   

  
  Diagnozy i terapii logopedycznej

(dla dzieci i dorosłych).
  

Zapraszamy na bezpłatne zajęcia w ramach
wczesnego wspomagania rozwoju i treningi

umiejętności społecznych TUS.

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna SENSIS
Ul. Helenowska 26 lok. 40

www.sensis.edu.pl; tel. 500 466 250, 509 849 983

Skontaktuj się z nami: 
Tel. 506 289 039, Warszawa,  
Al. Jerozolimskie 94, 10. piętro
www.promedica24.pl

  dobra pensja
  pakiety ubezpieczeń
  składki ZUS odprowadzane  
od ok. 4300 zł brutto

Nie znasz niemieckiego?
Finansujemy kursy języka  
od podstaw.
Po kursie praca  
gwarantowana!

Reklama

BIŻUTERIA
IDEALNA

na prez
ent

PRUSZKÓW
ul. Kraszewskiego 41

facebook.com/galeriastyle
tel. 600 924 925
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G R O D Z I S K  M A Z O W I E C K IF R Y Z U R Y
Mróz, czapka na głowie – zima nie by-
ła łatwa dla naszych włosów. Dlatego 
już teraz warto przygotować je do la-
ta. Od czego zacząć? Od wizyty u fry-
zjera. Choć domowych sposobów na 
odżywienie włosów jest wiele, to bez 
odpowiedniej wiedzy możemy tylko 
sobie zaszkodzić Fryzjer podpowie co 

jest najbardziej potrzebne. Zapewne 
nie obędzie się bez podcięcia końcó-
wek. Jedna wizyta u fryzjera nie roz-
wiąże problemu z przesuszonymi lub 
przetłuszczającymi się włosami. Waż-
na jest również domowa pielęgna-
cja. Odpowiednio dobrane szampon 
i odżywka także mogą zdziałać cuda.  

W ostatnim czasie głównym trendem 
jest grzywka. Popularne są również 
włosy do obojczyka czy bob. W kolo-
ryzacji rządzić będą... burgundy i fio-
lety! Natomiast w upięciach rządzić 
będą warkocze. Nie chodzi tu jednak 
o pojedynczy splot. Im więcej warko-
czy lub kłosów tym lepiej! [AZ] 

Przygotuj swoje włosy  
na letnią porę roku

Nowa Wieś
Ul. Brzozowa 35 (róg Piwonii)

(dojazd WKD Komorów)

www.nowadent.com

Reklama

L E K I
Według statystyk Polacy 
rocznie spożywają około 
2 miliardów tabletek 
przeciwbólowych. Do 
tego dochodzą leki bez 
recepty i suplementy 
diety. Czy jesteśmy 
narodem lekomanów?

P od względem ilości 
przyjmowanych na 
własną rękę medyka-
mentów wyprzedza-

ją nas w Europie tylko Francuzi. 
Z innej statystyki wynika, że każ-
da dorosła osoba w Polsce łyka 
dziennie średnio cztery pastylki. 
A mowa tu tylko tych lekach, do 
których kupna nie potrzebujemy 
recepty. Najczęściej sięgamy po 
tabletki przeciwbólowe, specy-
fiki na przeziębienie i gorączkę, 
bóle gardła, kaszel, dolegliwości 
żołądkowo-jelitowe.

Czy taka samodzielna terapia 
służy naszemu zdrowiu? Przy 
przesadnej skłonności do sięga-
nia po pastylki czy syropy, może 

przynieść efekty odwrotne do 
oczekiwanych. Przyczyn jest kil-
ka. Więcej tabletek to większe 
obciążenie dla wątroby, która 
i tak musi sobie radzić z innymi 
złymi nawykami, w tym z piciem 
alkoholu. Większość z nas nie 
posiada też odpowiedniej wie-
dzy farmaceutycznej, aby dobrze 
dobrać lek, którego potrzebuje 

Ostrożnie z lekami  
bez recepty

nasz organizm. Często kończy 
się to przyjmowaniem medy-
kamentów, których wcale nie 
potrzebujemy. A żeby uniknąć 
takich sytuacji w wielu przy-
padkach zamiast po gotowe leki 
wystarczy sięgnąć po sprawdzo-
ne naturalne receptury naszych 
babć, które kaszel leczyły domo-
wym syropem z cebuli. [Red.] 

 Anna Zwolińska  

U R O D A
Większość z nas  
z utęsknieniem czeka 
na słoneczne dni. Warto 
pamiętać, że wiosna 
to ostatni moment na 
wykonanie ważnych 
zabiegów u kosmetyczki  
i kosmetologa.

C hcesz przygotować ce-
rę na cieplejsze dni? 
Świetny pomysł. Po 
zimie warto zrege-

nerować skórę twarzy i dekoltu. 
Pamiętaj jednak, że niektórych 
zabiegów nie powinno się wy-
konywać, gdy za oknem mocno 
świeci słońce. Dlatego z wizytą 
u kosmetyczki warto się pośpie-
szyć. Głownie chodzi o dwa typy 
zabiegów: zamykanie naczynek 
i peelingi kwasami.

Jeśli zmagacie się z „pającz-
kami”, czyli pękającymi naczyn-
kami, to do kosmetyczki warto 
zapisać się już dziś. Naczynka pę-
kają wszędzie – na rękach, no-
gach, twarzy, dekolcie. Latem 

kiedy rezygnujemy z mocno kry-
jących kosmetyków czerwone „pa-
jączki” na twarzy są praktycznie 
nie do ukrycia. Dlatego warto po-
myśleć wcześniej o zamknięciu 
pękniętych naczynek. Może to 
zrobić dermatolog lub kosmeto-
log przy użyciu specjalistycznego 
lasera. Pierwsze efekty często wi-
dać już po chwili, ale bywa i tak, 
że naczynko „zamyka się” przez 
kilka tygodni. Pamiętajmy, że po 
zabiegu należy unikać słońca.

Podobnie jest z peelinga-
mi chemicznymi, które są wy-
konywane kwasami. To zabiegi 

oczyszczające cerę. Delikatniej-
sze kwasy mogą być stosowane 
praktycznie u wszystkich, nato-
miast te mocniejsze u osób wal-
czących ze zmianami skórnymi 
i trądzikiem. W takich przypad-
kach pomaga nie jeden, ale seria 
zabiegów wykonywanych w kilku-
tygodniowych odstępach. Słoń-
ce nie jest tu sprzymierzeńcem. 
Jeśli chcemy wybrać się na ta-
ki peeling warto zaopatrzyć się 
w krem z wysokim filtrem. I sma-
rować się nim nawet w pochmur-
ne dni. Latem kurację kwasami 
należy przerwać. 

Warto zadbać o cerę
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G R O D Z I S K  M A Z O W I E C K IZ D R O W I E
Jesteś w ciąży? Niedawno urodziłaś 
dziecko? A może planujesz powięk-
szenie rodziny? Jeśli tak to warszta-
ty organizowane w Klinice Promotus 
są właśnie dla ciebie. Z okazji zbliża-
jącego się Dnia Kobiet w Klinice Pro-
motus w Granicy (gm. Michałowice) 
3 marca o godz. 14.00 odbędzie się 

godzinny warsztat „Mięśnie dna Mied- 
nicy”, który poprowadzi mgr. Fizjo-
terapii Katarzyna Łempicka. – Na 
warsztacie doświadczymy ćwiczeń 
praktycznych, poczujemy swoje dno 
miednicy, a zaczniemy od wprowadze-
nia teoretycznego. Zapraszamy kobie-
ty w każdym wieku od 10-ciu do 100 

lat – zapraszają organizatorzy. W trak-
cie zajęć uczestniczki dowiedzą się jak 
dbać o dno miednicy i jak ćwiczyć mię-
śnie krocza w czasie ciąży. Dodatkowo 
uczestniczy dowiedzą się dlaczego po 
porodzie warto rehabilitować mięśnie 
dna miednicy. Więcej informacji można 
uzyskać pod nr tel. 22 730 67 70. [AZ] 

Bezpłatne warsztaty  
dla pań

N A P O J E
Wokół picia kawy narosło 
dużo zdrowotnych mitów. 
Wiele osób nie wyobraża 
sobie poranka bez filiżanki 
„małej czarnej”. To dobry 
czy zły nawyk?

S pór o to, czy kawa służy  
naszemu zdrowiu czy 
wprost przeciwnie, 
trwa od dawna. Argu- 

menty obu stron zazwyczaj i tak 
przegrywają z zapachem świeżo 
mielonych ziaren, bez którego 
prawdziwi kawosze nie potra-
fi ą rozpocząć dnia.

Jak to zatem jest z tą kawą? Po-
wszechnie uważa się, że jej picie 
prowadzi do nadciśnienia, po-
woduje bezsenność, negatyw-
nie wpływa na serce. I jest w tym 
sporo racji, choć należy pamię-
tać, że do tego typu problemów 
zdrowotnych prowadzi nie samo 
spożywanie „małej czarnej”, ale 
nadużywanie napojów zawiera-
jących kofeinę i styl życia w ogóle.

Co więcej, naukowe bada-
nia potwierdzają, że kawa ma 
też właściwości prozdrowotne. 

Do takiego wniosku doszli ame-
rykańcy uczeni, którzy przez  
30 lat przyglądali się jakości życia 
osób pijących od trzech do pię-
ciu filiżanek dziennie. Okazało 
się, że kawosze żyją dłużej, rza-
dziej zapadają na choroby ser-
cowo-naczyniowe, cukrzycę 
i zaburzenia neurologiczne. Co 
istotne, chodzi zarówno o oso-
by pijące tzw. normalną kawę, 
 jak i tę bezkofeinową.

Z najnowszych informacji 
wynika, że mitem jest bezsen-
ność spowodowana kawą. Oka-
zuje się, bowiem, że na osoby 
z niskim ciśnieniem wpływa... 
uspokajająco i ułatwia zasy-
pianie. Tym ze skłonnością do 
wysokiego ciśnienia specjaliści 
odradzają picie wszelkich napo-
jów zawierających kofeinę i te-
inę, w tym także herbat. [Red.]

„Mała czarna” nie 
zaszkodzi?
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D I E T A
Kto z nas nie próbował 
choć raz stosować diety? 
Większość osób z nadwagą 
podejmowała próby co 
najmniej kilkakrotnie.  
Z jakim rezultatem? Niestety 
zazwyczaj z miernym. Czy 
odchudzanie rzeczywiście 
jest takie trudne?

Rola specjalisty
W przypadku wielu osób podejmo-
wane próby zgubienia zbędnych 
kilogramów kończą się niepowo-
dzeniem. A uzyskane efekty nie są 
trwałe. Istnieje kilka czynników, któ-
re warunkują skuteczność odchu-
dzania. Jednym z najważniejszych 
jest kontakt ze specjalistą. Bardzo 
często stosujemy diety kompletnie 
niedopasowane do zapotrzebowania 
naszego organizmu, trybu życia czy 
preferencji smakowych. Nierzadko 
jadłospisy znalezione w internecie 
lub prasie są bardzo monotonne. By-
wa że są po prostu skomplikowane 
i trudne do realizacji. Ponadto czę-
sto oczekujemy natychmiastowych, 
spektakularnych efektów, a kiedy ich 
nie ma pojawia się rozczarowanie 
i frustracja. Dietetyk nie tylko bierze 

pod uwagę indywidualne potrzeby 
organizmu, dotychczasowe przy-
zwyczajenia i ulubione smaki. Po do-
kładnym wywiadzie zdrowotnym 
i żywieniowym pomaga również 
ustalić cele oraz czas ich realizacji.

Motywacja
Z upływem czasu kilogramy tra-
cimy coraz wolniej, a nasza mo-
tywacja słabnie. Jest to kolejna 
przyczyna niepowodzenia przy 
podejmowaniu samodzielnych 
prób walki z kilogramami. Czę-
sto widząc mniejsze efekty, mimo 
starań, zniechęcamy się i przery-
wamy dietę. Regularne spotkania 
z dietetykiem pomagają nie tyl-
ko w utrzymaniu motywacji, ale 
pozwalają też na wprowadzanie 

zmian w jadłospisie na każdym eta-
pie kuracji. Wszystko w zależności 
od efektów oraz wyników analizy 
składu ciała. Stałe monitorowanie 
postępów w odchudzaniu pozwala 
opóźnić moment tzw. zatrzymania 
wagi, a jeśli już do niego dojdzie 
wraz z dietetykiem podejmowane 
są odpowiednie kroki, aby kilogra-
my zaczęły znowu spadać.

Dieta to nie wszystko
Jednym z błędów popełnianych 
przez osoby odchudzające się jest 
stosowanie bardzo restrykcyjnych, 
monotonnych diet, obciążających 
organizm ze względu na małą róż-
norodność produktów, bądź zbyt 
dużą podaż jednych kosztem wy-
kluczenia innych grup produktów. 

Jak schudnąć skutecznie?
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om Takie żywienie niejednokrotnie 
prowadzi do niedoborów ważnych 
składników odżywczych. W dłuż-
szej perspektywie czasu może to 
grozić poważnymi konsekwen-
cjami zdrowotnymi. Źle zbilanso-
wane, zbyt niskokaloryczne diety 
nie tylko nie dostarczają wszyst-
kich niezbędnych składników, 
ale powodują też, że nasz meta-
bolizm bardzo szybko zwalnia,  
a w konsekwencji diety te prze-
stają przynosić rezultaty. Aby tego 
uniknąć warto rozważyć wpro-
wadzenie naturalnej suplemen-
tacji, dopasowanej indywidualnie 
przez specjalistę.

Schudłam i co dalej?
Po długiej walce z nadmiarem kilo-
gramów, osiągnięcie upragnione-
go rezultatu jest najlepszą nagrodą. 
Jednak na tym nie kończy się ku-
racja odchudzająca. Po każdym 
ubytku masy ciała musi nastąpić 
okres stabilizacji wagi. Aby efekty 
były trwałe należy stopniowo roz-
szerzać kaloryczność diety wpro-
wadzając dotychczas ograniczone 
produkty. Etap ten jest niezwykle 
ważny i powinien być przeprowa-
dzony pod opieką dietetyka. [Red.]
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PATRONI MEDIALNI:ORGANIZATOR:

ZAPRASZAJĄ NA KONCERT

Wystąpią: Marika, Kasia Malejonek, Lilu, Mona 
Zespół Dziewczyny (Ola Nowak i Ania Szafraniec) 

oraz Dariusz Malejonek z zespołem Maleo Reggae Rockers

z okazji

NARODOWEGO DNIA 
PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

BEZPŁATNE BILETY DO ODBIORU PRZY WEJŚCIU OD GODZ. 18:00

Piątek 2 marca 2018, godzina 19:00
Hala Znicz Pruszków, ul. Bohaterów Warszawy 4

Maksym Gołoś
Starosta Pruszkowski

Maria Makowska
Przewodnicząca

Rady Powiatu Pruszkowskiego

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

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

P o starej świetlicy w Opa-
czy-Kolonii, która okazała 
się zbyt małą na organizo-
wane przez sołectwo spo-

tkania i zajęcia dla mieszkańców, nie 
ma już śladu. W jej miejscu, na skrzy-
żowaniu ulic Ryżowej i Bodycha, tuż 
przy ogródku jordanowskim i boisku, 
powstaje odmieniony obiekt. Druga 
świetlica budowana jest w Nowej Wsi, 
na działce znajdującej się między uli-
cami: Spacerową, Główną i Heleny, 
w niedalekim sąsiedztwie placu za-
baw oraz miejsca odpoczynku i re-
kreacji mieszkańców nad Smugiem.  

Zaprojektowane świetlice mają no-
woczesną formę. Z ich najbardziej eks-
ponowanych stron powstaną zadaszenia 
nad tarasami. Obydwa obiekty będą do-
stosowane dla osób niepełnospraw-
nych.  Na parterze będą znajdowały 
się: sala zajęć, kuchnia oraz pomiesz-
czenia stanowiące zaplecze sanitarno 
– higieniczne, w tym jedna z toalet, dla 
osób niepełnosprawnych, będzie tak-
że dostępna od zewnątrz budynku. Na 
piętrze obiektów zaprojektowano po-
mieszczenia techniczne, z urządzenia-
mi grzewczymi i wentylacyjnymi.  

Obydwie świetlice, które stanowią 
obiekty użyteczności publicznej, bę-
dą służyły mieszkańcom jako miej-
sce do spotkań i zebrań, jak również 
zaplecze imprez plenerowych na ist-
niejących w pobliżu placów zabaw 
i terenów rekreacyjnych. Świetli-
ce powinny być gotowe do końca 
czerwca tego roku.

Już wkrótce mieszańcy dwóch miejscowości gminy Michałowice będą mogli korzystać z nowych świetlic. 
Trwa przebudowa obiektu w Opaczy-Kolonii oraz budowa nowego – w Nowej Wsi. 

Nowe świetlice pną się do góry

Urząd Gminy Michałowice zatrudni:
podinspektora ds. zamówień publicznych.

Szczegóły ogłoszeń o naborach na stronie 
www.bip.michałowice.pl w zakładce oferty pracy.
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Ogłoszenie

OBWIESZCZENIE STAROSTY 
GRODZISKIEGO 

zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  
– o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  

w zakresie dróg publicznych oraz art. 49 ustawy Kodeks 
postępowania administracyjnego 

zawiadamiam o wydaniu przez Starostę Grodziskiego decyzji  
nr 202/18 z dnia 19.02.2018 r.; znak: WAB.6740.1583.2017 w spra- 
wie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej polegającej na: budowie drogi gminnej nr 150231W 
ulicy Łagodnej wraz z budową oświetlenia, kanalizacji deszczowej, 
przebudową sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz sieci nn  
i sn we wsi Szczęsne, gmina Grodzisk Mazowiecki.
Nieruchomości przeznaczone pod realizację inwestycji drogowej 
(znajdujące się w liniach rozgraniczających drogi)1): 
Obręb 0028 Szczęsne: 79/1 (79/20, 79/19), 80/5 (80/8, 80/7), 79/16 
(79/22, 79/21), 79/17 (79/24, 79/23), 82 (82/2, 82/1), 81 (81/2, 81/1), 
77/6 (77/19, 77/18), 84/1, 84/2, 84/9, 79/18, 80/6, 85/1, 85/7, 85/8, 
79/9, 79/10, 85/31, 83, 101/11, 101/7, 59, 75
Obręb 0070: 24/2 (24/14, 24/15), 29
1) W odniesieniu do działek ulegających podziałowi – przed nawiasem 
podano numer działki przed podziałem, a w nawiasie numery działek po 
podziale. Ponadto numery działek objętych liniami rozgraniczającymi 
teren (nowy przebieg drogi) zostały oznaczone pogrubioną czcionką.
Nieruchomości poza liniami rozgraniczającymi:
Obręb 0028 Szczęsne: 80/4, 78
Pouczenie: Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Mazowieckiego 
w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5 za pośrednictwem Starosty 
Grodziskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego  
w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie – doręczenie 
uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

G R O D Z I S K  M A Z .
Grodziski magistrat 
systematycznie realizuje 
inwestycje związane  
z budową świetlic. 
W ostatnim czasie ogłoszono 
kolejny już przetarg  
na budowę tego typu  
obiektu na terenie gminy.

N owa świetlica ma 
powstać na terenie 
miejscowości Za-
błotnia. Co ciekawe 

realizacja tej inwestycji, oznacza, 
że rozebrany zostanie budynek 
dotychczasowej świetlicy. No-
wy obiekt powstanie w miejscu 
starego. Z terenu zniknie rów-
nież istniejący obok świetlicy 
plac zabaw. Grodziski magistrat 

Nowa świetlica w Zabłotni
rozpoczął poszukiwania wyko-
nawcy prac zarówno budowla-
nych, jak i rozbiórkowych. 

W nowej świetlicy znajdzie się 
sala do zebrań, zespół sanitaria-
tów, pomieszczenie techniczne, so-
cjalne oraz niewielki magazynek. 
Dodatkowo w budynku znajdzie 
się sala komputerowa, która mo-
że pełnić również funkcję szatni.

Budowa nowej świetlicy to 
nie wszystko. Zagospodarowa-
ny zostanie również teren wo-
kół budynku. Pojawią się nowe 
chodniki, parking, elementy ma-
łej architektury oraz nowe nasa-
dzenia. Zaprojektowano również 
stworzenie kwietnika.

Wykonawca na realizację wszyst-
kich zadań będzie miał rok od mo-
mentu podpisania umowy. [AZ]

Przejście dla pieszych pozwalające 
przechodniom dojść do... rowu. To nie 
żart, a absurd drogowy, który znaj-
duje się na ul. Brwinowskiej w Pod-
kowie Leśnej. Ten absurd niebawem 
ma zniknąć. Nie oznacza to jednak, że 
mieszkańcy stracą przejście dla pie-
szych. Wręcz odwrotnie przechodnie 

zyskają. – Z przyjemnością informuję, 
że po latach starań o wybudowanie 
fragmentu brakującego chodnika na 
ulicy Brwinowskiej należącej do po-
wiatu grodziskiego, pomiędzy ulicą 
Orlą a Sokolą udało się doprowa-
dzić tę inwestycję do skutku – na-
pisał na swoim blogu Artur Tusiński, 

burmistrz Podkowy Leśnej. Inwe-
stycję zrealizuje powiat grodziski, 
bowiem ul. Brwinowska jest drogą 
powiatową. Powiatowy Zarząd Dróg 
rozstrzygnął przetarg na prace bu-
dowlane. Jeśli pogoda na to pozwoli 
to jest szansa, że prace zakończą się 
na przełomie marca i kwietnia. [AZ] 

P O D K O W A  L E Ś N A

Koniec drogowego 
absurdu

OBWIESZCZENIE STAROSTY 
GRODZISKIEGO 

zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz art. 49 ustawy 

Kodeks postępowania administracyjnego 
zawiadamiam o wydaniu przez Starostę Grodziskiego decyzji nr 177/18 z dnia 
14.02.2018 r.; znak: WAB.6740.1584.2017 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej polegającej na: budowie drogi gminnej  
nr 150231W - ulicy Kijowskiej wraz z budową oświetlenia, kanalizacji deszczowej, 
przebudową sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, sieci gazowej, sieci nn i sn oraz 
sieci telekomunikacyjnej w Grodzisku Mazowieckim oraz we wsi Odrano Wola, gmina 
Grodzisk Mazowiecki.
Nieruchomości przeznaczone pod realizację inwestycji drogowej (znajdujące się  
w liniach rozgraniczających drogi)1): 
Obręb 0025 Odrano Wola: 285/7, 315, 283/4, 281/19, 278/5, 277/6, 276/6, 276/7, 275/8, 
275/7, 273/4, 271/5, 270/5, 285/6, 270/4 (270/7, 270/6), 271/4 (271/10, 271/9), 271/6 
(271/8, 271/7), 272/2, 273/6 (273/27, 273/26), 273/5 (273/25, 273/24), 273/18 (273/23, 
273/22), 273/17 (273/21, 273/20), 274 (274/2, 274/1), 275/6 (275/10, 275/9), 279/5 
(279/9, 279/8), 279/4 (279/7, 279/6), 280 (280/2, 280/1), 282 (282/2, 282/1), 285/2 
(285/11, 285/10), 286/8 (286/22, 286/21)
Obręb 0068: 185/2, 185/3
Obręb 0069: 43/4, 43/5
Obręb 0070: 34, 2/2, 6/16, 10/3, 12/5, 17/12, 19/9, 19/8, 21/8, 21/9, 2/16, 2/20, 24/3, 
24/6, 39 (39/1, 39/2), 2/48 (2/102, 2/103, 2/104), 2/25 (2/100, 2/101), 44 (44/1, 44/2), 3 
(3/1, 3/2), 6/13 (6/19, 6/20), 6/3 (6/21, 6/22), 17/3 (17/15, 17/16), 17/1, (17/17, 17/16), 
19/1 (19/15, 19/14), 21/1 (21/12, 21/13), 23/1 (23/3, 23/4), 23/2 (23/5, 23/6)
1) W odniesieniu do działek ulegających podziałowi – przed nawiasem podano numer 
działki przed podziałem, a w nawiasie numery działek po podziale. Ponadto numery 
działek objętych liniami rozgraniczającymi teren (nowy przebieg drogi) zostały 
oznaczone pogrubioną czcionką.
Nieruchomości poza liniami rozgraniczającymi, na których przewiduje się 
przebudowę lub budowę sieci uzbrojenia terenu2):
Obręb 0068: 277/6, 277/34
Obręb 0070: 17/12, 39 (39/1, 39/2), 2/48 (2/102, 2/103, 2/104), 6/3 (6/21, 6/22), 6/14, 
10/1, 10/2, 17/1 (17/17, 17/16), 19/1 (19/15, 19/14), 21/1 (21/12, 21/13), 23/1 (23/3, 
23/4), 24/2*,
Obręb 0028 Szczęsne: 83
Obręb 0025 Odrano Wola: 272/7, 273/6 (273/27, 273/26), 274 (274/2, 274/1), 388/2, 
279/4 (279/7, 279/6), 280 (280/2, 280/1), 281/18, 282 (282/2, 282/1), 285/2 (285/11, 
285/10), 286/7
2) W odniesieniu do działek ulegających podziałowi – przed nawiasem podano numer 
działki przed podziałem, a w nawiasie numery działek po podziale. Ponadto numery 
działek przeznaczonych pod przebudowę lub budowę sieci zostały oznaczone 
pogrubioną czcionką
* działka nr ew. 24/2 obręb 0070 w równoległym postępowaniu, tj. WAB.6740.1583.2017 
przeznaczona jest pod podział i poszerzenie pasa drogowego ul. Łagodnej.
Pouczenie: Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Mazowieckiego w Warszawie, 
Pl. Bankowy 3/5 za pośrednictwem Starosty Grodziskiego w terminie 14 dni od daty 
jej doręczenia.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w przypadku 
zawiadomienia stron przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane po 
upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 

G R O D Z I S K  M A Z .  
Grodziski magistrat 
ponownie suka firmy, która 
zajmie się przebudową  
ul. Żwirki i Wigury. Pierwszy 
przetarg na to zadanie 
został unieważniony. 

P rzypomnijmy. Pod 
koniec stycznia urząd 
w Grodzisku ogłosił 
przetarg na przebudo-

wę kilku dróg na terenie gminy. 
Na liście znalazły się ul. Żwirki 
i Wigury oraz ul. Bojanka w Gro-
dzisku Mazowieckim, a także  
ul. Kasieńki, Kornelii, Han-
ny w Natolinie. Postępowanie 
zostało jednak unieważnione. 
Powód? Nie było chętnych na 
realizację tego zadania. 

Grodziski magistrat nie chce 
jednak czekać z tą inwestycją 
i po raz kolejny ogłosił przetarg. 
Na oferty czeka do 28 lutego. 
Wybrana firma na realizację 
prac będzie miała 210 dni.

W ramach inwestycji na ulicy 
Żwirki i Wigury oprócz nowej na-
wierzchni pojawi się parking z 20 
miejscami postojowymi. Podobny 
zakres prac przewidziany jest na 
ul. Bojanka. Tam również plano-
wana jest wymiana nawierzchni 
i stworzenie niedużego parkingu. 
Drogi w Natolinie zyskają nową 
nawierzchnie. Natomiast ul. To-
karzewskiego oraz ul. Sylwii zy-
skają oświetlenie. Planowana jest 
również przebudowa drogi woje-
wódzkiej nr 579 w pobliżu wspo-
mnianej już ul. Kasieńki. [AZ]

Drugie podejście  
do Żwirki i Wigury
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Projektanci: WKD nie informowało nas  
o istnieniu spornych kwestii projektowych
 Anna Zwolińska 

KO L E J
Projektanci z biura 
projektowego BDR Architekci 
nie godzą się z opinią, że 
konkurs na przygotowanie 
dokumentacji projektowej 
dla przystanków na 
linii Warszawskiej Kolei 
Dojazdowej został 
rozwiązany z powodu 
rozbieżności stanowisk. 
Oświadczenie bura 
projektowego rzuca nowe 
światło na tę sprawę. 

D wa lata temu War-
szawska Kolej Do-
jazdowa ogłosiła 
konkurs na stwo-

rzenie koncepcji architekto-
nicznej dla przystanków na 
linii. Zgłosiło się kilka firm 
projektowych, zorganizo-
wano wystawę prac i wybra-
no najlepszy projekt. Później 
zaczęły się negocjacje. Cały 
proces trwał prawie dwa lata 
i zakończył się fiaskiem. WKD 
zamknęła konkurs informu-
jąc, że powodem tej decyzji 
była rozbieżność stanowisk 
pomiędzy stronami uczestni-
czącymi w negocjacjach doty-
czących postanowień przyszłej 
umowy w zakresie warunków 
realizacji zadania. – Najistot-
niejszy problem był związany 
z możliwością spełnienia ocze-
kiwań i sugestii zgłoszonych 

względem zwycięskiej pra-
cy podczas dyskusji pokon-
kursowej przez mieszkańców 
i pasażerów. Elastyczność po-
tencjalnego wykonawcy w moż-
liwości spełnienia oczekiwań 
okazała się ograniczona – po-
informował nas Krzysztof Ku-
lesza, rzecznik prasowy WKD. 

Projektanci z biura BDR Ar-
chitekci odpierają te zarzuty 
w swoim oświadczeniu. – Sta-
nowczo sprzeciwiamy się po-
jawiającemu się przekazowi, 
że przyczyną zerwania nego-
cjacji Umowy na wykonanie 
przystanków WKD są sprawy 
projektowe, bowiem w naszej 
ocenie w tej kwestii doszli-
śmy do porozumienia ze spół-
ką WKD ponad pół roku temu. 
W toku negocjacji ustalono mo-
dyfikacje projektu, które miały 
następnie zostać wprowadzo-
ne w pierwszym etapie umowy 
tj. w koncepcji pokonkursowej. 
Uzgodniliśmy z przedstawicie-
lami WKD konieczność wpro-
wadzenia dodatkowych osłon 
przeciwwiatrowych po obu 
stronach zadaszenia. Pozy-
tywnie odnieśliśmy się rów-
nież do umieszczenia drewna 
na elementach małej archi-
tektury. Z punktu widzenia 
formalnego w naszej ocenie 
spełniliśmy wszystkie zale-
cenia Sądu Konkursowego, 
do których zobowiązywał nas 
regulamin konkursu. Wspól-
nie z WKD uznaliśmy, że nie 

ma możliwości zrealizowania 
wszystkich opinii z konsul-
tacji społecznych ponieważ 
część z nich wzajemnie się wy- 
kluczała. Został wprowadzo-
ny zapis w umowie, który po-
zwoliłby odstąpić WKD od 
kontynuowania projektu w ra-
zie braku akceptacji koncep-
cji pokonkursowej. W ramach 
negocjacji odbyliśmy spotka-
nie z przedstawicielami spo-
łeczności lokalnej. Zgodziliśmy 
się aby uwzględnić w ramach 
Umowy dodatkowy Etap prac 
projektowych (projekt pilotażo-
wy), który byłby poddany kolej-
nym konsultacjom społecznym. 
Staraliśmy się również namó-
wić WKD, aby w ramach pro-
jektu zmniejszyć liczbę i kolor 
kontrowersyjnych barierek, co 
okazało się wg informacji spół-
ki WKD niemożliwe z uwagi na 
karencję gwarancyjną wdrożo-
nego projektu budowy barie-
rek – czytamy w oświadczeniu. 

Okazuje się, że w czasie lip-
cowego spotkania WKD chcia-
ła powiększyć zakres prac 
o otoczenie przystanków, łącz-
nie z sąsiednimi budynkami. 
I choć część terenów nie ma 
uregulowanej własności praw-
nej i nie wiadomo jakie insta-
lacje przez nie przebiegają, to 
projektanci byli gotowi podjąć 
się wyzwania. – Występowali-
śmy do WKD o dokładne okre-
ślenie powiększonego zakresu 
prac, niemniej takiej informacji 

nie otrzymaliśmy, w związku 
z czym nie mogliśmy tych prac 
wycenić. W naszej ocenie ne-
gocjacje przebiegały w sposób 
normalny i zbliżały obie strony 
do zawarcia umowy. Ostatnie 
spotkanie w lipcu zakończyło 
się z planami na wyznaczenie 
kolejnego. Do takiego spotka-
nia nie doszło mimo kolejnych 
zapewnień i zmian terminów  
– dodają projektanci. 

Firma projektowa była zasko-
czona informacją o zamknięciu 
konkursu. Jeszcze bardziej zdzi-
wiły ich wyjaśnienia kolejarzy 
sygnalizujące problemy z doj-
ściem do porozumienia na linii 
WKD – biuro projektowe. – Du-
żym zaskoczeniem było dla nas, 
że niespodziewanie pod koniec 
grudnia ubiegłego roku spółka 
WKD pisemnie oświadczyła, że 
zrywa negocjacje. Poprosiliśmy 
o wyjaśnienia, ale do dnia dzi-
siejszego nie otrzymaliśmy od-
powiedzi. Dla naszej pracowni 
to ważny projekt i jesteśmy go-
towi do dalszych rozmów i pracy 
nad nim. Chcieliśmy zapewnić 
wszystkich pasażerów WKD, że 
przy negocjacjach zamówień pu-
blicznych od stołu odchodzimy 
jako ostatni. Sugerowanie przez 
rzecznika prasowego WKD, że 
przyczyną niepowodzeniom ca-
łego przedsięwzięcia jest brak 
elastyczności przy wprowa-
dzaniu zaleceń strony społecz-
nej uważamy za niesprawiedliwe 
– dodają architekci.

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

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

W bieżącym roku będą 
przebudowane ulice 
Z. Nałkowskiej i Centralna 
położone w Radoniach 
i Adamowiźnie w ciągu 
drogi powiatowej nr 1504W.

O becna droga powia-
towa nr 1504W została 
wybudowana w la-
tach 1970-1980. Na 

dzień dzisiejszy jest ona w bardzo 
złym stanie technicznym, ma licz-
ne ubytki, uszkodzenia i spękania 
siatkowe, a ponadto jest dosyć wą-
ska – w najszerszym miejscu ma 
5,20 metrów. Na dodatek na całym 
odcinku przydrożne rowy są za-
nieczyszczone, przez co niemoż-
liwe jest właściwe odwodnienie 
korony drogi.

W ciągu całego odcinka, któ-
ry zostanie przebudowany, brak 
jest chodników, peronów przy-
stankowych oraz oznakowania 
poziomego, tak więc przebu-
dowa drogi wpłynie korzystnie 
na komfort kierowców, ale również 
rowerzystów, a także bezpieczeń-
stwo pieszych. Szerokość jezdni po 
przebudowie będzie miała 6 me-
trów szerokości, chodniki o łącz-
nej długości 1374 metrów bieżących 
oraz 6 przystanków autobusowych 
wyposażonych w perony, zaś na ca-
łej długości droga będzie odwad-
niana za pomocą rowów.

Remont odcinka o długo-
ści 1558 metrów zostanie sfi nan-
sowany ze środków finanso-
wych powiatu grodziskiego, gmi-
ny Grodzisk Mazowiecki, a także 

dzięki dotacji z programu „Ma-
zowiecki Instrument Wspar-
cia Dróg Lokalnych o istotnym 
znaczeniu dla rozwoju społecz-
no-gospodarczego regionu”. Cał-
kowita wartość inwestycji to 5 406 
264,48 zł, dotacja z budżetu woje-
wództwa mazowieckiego wynosi 
3 243 571 zł.

Dotacja na przebudowę drogi

W lutym został także złożo-
ny wniosek  do Ministerstwa 
Infrastruktury i Budownic-
twa o dofi nansowanie w kwocie 
436 845,41 zł budowy kładki dla 
pieszych przez rzekę Mrowna. 
Realizacja inwestycji przyczy-
ni się do poprawy bezpieczeń-
stwa pieszych, a zwłaszcza dzieci, 

które uczęszczają do pobliskiej 
szkoły w Adamowiźnie.

Powiat grodziski złożył również 
wniosek do Wojewody Mazowiec-
kiego o dofi nansowanie w kwocie 2 
976 563 zł na przebudowę drogi nr 
3833W w Kaskach. Obecnie wniosek 
jest jako pierwszy na liście rezer-
wowej. Istnieje jednak możliwość 

uzyskania dotacji, dzięki oszczęd-
nościom przetargowym powsta-
łym w trakcie realizacji inwestycji, 
które otrzymały dofi nansowanie. 

Oprócz tych dużych inwestycji 
wykonywany jest szereg inwesty-
cji mniejszych, jednak istotnych 
ze względu na bezpieczeństwo 
pieszych, dlatego władze powia-
tu grodziskiego w ostatnich dniach 
zeszłego roku przeznaczyły blisko 
26 000 zł na nowoczesne oświe-
tlenie dyscyplinujące kierowców, 
które zlokalizowane jest w Pod-
kowie Leśnej przy ul. Jana Pawła 
II przy szkole. Wkrótce zostanie 
także w Podkowie Leśnej wyko-
nany z budżetu powiatu chodnik 
na ul. Brwinowskiej (odcinek od 
ulicy Orlej do Sokolej).

Starostwo Powiatu Grodziskiego

 Podpisanie umowy na dofi nansowanie z budżetu 
województwa mazowieckiego źródło – www.nowodworski.pl

 Budowa kładki przez rzekę Mrowna

      
  

Biuletyn przygotowywany i redagowany przez Gminę Brwinów. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść. 

Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Brwinów ul. Grodziska 12, Tel. 22 738 26 15
www.brwinow.pl

Przebudowa ulic 
w Otrębusach

Umowa na realizację 
tej inwestycji zosta-
ła podpisana pod ko-
niec grudnia 2017 r.

Wykonawcą jest firma MKL-
-BUD Sp. z o.o. Zakres robót 
obejmuje przebudowę całego 
pasa drogowego ul. T.Toeplit-
za z wjazdem w ul. O.Kolberga 
oraz części ul. Sadowej na od-
cinku od rejonu ul.T.Sygietyń-
skiego do rejonu ul. Wspólnej 
(bez skrzyżowań z tymi ulicami).

W pasie ul. Toeplitza zosta-
nie wybudowana jezdnia asfal-
towa z częściowo utwardzonym 
poboczem oraz chodnikiem 
między ul. Warszawską a ul. 
O.Kolberga. W środkowym od-
cinku będzie wyniesienie z kost-
ki betonowej spowalniające 

ruch drogowy. Wyniesione zo-
stanie również całe skrzyżowa-
nie ul. T.Toeplitza z ul. Sadową, 
która na przebudowanym od-
cinku uzyska nową, asfalto-
wą nawierzchnię z częściowo 
utwardzonym poboczem. Na ca-
łym przebudowanym odcinku 
ul. Sadowej zaplanowano chod-
nik po jej północnej stronie. Na 
odcinku między ul. T.Toeplitza 
a ul. Wspólną znajdzie miejsce 
wyniesienie z kostki betono-
wej spowalniające ruch kołowy.

– Obecnie trwają prace 
związane z budową odwod-
nienia dróg. Montowana jest 

infrastruktura podziemna, 
głównie zestawy rozsączające, 
mające docelowo magazyno-
wać i rozsączać do gruntu wo-
dę z pasa jezdni. Odwodnienie 
drogi będzie przejmować wo-
dy opadowe i roztopowe z pasa 
drogowego. Ważne jest jednak, 
aby nie odprowadzać na drogę 
wody deszczowej z sąsiednich 
działek – mówi Szymon Jarzą-
bek z Referatu Inwestycji i Re-
montów.

Koszt przebudowy wynie-
sie 966 000,00 zł, a planowa-
ne zakończenie robót to koniec 
czerwca br. (PR)

Trwają prace związane 
z przebudową ulic 
T. Toeplitza i Sadowej 
na odcinku od 
ul. T. Sygietyńskiego 
do ul. Wspólnej 
w Otrębusach.

Fotomigawka – remont pałacu 
w Brwinowie po pierwszym miesiącu prac

P R O M O C J A
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3  
sobota

18:00 CARMEN & SHEHEREZADE 
Balet Opery Kijowskiej

7 
środa

10:00
 
 
 

12:30

KRAINA MARZEŃ – TAŃCE NARODOWE 
widowisko edukacyjne PZLPiT „Mazowsze” im.T.Sygietyńskiego

KRAINA MARZEŃ – TAŃCE NARODOWE 
widowisko edukacyjne PZLPiT „Mazowsze” im.T.Sygietyńskiego

9 
piątek

19:00

ALIBI OD ZARAZ  
spektakl teatralny 

Występują: Wojciech Wysocki, Katarzyna Skrzynecka,  
Aleksandra Grzelak, Małgorzata Potocka, Marcin Troński,  

Marcel Borowiec, Barbara Kurzaj 
Reżyseria: Marcin Sławiński

17 
sobota

12:00  
– 20:00

  18:00

VII WEEKEND NA LUDOWO 
jarmark produktów regionalnych i rzemiosła artystycznego

KALEJDOSKOP BARW POLSKI 
PZLPiT „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego

18 
niedziela

12:00  
– 19:00

   17:00

VII WEEKEND NA LUDOWO 
jarmark produktów regionalnych i rzemiosła artystycznego

 KALEJDOSKOP BARW POLSKI 
PZLPiT „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego

20 

wtorek

10:00
 
 
 
 12:30

MAGICZNA PODRÓŻ – PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA 
widowisko edukacyjne PZLPiT „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego

MAGICZNA PODRÓŻ – PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA 
widowisko edukacyjne PZLPiT „Mazowsze” im. T.Sygietyńskiego

24 
sobota

19:00 ANIA WYSZKONI AKUSTYCZNIE 
koncert

 

S A L A  W I D O W I S K O W A  Z E S P O Ł U  M A Z O W S Z E
R E P E R T U A R

mazowsze.waw.pl

 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

Reklama

Reklama

Mariusz Szczygieł to reporter i fe-
lietonista, od lat związany z „Gazetą 
Wyborczą” i „Dużym Formatem”, uho-
norowany tytułem Dziennikarza Roku 
2013. Za swoją książkę „Gottland” zo-
stał nagrodzony European Book Prize 
i Nike Czytelników. Jest autorem anto-
logii reporterskich, w tym trzytomowej 

„100/XX. Antologia polskiego repor-
tażu.” – Podczas spotkania spotkania 
Szczygieł opowie o kuluarach pracy 
reportażysty, niesłabnącym zainte-
resowaniu literaturą reportażową 
w Polsce, o konkretnych tytułach książ-
kowych i o tym jak wpłynęły na nasze 
postrzeganie rzeczywistości i dla-

czego warto po nie sięgnąć. A tak-
że o Czechach, mediach społeczno-
ściowych i o tym, jak wygląda jego 
miejsce pracy – wyjaśnia Katarzyna 
Czarnecka z grodziskiej biblioteki. 
Gdzie i kiedy? Sobota, 24 lutego, godz. 
16.00, w grodziskim Pawilonie Kultury
(przy ulicy Westfala 3). [Red.] 

W Y K Ł A D

Spotkanie z Mariuszem 
Szczygłem

Zaprojektują nową 
siedzibę „Kościucha”

P R U S Z KÓ W
Starostwo powiatowe 
w Pruszkowie ogłosiło 
przetarg na wykonanie 
dokumentacji projektowej 
przebudowy L.O. 
im. Tadeusza Kościuszki 
w Pruszkowie.

J aki jest zakres prac prze-
widzianych w przetargu? 
– Zamówienie dotyczy 
wykonania dokumentacji 

projektowej dla budowy nowej 
siedziby Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Tadeusza Kościuszki 
w Pruszkowie. Projekt powsta-
nie w oparciu o przygotowaną 
wcześniej koncepcję architek-
toniczną, która może ulec dal-
szym przekształceniom i na ten 
moment nie ma ostatecznego 
charakteru. Inwestycja obej-
muje wybudowanie nowej sie-
dziby szkoły, zachowana zostanie 
jedynie hala sportowa. Budo-
wa będzie prowadzona w kilku 
etapach, tak żeby zapewnić cią-
głość funkcjonowania placówki 
– wyjaśnia Maksym Gołoś, sta-
rosta pruszkowski.

Wspomniana koncepcja ar-
chitektoniczna zakłada, że bu-
dynek zlokalizowany będzie 
w południowo-centralnej części 
działki, stanowiąc główną część 
zabudowy. Wejście główne za-
projektowano z ul. Kościuszki. – 
Inwestycja obejmuje rozbiórkę 
wyeksploatowanych budynków 
istniejących oraz wykonanie 

na terenie działki nowej in-
frastruktury komunikacyjnej 
(droga pożarowa, utwardzenia, 
miejsca parkingowe) oraz zaple-
cza sportowego (boiska, bieżnia, 
skocznia w dal, trybuna) – czyta-
my w dokumencie.

– W poziomie parteru przewi-
dziano: hol główny z portiernią 
i sklepikiem, zespół administra-
cyjny, pracownie chemii, za-
plecze sanitarne i techniczne. 
Zasadniczą część pozostałych 
kondygnacji nadziemnych sta-
nowi część dydaktyczna obej-
mująca 18 sal lekcyjnych oraz 
pracownie fi zyki, informatyki 
i językowe, łącznie 10. Na każ-
dej kondygnacji nadziemnej 
zaprojektowano pomieszcze-
nia sanitarne dla uczniów i od-
dzielne dla nauczycieli i osób 
niepełnosprawnych. Na pozio-
mie 1. piętra usytuowano pokój 
nauczycielski z zapleczem i ga-
binetem zastępcy dyrektora. Na 
kondygnacji 2. piętra projektuje 

się aulę dla 250 osób ze sceną, 
garderobami i zapleczem maga-
zynowym. Na najwyższej kondy-
gnacji budynku zaprojektowano 
planetarium z pomieszczeniem 
obsługi oraz przeszklony taras 
widokowy dla bezpośrednich 
obserwacji astronomicznych. 
W kondygnacji piwnic usytu-
owano stanowiska postojowe dla 
samochodów osobowych oraz 
szatnie uczniów i pomieszczenia 
magazynowo-techniczne – wy-
szczególniono w koncepcji.

Kiedy dokumentacja projek-
towa będzie gotowa? – Mamy 
nadzieję na to, że oferent, który 
wygra przetarg, dostarczy nam 
kompletną dokumentację pro-
jektową wraz z pozwoleniem na 
budowę jeszcze na jesieni tego 
roku. Dopiero wtedy będziemy 
mogli określić dalszy harmono-
gram prac. Środki w budżecie na 
tę inwestycję na ten moment są 
zapewnione do 2021 roku – wy-
jaśnia starosta Gołoś. 
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P R U S Z K Ó W
Władzom Pruszkowa 
udało się pozyskać 
dofi nansowanie budowy 
żłobka w powstającym 
na Bąkach kompleksie 
oświatowo-sportowym. 
Ponad 2 mln zł przekaże 
na ten cel Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej.

U roczyste przekazanie 
promesy w tej spra-
wie odbyło się 15 lu-
tego. – W wyniku kon-

kursu ogłoszonego przez Mi-
nisterstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej w ramach 
Resortowego programu rozwo-
ju instytucji opieki nad dzieć-
mi w wieku do lat 3 „Maluch+” 
2018, prezydent miasta Prusz-
kowa pozyskał ponad 2 milio-
ny złotych na budowę żłobka 
miejskiego w Pruszkowie. Pro-
mesę na kwotę 2 121 094 zł Pre-
zydent Jan Starzyński odebrał 
z rąk Elżbiety Rafalskiej,Minister 
Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej. Jest to największa kwota 

przyznana gminie w wojewódz-
twie mazowieckim (nie licząc 
Warszawy, do której trafi  po-
nad 12 mln) – informuje prusz-
kowski urząd miasta.

Pieniądze, które otrzymał 
Pruszków przeznaczone będą 
na budowę żłobka w ramach 
kompleksu obiektów oświato-

Ponad 2 mln dofi nansowania 
na budowę żłobka

wo-sportowych Żbików-Bąki. 
– Znajdzie się w nim miejsce 
dla 150 dzieci zamieszkujących 
miasto Pruszków. Oprócz żłob-
ka w skład kompleksu wejdzie 
szkoła podstawowa i przedszko-
le. Żłobek i przedszkole zapro-
jektowano jako jeden budynek, 
natomiast szkoła podstawo-
wa stanowić będzie oddzielny 
budynek. Nowoczesny żłobek 
i przedszkole zapewnią kom-
fortowe warunki opieki i roz-
woju najmłodszym dzieciom 
w mieście – zapewniają prusz-
kowscy urzędnicy.

Inwestycję władze miasta roz-
poczęły w 2016 r. Termin oddania 

budynku do użytku to 1 września 
2018 r. Całkowity koszt budowy 
samego żłobka wyniesie pond 
8 mln zł. [Red.]

Prezydent miasta Pruszkowa pozyskał 
ponad 2 miliony złotych na budowę 
żłobka miejskiego w Pruszkowie. 
To największa kwota przyznana gminie
w województwie mazowieckim.
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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)

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

KUPIĘ  
ZA GOTÓWKĘ!

Mieszkanie:
- do remontu
- zadłużoną

- z komornikiem
- inne problematyczne

Tel. 662-006-180

ZATRUDNIMY PRACOWNIKA  
NA STANOWISKO

MAGAZYNIERA
Dystrybutor artykułów nabiałowych i wędliniarskich

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

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod   
nr 662 211 212 

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

 ► 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 

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

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

Nieruchomości – sprzedam

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

 ► Dom 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 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 

Sprzedam

 ► Sprzedam hebel 
elektryczny, maszynę 
do szycia „Singer” 
z podstawą, wózek 
magazynowy dwukołowy, radio 
lampowe „Rapsodia”
tel.: 602-104-075 

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 

 ► Hydraulik, 535-872-455 

Dam pracę

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

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

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

 ► Projektowanie grafi czne oraz 
skład DTP. Kontakt: 509-443-977

 ► 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 
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szczegółowy harmonogram działań: www.pruszkow.pl

Od 5 lutego do 9 marca 2018 roku 
mieszkańcy, którzy ukończyli 14 lat 
mogą zgłaszać propozycje projektów

Pruszków czeka na Twoje pomysły!

2 190


