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R E G I O N
Jak co roku okres rekrutacji 
do przedszkoli rodzi pytania, 
wątpliwości, a często też 
i stres. Zwłaszcza, gdy rodzice 
spotykają się z nią po raz 
pierwszy. W Pruszkowie 
zapisy już się rozpoczęły, 
natomiast w Grodzisku 
Mazowieckim wystartują 
12 marca. Jak rekrutacja 
przebiegnie w tym roku?

Z apewnienie dzieciom 
miejsc w przedszkolach 
to jedna z najpoważniej-
szych spraw do rozwią-

zania dla samorządów. A ta, jak 
bumerang powraca każdego roku. 
Sytuacji nie poprawiły ostatnie re-
wolucje w oświacie, mowa o powro-
cie 6-latków do przedszkoli, przy 

czym gmina musi zapewnić miejsca 
dla 3-, 4- i 5-latków (dotyczy dzieci, 
których rodzice zdecydują się po-
słać je do przedszkoli – przyp. red.).

W związku z wszystkimi zmia-
nami wielu rodziców nie do końca 
wie jak odnaleźć się w przedszkol-
nej rekrutacji. Powraca też niepo-
kój o to, czy dziecko dostanie się 
do wybranej placówki. A należy tu-
taj podkreślić, że często brak miej-
sca dla pociechy jest jednoznaczne 
z utratą zatrudnienia... 

W rozmowie z dyrektorami biur 
oświaty z Pruszkowa i Grodziska 
Maz. pytamy o to jaka wizja kreuje 
się podczas tegorocznej rekrutacji. 
Czy miejsc wystarczy dla wszystkich 
maluchów? Wspominamy również 
o nowości jaka zawitała do Pruszkowa, 
czyli elektronicznych zapisach do pla-
cówek wychowania przedszkolnego. 
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Na wszystkie wezwania reagujemy  
w trybie pilnym. 
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Przedszkolna rekrutacja: 
czas, start!
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ŁY Ż W I A R S T W O
Już w ten weekend  
(2-3 marca) zawodniczki 
UKS Sparta Grodzisk 
Mazowiecki Amelia  
Steć i Marta Dobrowolska 
pojadą do Heerenveen  
w Holandii, by 
wystartować w zawodach 
Viking Race.

V iking Race to pre-
stiżowe zawody łyż-
wiarskie. Imprezę 
uznaje się za nie-

oficjalne Mistrzostwa Euro-
py Dzieci i Młodzieży. W tym 
roku Polskę reprezentować 
będą dwie zawodniczki gro-
dziskiej Sparty: Amelia Steć 
i Marta Dobrowolska.

Dla Marty Dobrowolskiej to 
już kolejny występ na tej im-
prezie. Rok temu Marta do-
brze wypadła w biegu na 500 m,  

a w wyścigu na 1500 m zajęła  
6. miejsce. Gorzej poszło jej 
w wieloboju, gdzie w pierwszym 
biegu zaliczyła upadek. W tym 
roku Marta jest w świetnej for-
mie, o czym świadczą wyniki. 
W Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Młodzieży triumfowała w wie-
loboju i zdobyła krążki na in-
dywidualnych dystansach. Do 
kolekcji dołożyła również medal 
w biegu drużynowym. 

Dla Amelii Steć występ na 
zawodach Viking Race będzie 
debiutem. 13-letnia łyżwiarka 
występ start na imprezie za-
gwarantowała sobie na Ogól-
nopolskich Zawodach Dzieci 
w Sanoku, gdzie triumfowała 
m.in. w wieloboju.

W tym roku zarówno Amelia, 
jak i Marta są w świetnej for-
mie. Zawodniczkom życzymy 
powodzenia, trzymamy kciuki, 
i liczymy na dobre wyniki. [AZ]

Młode panczenistki 
jadą na Viking Race
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Przepisy dotyczące rekrutacji nie 
zmieniły się w porównaniu z ro-
kiem minionym. Można stwier-
dzić, że najgorszy okres za nami, 
ponieważ najtrudniejszą rekruta-
cją była ta w roku minionym. Mimo 
to, baza miejsc dla dzieci to nadal 
pięta achillesowa dla wielu samo-
rządów i to nie tylko w naszym re-
gionie, ale i w całej Polsce. 

W Grodzisku Maz. poczyniono 
starania, aby zapewnić miejsca 
wszystkim dzieciom. Jakie? – Li-
czymy na to, że wystarczy nam 
miejsc. Cały czas mamy ten sam 
problem, o którym mówimy od lat, 
że nie posiadamy pełnej wiedzy na 
temat liczby dzieci zamieszkałych 
na naszych terenie, wiemy jedynie 
ile dzieci jest zameldowanych. Na 
tym musimy się oprzeć jeśli chodzi 
o przygotowanie oferty edukacyj-
nej. Poczyniliśmy pewnie działania, 
które pozwalają nam spokojniej 
patrzeć na rekrutację w tym ro-
ku. Ogłoszono konkurs na miejsca 
w placówka niepublicznych, mamy 
tą drogą pozyskane miejsca, wy-
najęliśmy też pewną przestrzeń, 
w której będziemy organizo-
wać nowe oddziały przedszkolne  
– mówi Ewa Burzyk, dyrektor gro-
dziskiego biura oświaty. – 12 marca 
będzie dostępna pełna oferta, czyli 
gdzie i ile miejsc mamy do zaofe-
rowania – dodaje.

Jednak usłyszeliśmy, że jest zbyt 
wcześnie aby informować o szcze-
gółach. Krótko mówiąc jest wie-
le niewiadomych. – Nie wiemy 
ilu rodziców zdecyduje się po-
słać 6-latków do szkoły, nie wie-
my ilu rodziców zdecyduje się na 
kontynuację woli edukacji przed-
szkolnej w tym roku. Dopóki nie 
przejdziemy przynajmniej pierw-
szego etapu, który rzuca światło 
na potrzeby, to troszkę poru-
szamy się we mgle. W Grodzi-
sku rodzice mają dwa tygodnie 
na złożenie wniosków w pierw-
szym etapie, który rozpocznie się 
12 marca. Potem przeprowadzamy 
rekrutację uzupełniającą. Utwo-
rzymy wtedy nową ofertę, spis 
miejsc które pozostały i zacznie-
my drugi etap, dla rodziców którzy 
nie otrzymali miejsca dla swoich  
dzieci – wyjaśnia Burzyk. 

Rekrutacja w Pruszkowie roz-
poczęła się 1 marca. Podobnie jak 

w Grodzisku i wielu innych gmi-
nach statystyki dotyczące licz-
by przedszkolaków opierają się 
na meldunkach. – Nie możemy 
zrobić dokładnych danych staty-
stycznych. Ponieważ dysponujemy 
tylko meldunkami, a wiele osób ich 
nie posiada – podkreśla Zofia Wa-
siota, naczelnik wydziału edukacji 
w pruszkowskim urzędzie miasta.

Miasto zdecydowało o pozosta-
wieniu 6-latków w przedszkolach. 
– W przedszkolach zostają u nas 
klasy zerowe na ten rok, ponie-
waż zrobiliśmy dokładną symu-
lację i wyszło nam, że byłoby za 
ciasno w szkołach podstawo-
wych i musielibyśmy wprowadzić 
większe zmianowości, w związku 
z tym postanowiliśmy zatrzymać 
6-latki w przedszkolach, chyba, 
że poszczególni rodzice chcieli-
by  inaczej. 6-latkowie to jest licz-
na grupa dzieci, mamy ich około 
550 – mówi Wasiota.

Sytuację Pruszkowa, a zwłasz-
cza dzielnicy Bąki, nieco popra-
wi kompleks oświatowy przy  
ul. Jarzynowej. Znajdujące się w nim 
przedszkole pomieści 100 dzieci.

Istotną zmianą w Pruszkowie 
jest wprowadzenie elektronicz-
nego systemu naboru do przed-
szkoli. Do 30 marca rodzice będą 
mogli złożyć wniosek na stronie 
internetowej www.pruszkow. 
formico.pl. Należy pamiętać, że 
oprócz rejestracji elektronicz-
nej należy złożyć w przedszkolu 
pierwszego wyboru dokumentację 
w formie papierowej. Dokładne in-
formacje na temat naborów znaj-
dziecie na stronie www.pruszkow.
pl w zakładce „Edukacja”.

Co do kryteriów, to w pierwszej 
kolejności do publicznych przed-
szkoli zostaną przyjęte dzieci speł-
niające wymogi ministerialne, 
w następnej te ustalone na pozio-
mie gminy. Punkty przyznawane 
są m.in. za pochodzenie dziecka 
z rodziny wielodzietnej, niepełno-
sprawność dziecka, rodzica samot-
nie wychowującego dziecko oraz 
dziecko wychowywane w ramach 
pieczy zastępczej. Kryteria przyj-
mowane przez samorząd to m.in. 
zamieszkanie na terenie gminy lub 
miasta, praca zawodowa obojga ro-
dziców, posiadanie przez dziecko 
rodzeństwa w tej samej placówce, 
rozliczanie się rodziców z podatku 
dochodowego na terenie gminy.

Kolejna ofiara mrozu.  
Nie żyje 45-latek 

P R U S Z K Ó W
We wtorek (27 lutego) 
strażnicy miejscy  
w jednym z pustostanów 
przy ul. Brzezińskiego  
w Pruszkowie znaleźli 
zwłoki 45-letniego 
mężczyzny. To kolejna ofiara 
mrozu w naszym regionie.

Od kilkunastu dni za 
oknami utrzymują  
się ujemne tempera- 
tury. To trudny okres 

zwłaszcza dla ludzi bezdomnych. 
Strażnicy miejscy regularnie pro-
wadzą kontrolę pustostanów, 
w których osoby bezdomne szu-
kają schronienia. – Wzmożonym  
działaniom poddawane są wszyst-
kie, wcześniej znane nam miej-
sca, łącznie 29 budynków i innych 
miejsc, które to strażnicy odwie-
dzają kilkakrotnie w ciągu peł-
nionych służb w całej dobie. Duże 
zagrożenie dla siebie stanowią 
osoby, które wprowadzają się 
w stan upojenia alkoholowego. Za-
pewne reakcja mieszkańców, a na-
stępnie odwiezienie do domu lub 
przekazanie do izby wytrzeźwień 

przez patrol, zabezpieczyło te oso-
by przed utratą życia lub zdrowia. 
Takich przypadków, nasza jed-
nostka odnotowała w ostatnim 
tygodniu około 20. Na wszystkie 
wezwania reagujemy w trybie 
pilnym. Każda minuta może być 
na wagę ludzkiego życia – pod- 
kreślają pruszkowscy strażnicy. 

Niestety pomoc nie zawsze do-
ciera na czas. – We wtorek 27 lu-
tego około godz. 8.00 strażnicy 

miejscy przekazali nam infor-
macje o martwym mężczyź-
nie znalezionym w pustostanie 
przy ul. Brzezieńskiego. 45-latek 
zmarł prawdopodobnie w wy-
niku wychłodzenia – poinfor-
mowała nas podkom. Karolina 
Kańka z Komendy Powiatowej 
Policji w Pruszkowie. 

To już druga ofiara mrozów 
w Pruszkowie. W styczniu infor-
mowaliśmy o mężczyźnie, któ-
ry zmarł w przenośnej toalecie 
znajdującej się na terenie parku 

Anielin. Policja i straż miejska ape-
lują, by zgłaszać miejsca w, których 
mogą przebywać osoby, które nie 
mają dachu nad głową. – Nie pozo-
stańmy obojętni widząc na swojej 
drodze lub posiadając informacje 
o osobach narażonych na wyzię-
bienie organizmu, wymagają-
cych pomocy. Reagujmy również 
w sytuacjach kiedy napotkamy na 
swojej drodze osoby, które będą 
w stanie upojenia alkoholowego 

– zaznaczaja pruszkowscy straż-
nicy. – Zwracamy się do Państwa 
z prośbą o przekazywanie nam 
wszystkich informacji o oso-
bach bezdomnych, miejscach ich 
gromadzenia się, a także o oso-
bach samotnych, które wyma-
gają pomocy z zewnątrz - pod 
bezpłatny numer telefonu alar-
mowego 986. Czekamy również 
na kontakt w formie elektronicz-
nej na adres naszej skrzynki kie-
rownikzmiany@strazmiejska. 
pruszkow.pl – dodają. [AZ]

Walczą o dotacje na remonty dróg
G R O D Z I S K  M A Z .

Jak już informowaliśmy, 
powiat grodziski  
otrzyma dofinansowanie 
z budżetu województwa 
mazowieckiego na 
przebudowę ulic Nałkowskiej 
i Centralnej. Teraz władze 
powiatowe chcą pozyskać 
kolejne dotacje na 
przebudowy dróg.

P onad 3,2 mln zł do re-
montu drogi powiato-
wej nr 1504W, czyli ulic 
Nałkowskiej i Central-

nej w Radoniach i Adamowiznie, 
dołoży województwo w ramach 
programu „Mazowiecki Instru-
ment Wsparcia Dróg Lokalnych 
o istotnym znaczeniu dla rozwoju 
społeczno-gospodarczego regio-
nu”. Całkowita wartość inwesty-
cji to ponad 5,4 mln zł.

O tym, że to przedsięwzię-
cie jest pilne, nie trzeba nikogo 
przekonywać. – Obecna droga 
powiatowa nr 1504W została wy-
budowana w latach 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 

5,2 m. Na dodatek na całym od-
cinku przydrożne rowy są zanie-
czyszczone, przez co niemożliwe 
jest właściwe odwodnienie koro-
ny drogi. W ciągu całego odcinka, 
który zostanie przebudowany, brak 
jest chodników, peronów przystan-
kowych oraz oznakowania pozio-
mego, tak więc przebudowa drogi 
wpłynie korzystnie na komfort kie-
rowców, ale również rowerzystów, 
a także bezpieczeństwo pieszych 
– informuje grodziskie starostwo.

Po zakończeniu prac jezdnia 
będzie miała 6 m szerokości, 
nowe chodniki i sześć przy-
stanków autobusowych wypo-
sażonych w perony, pojawi się 
też odwodnienie.

Powiat już planuje realizację 
kolejnych inwestycji i pozyskanie 
dofinansowania. – W lutym został 

także złożony wniosek do Minister-
stwa Infrastruktury i Budownic-
twa o dofinansowanie w kwocie 
436 845,41 zł budowy kładki dla pie-
szych przez rzekę Mrowna. Reali-
zacja inwestycji przyczyni się do 
poprawy bezpieczeństwa pieszych, 
a zwłaszcza dzieci, które uczęsz-
czają do pobliskiej szkoły w Ada-
mowiźnie. Powiat grodziski złożył 
również wniosek do wojewody ma-
zowieckiego o dofinansowanie 
w kwocie 2 976 563 zł na przebu-
dowę drogi nr 3833W w Kaskach. 
Obecnie wniosek jest jako pierw-
szy na liście rezerwowej. Istnieje 
jednak możliwość uzyskania do-
tacji, dzięki oszczędnościom prze-
targowym powstałym w trakcie 
realizacji inwestycji, które otrzy-
mały dofinansowanie – czytamy  
w komunikacie urzędu. [Red.]
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www.bluecity.pl

BLUE CITY
Al. Jerozolimskie 179, Warszawa

Godziny otwarcia: pn. –sob.: 10.00 –22.00; niedz.: 10.00 – 20.00

BOB BUDOWNICZY
W BLUE CITY

2-4 MARCA-1poziom obok fontanyKALEJDOSKOP
WRAŻEŃ

BOB BUDOWNICZY BAWI W BLUE CITY!
Zapraszamy dzieci i rodziców na spotkanie z ulubionym bohaterem małych inżynierów:
Bobem Budowniczym. W pierwszy weekend marca zawita do Blue City z szeregiem atrakcji,
dzięki którym udana zabawa jest murowana. Będzie można zrobić własną zabawkę, zostać
konstruktorem, dekoratorem, operatorem koparki i majsterkowiczem, pokonać Psotliwego
Stracha w wielkiej grze planszowej i zrobić sobie zdjęcie z Bobem w niesamowitej scenerii.

BOB BUDOWNICZY BĘDZIE WYSTĘPOWAŁ W RÓŻNYCH ODSTĘPACH CZASOWYCH

Czy damy radę? Tak damy radę!
Zapraszamy do CH Blue City, 2-4 marca, poziom –1.
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Podają się za policjantów 
i próbują wyłudzić pieniądze

P R U S Z K Ó W
W ostatnich dniach na 
terenie Pruszkowa 
oszuści próbują 
wyłudzić pieniądze od 
osób starszych. – Póki 
co nikt nie przekazał 
swoich oszczędności, 
ale apelujemy 
o czujność – zaznaczają 
pruszkowscy policjanci.

N a wnuczka, policjan-
ta, funkcjonariusza 
CBŚ czy pracow-
nika administracji 

– oszuści korzystają z rozma-
itych metod, które na celu mają 
tylko jedno – wyłudzenie pie-
niędzy. Scenariusz wyłudzenia 
w każdym przypadku jest po-
dobny: ktoś dzwoni i mówi, że 
potrzebuje pieniędzy podając 
się za członka rodziny lub po-
licjanta. Prosi by nie kontakto-
wać się z nikim i przygotować 
pieniądze do przekazania. 

Oszuści zaczęli działać również 
w Pruszkowie. Na internetowych 
forach mieszkańcy informu-
ją o próbach wyłudzeń. Poli-
cja również odnotowała wzrost 

liczby zgłoszeń dotyczących oszu-
stów. – W ostatnich dniach mamy 
coraz więcej zgłoszeń dotyczą-
cych prób wyłudzenia pieniędzy 
od starszych osób. Na szczęście 
seniorzy są czujni i do tej pory nie 
dali się nabrać. Apelujemy jed-
nak o ostrożność i prosimy o to, 
by uczulić najstarszych człon-
ków rodziny – mówi nam pod-
kom. Karolina Kańka, rzecznik 
prasowy Komendy Powiatowej 
Policji w Pruszkowie. – Ze zgło-
szeń wynika, że oszuści podają 
się za policjantów i informują, że 
ktoś z naszej rodziny uległ poważ-
nemu wypadkowi. Żeby pomóc 
poszkodowanemu potrzebne są 
pieniądze. Po konkretną kwotę 
ma się zgłosić policjant – dodaje. 

Tu warto pamiętać, że praw-
dziwi policjanci nie mają prawa 
prosić o pieniądze. Każda taka 
próba jest więc zwykłym oszu-
stwem. Nagłe prośby o przeka-
zanie pieniędzy od wnuczków, 
kuzynów czy pracowników ad-
ministracji powinny budzić na-
sze podejrzenia. 

Warto uczulić seniorów, by po 
telefonie z prośbą o przekaza-
nie pieniędzy, skontaktowali się 
z kimś z rodziny lub z policją. 
Najważniejsze, by nie przekazy-
wać oszustom wskazanej kwoty. 
Wszelkie próby wyłudzeń moż-
na zgłaszać na policję dzwoniąc 
na numer 997 lub bezpośred-
nio do komendy w Pruszko-
wie 22 604 62 13. [AZ]

R E G I O N
Specjalnie dla Was 
sprawdziliśmy do 
kiedy będą funkcjonowały 
lodowiska w poszcze-
gólnych gminach. 
To już ostatnie dni aby 
poszaleć na łyżwach!

S pędzanie czasu jeżdżąc 
na łyżwach to bardzo 
popularna forma roz-
rywki w wielu gminach. 

To nie tylko sposób na świetną 
zabawę, ale także poprawienie 
swojej kondycji i zdrowia. Nieste-
ty sezon na łyżwy dobiega końca, 
choć wiele gmin zdecydowało się 
na wydłużenie go o dodatkowe 
kilka lub kilkanaście dni.

Najwcześniej, rozłożone zo-
stanie lodowisko w Grodzisku 
Mazowieckim. Tutaj pojeździ-
my tylko do najbliższej niedzieli, 
4 marca. Na osłodę miasto udo-
stępniło dodatkową ślizgawkę. 
– Od dzisiaj (28 lutego – przyp. 
red.) możecie jeździć na łyż-
wach na jednym ze Stawów 

Goliana. Do końca tego tygo-
dnia zapowiadają mrozy więc 
warto przyjść i wypróbować 
– napisano na facebooku Gro-
dziska Mazowieckiego.

Mieszkańcy Pruszkowa po-
ślizgają się do 7 marca, zatem 
termin zakończenia działal-
ności lodowiska przedłużono 
o tydzień. Ofi cjalne pożegna-
nie odbędzie się ostatniego 
dnia funkcjonowania obiektu 
o godz. 17.00.

Następnie 11 marca lodowiska 
zostaną zamknięte w Brwinowie 

Lodowiska zbliżają się 
do końca sezonu

Umowa na park nad 
Mrowną podpisana

G R O D Z I S K  M A Z .
Wkrótce ruszą 
prace związane 
z zagospodarowaniem 
parku nad Mrowną 
w Grodzisku Mazowieckim. 
W miniony gmina podpisała 
umowę z wykonawcą.

P rzetarg na realizację 
robót wygrała firma 
z Warszawy. Wartość 
inwestycji wynosi po-

nad 1,3 mln zł. Jej zakończenie 
planowane jest na koniec listo-
pada tego roku. – Firma, któ-
ra będzie modernizowała park 
wygrała również przetarg na re-
alizację parku przy ul. Ordona. 
Jesteśmy mile zaskoczeni szyb-
kim postępem prace i liczymy, 
że podobnie będzie przy reali-
zacji tej inwestycji. Park przy 
rzece Mrownej to teren space-
rowy, gdzie kiedyś mieszkańcy 
Grodziska przychodzili się ką-
pać. Chcemy, aby to miejsce było 
przyjazne dla mieszkańców, jak 
również pacjentów pobliskiego 
szpitala – mówi Grzegorz Bene-
dykciński, burmistrz Grodziska.

Jak zmieni się ten teren? – Pro-
jekt przewiduje prace związane 
z aranżacją terenów rekreacyj-
nych, budowę ścieżek pieszych, 
biegowych i rowerowych, aranża-
cję ścieżki tematycznej związanej 
z ekosystemem rzeki Mrownej, 

instalację elementów małej ar-
chitektury oraz urządzeń umoż-
liwiających aktywny wypoczynek. 
Zaaranżowane będzie też miejsce 
zabaw sensorycznych dla dzie-
ci. Przewidziano również prace 

związane z pielęgnacją zieleni już 
istniejącej oraz nowymi aranża-
cjami i nasadzeniami – informuje 
grodziski urząd miasta.

– Zaczniemy od prac porząd-
kowych, oczyszczenia terenu 
z samosiejek, krzaków i śmie-
ci oraz usunięcia połamanych 
drzew. Wycinane będą drzewa, 

która są chore, uszkodzone i za-
grażają zawaleniu. Część tere-
nu jest zarządzana przez Lasy 
Państwowe, dlatego też wycin-
ka będzie uzgadniana z leśni-
kiem. Zasadzimy kilkanaście 

tysięcy roślin głównie runa le-
śnego. Miejsce ma charakter la-
su zlokalizowanego na skarpach 
rzeki, dlatego też rośliny zostały 
odpowiednio dobrane przez ar-
chitektów tak, aby nie zakłócać 
tego środowiska – mówi Marek 
Brandys, właściciel fi rmy Baobab, 
która przeprowadzi prace. 

C Y T A T  T Y G O D N I A
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Radni podjęli pozytywną decyzję. Szkoła zagospodaruje pomieszczenia po OPS-ie, dzięki 
czemu komfort nauki będzie zupełnie inny niż obecnie, a zwiększona liczba uczniów, 
która napłynie do liceum przy Herberta z racji nowego, czteroletniego trybu, pomieści 
się spokojnie w powiększonym budynku – Burmistrz Milanówka Wiesława Kwiatkowska o planach związanych z rozbudową 
Społecznego Liceum Ogólnokształcącego nr 5.

BIŻUTERIA
IDEALNA

na prez
ent

PRUSZKÓW
ul. Kraszewskiego 41

facebook.com/galeriastyle
tel. 600 924 925

 + gratis
projekt graficzny

ceny

nettoodceny
odceny 600 złceny

nettood 600 zł

NOŚNIKI 
REKLAMOWE
w Pruszkowie i okolicach

Zadzwoń lub napisz! 
22 758 77 88 
reklama@wprmedia.pl

billboardy i citylighty
najlepsze lokalizacje
atrakcyjne ceny

za miesiąc
za miesiąc

i Piastowie. W pierwszej z wymie-
nionych miejscowości na ten 
dzień planowana jest impreza, 
poczęstunek w postaci grochówki 
i pokaz jazdy na łyżwach. W Pia-
stowie ofi cjalnego zakończenia 
sezonu nie zaplanowano.

Okazuje się, że najdłużej po-
jeździmy w Milanówku. Tam za-
planowano koniec sezonu łyż-
wiarskiego na 15 marca. Tego dnia 
o godz. 16.00 przygotowano impre-
zę i atrakcje w postaci pokazu jazdy 
fi gurowej, gry, zabawy, konkur-
sy i słodkie niespodzianki. [SD]

Zakończenie prac planowane jest na 
koniec listopada tego roku.

reklama
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Dobiegają końca prace wykończeniowe 
w Centrum Dziedzictwa Kulturowego 
w Pruszkowie. Kilka dni temu w sali wi-
dowiskowej zamontowano duży ekran 
kinowy. Choć obiekt nie został jeszcze 
ofi cjalnie otwarty, jego wnętrza są już 
prawie gotowe. Jednym z ostatnich ak-
centów był montaż dużego, ważącego 

blisko pół tony ekranu kinowego w sali 
widowiskowej CDK. Już niedługo będzie 
można osobiście sprawdzić jego możli-
wości. – Ekran kinowy o wadze prawie 
500 kg został zamontowany na Sali Wi-
dowiskowej. Mamy to! Teraz czekamy 
na pierwszy seans –czytamy na facebo-
okowej stronie Centrum Kultury i Sportu. 

Warto podkreślić, że budynek CDK ma 
już pozwolenie na użytkowanie, a trwa-
jące prace polegające na wyposażeniu 
obiektu zbliżają nas do otwarcia placów-
ki dla mieszkańców. Wcześniej do nowej 
siedziby będą musiały przenieść się m.in. 
Miejski Ośrodek Kultury oraz Zespół 
Tańca Ludowego „Pruszkowiacy”. [Red.] 

P R U S Z K Ó W

Wielki ekran 
zamontowany

reklama

B R W I N Ó W
28 lutego na ulicy Rynek 
w Brwinowie doszło do 
napadu. Dwóch nieznanych 
sprawców ukradło walizkę, 
w której były pieniądze.

I nformacje o zdarzeniu 
otrzymaliśmy na numer 
kontaktowy redakcji. 
– W Brwinowie doszło do 

napadu i kradzieży. Sprawcy są 
poszukiwani przez policje w ca-
łym powiecie – czytamy w nade-
słanej wiadomości SMS.

Policja potwierdza doniesie-
nia o napadzie. – Po godz. 18.00 
na ul. Rynek w Brwinowie męż-
czyzna wysiadł ze swojego auta 
i wyciągał teczkę z samochodu. 
Podbiegło do niego dwóch nie-
znanych sprawców i doprowa-
dziło poszkodowanego do stanu 
bezwładności, prawdopodobnie 
używając gazu. Napastnicy za-
brali teczkę, w której znajdowały 
się pieniądze – mówiła nam „na 
gorąco” podkom. Karolina Kań-
ka, rzecznik prasowy Komendy 
Powiatowej Policji w Pruszkowie.

Jak przekazała rzeczniczka 
pruszkowskiej komendy po-
szkodowany złożył już zawia-
domienie o rozboju. Policjanci 
poszukują napastników. – Funk-
cjonariusze pracują w terenie 
i poszukują sprawców napa-
du – zaznacza podkom. Kańka. 
– Policjanci z Brwinowa spraw-
dzają czy kamery monitoringu 
nagrały całe zajście – dodaje. 

Policjanci nie zdradzają jaka 
suma pieniędzy znajdowała się 
w skradzionej teczce. – Mogę 
jedynie powiedzieć, że skra-
dziono kilka tysięcy złotych 
– dodaje Kańka. [AZ]

Napad w centrum 
Brwinowa
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Podyskutują nad studium
P R U S Z KÓ W

Władze Pruszkowa dały 
możliwość składania uwag 
do projektu nowego studium 
uwarunkowań. Przed 
nami kolejne spotkania 
podczas których będzie 
można podyskutować 
nad rozwiązaniami 
zaproponowanymi 
w dokumencie.

W mieście odbyło 
się już kilka spo-
tkań poświęco-
nych studium. 

Jedno z nich dotyczyło Żbiko-
wa. Jak wypadło? – Spotkanie 
było bardzo owocne, oprócz 
tematyki związanej ze Studium 
Uwarunkowań poruszone zostały 
inne tematy istotne dla Miesz-
kańców dzielnicy Żbików i nie 
tylko, na które bezpośrednio od-
powiadał prezydent Pruszkowa 
Jan Starzyński oraz jego zastęp-
ca Andrzej Kurzela wspólnie 
z pracownikami urzędu miasta 
– informuje Krystyna Sławińska, 
Naczelnik Wydziału Architektury, 

na terenie Żbikowa – wyjaśnia 
naczelnik Sławińska.

Teraz głos dostaną mieszkańcy 
kolejnych dzielnic. – W związku 
ze sporządzanym projektem „Stu-
dium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzenne-
go Miasta Pruszkowa”, które obej-
muje obszar miasta w granicach 
administracyjnych, zapraszam do 
wzięcia udziału w dyskusji pu-
blicznej nad przyjętymi rozwiąza-
niami w tym projekcie – zaznacza 
przedstawicielka pruszkowskie-
go urzędu miasta.

Z projektem studium można 
zapoznać się w siedzibie urzędu 
miasta przy ul. Kraszewskiego 
(w pokoju nr 70 w godzinach: 
poniedziałki: 11.00-18.00, wtor-
ki, środy, czwartki, piątki: 10.00-
15.00). Dokument dostępny jest 
także online. 

Spotkania w tej sprawie odbędą 
się 7 marca w Szkole Podstawo-
wej nr 2 im. Kornela Makuszyń-
skiego, przy ul. Jasnej 2 i 15 mar-
ca w Szkole Podstawowej nr 6 
im. Henryka Sienkiewicza, przy 
ul. Lipowej 31. [Red.]

Urbanistyki i Zagospodarowania 
Przestrzennego pruszkowskie-
go magistratu.

Jak dodaje, mieszkańcy dziel-
nicy Żbików zgłosili bardzo dużo 
nowych propozycji do projek-
tu studium, które dotyczyły m.in. 
przeznaczenia terenu, lokalizacji 
sieci infrastruktury, kolei dużych 

prędkości i układu komunikacyj-
nego na terenie Żbikowa. – Oprócz 
propozycji do studium mieszkańcy 
poruszali istotne dla nich tematy 
np. sprawy związane z komunika-
cją zastępczą ZTM, budową tunelu 
przy ul. Błońskiej oraz wiaduktu 
przy ul. Broniewskiego, utwar-
dzeniem ulic zlokalizowanych 
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Za oknem mróz i pogoda nie zachęca 
do zbyt długiego przebywania na ze-
wnątrz, ale gdy tylko zrobi się cieplej, 
nie powinno brakować chętnych do 
wypróbowania nowego wyposażenia 
skateparku. – Podkowiański skatepark 
został wzbogacony o nowe elementy: 
pole jam, nową ławkę i łamaną poręcz. 

Myślę, że ucieszy to młodych miłośni-
ków sportów ekstremalnych, amatorów 
bmx-ów, rolek i deskorolek. Pozosta-
łe urządzenia na skateparku zostaną 
odmalowane na wiosnę – informuje 
Artur Tusiński, burmistrz Podkowy. 
W mieście-ogrodzie jest jeszcze inne 
miejsce dla osób, które lubią aktywnie 

spędzać wolny czas. – Obok skatepar-
ku niedawno powstał StreetWorkout, 
dzięki któremu można zwiększyć ma-
sę mięśniową, siłę, wytrzymałość – do-
daje burmistrz Tusiński. Podkowiański 
skatepark zlokalizowany jest na tere-
nie Centrum Kultury i Inicjatyw Oby-
watelskich przy ul. Świerkowej. [Red.] 

P O D K O W A  L E Ś N A

Doposażyli  
skatepark

Reklama

Mieszkańcy Nadarzyna już niedzielę 
zdecydują, który z wymienionych wyżej 
kandydatów zajmie stanowisko wójta.

N A D A R Z Y N
Przez najbliższe miesiące 
gminą rządzić będzie 
Dariusz Nowak lub Dariusz 
Zwoliński. Wszystko  
w rękach mieszkańców. 

P oczątkowo wiele wska-
zywało na to, że o fotel 
wójta gminy Nadarzyn 
walczyć będzie czte-

rech kandydatów, bowiem do 
Krajowego Biura Wyborcze-
go zgłosiły się cztery komitety 
wyborcze: KWW „Lepsze ju-
tro”, KWW Mieszkańców Gmi-
ny Nadarzyn, KWW Dariusza 
Zwolińskiego, KWW Dariusza 
Nowaka. Ostatecznie swoich 
kandydatów zgłosiły dwa ostat-
nie komitety. 

Dariusz Zwoliński to dyrek- 
tor Gminnego Ośrodka Spor-
tu. Przez wiele lat był również 
prezesem nadarzyńskiego 
GLKS-u. Dariusz Nowak po 
śmierci wójta Janusza Grzyba 
został wyznaczony na komisa-
rza w gminie. Zasiadał również 
w zarządzie powiatu prusz- 
kowskiego. Jest członkiem Pra- 
wa i Sprawiedliwości. 

Obaj kandydaci od samego 
początku prowadzą bardzo 
intensywną kampanię wy-
borczą. Na terenie gminy or-

ganizowane są liczne spotkania 
z mieszkańcami, gdzie kan-
dydaci prezentują swoje pro-
gramy wyborcze. Na ulicach, 

W niedzielę wybory w Nadarzynie 

Inwestycje ruszą wiosną
M I C H A Ł O W I C E

Budowa sieci wodociągowej  
i kanalizacyjnej, modernizacja 
ulic, nowe ścieżki rowerowe 
i kilka innych inwestycji. 
To plany michałowickiego 
magistratu na najbliższe 
miesiące. Większość z nich 
rozpocznie się, jak tylko 
pozwoli na to pogoda.

M imo niezbyt sprzy-
jającej  pogody 
trwa budowa sie-
ci kanalizacyjnej 

i wodociągowej w ul. Błękitnej 
w Michałowicach-Wsi, sieci ka-
nalizacyjnej w Alei Starych Lip 
w Komorowie. W ul. Okrężnej 
przebudowywana jest sieć wo-
dociągowa oraz budowana kana-
lizacyjna. Kolejne odcinki będą 
powstawały jak tylko zrobi się 
cieplej. – Niebawem, wraz z po-
prawą warunków pogodowych, 
rozpoczną się prace związane 
z powstaniem nowych odcin-
ków sieci wodociągowej i kana-
lizacyjnej. Obydwie powstaną 
w Granicy, w ulicach: Barbary, 
Szczęśliwej i Rekreacyjnej oraz 
w Pęcicach Małych w ul. Sko- 
wronków. Wkrótce w Pęcicach, 
w ul. Piachy będzie budowana 
nowa sieć wodociągowa, nato-
miast w Granicy, w ul. Reja zosta- 
nie przebudowana już istnie- 
jąca. Z kolei prace kanalizacyj-
ne rozpoczną się niebawem na 
dwóch ulicach w Komorowie, 
a są nimi ul. Stara Droga oraz  
ul. Zielna – czytamy w komuni-
kacie michałowickiego urzędu.

W najbliższym czasie plano-
wana jest także budowa sieci 
wodociągowej w ul. Parkowej 
w Opaczy Małej oraz kanalizacji 
sanitarnej w ul. Tadeusza Boro- 
wskiego w Michałowicach-Wsi.

Przybędzie też rozwiązań 
przyjaznych dla rowerzystów.  
– W Michałowicach wzdłuż ul. Ko- 
lejowej powstaje droga rowero-
wa, która realizowana jest w ra-
mach Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych. Powstanie ona 
na odcinku od ul. Szkolnej w Mi-
chałowicach do ul. Kasztanowej 
w Michałowicach-Wsi. Jej dłu-
gość wyniesie 872 m – informu-
je urząd gminy w Michałowicach.  
– Na parkingu w Regułach po-
wstaje autonomiczna wiata so-
larna. Stacja ma umożliwiać 
darmowe ładowanie pojazdów 
elektrycznych, 12 rowerów i 2 sa- 
mochodów – dodają urzędnicy.

Prace przy przebudowie dróg 
 rozpoczną się wiosną. – Na uli- 
cy Kasztanowej w Michałowi- 

Dalej walczą z reklamami
M I L A N Ó W E K

Strażnicy miejscy  
z Milanówka kontynuując 
„debaneryzację” miasta 
postanowili wziąć się  
za reklamy umieszczane 
na słupach i urządzeniach 
elektroenergetycznych. 

Funkcjonariusze wy-
słali zapytanie do PGE  
Dystrybucja S.A w tej  
sprawie. Wodpowiedzi 

PGE Dystrybucja poinformowa-
ła, że istniejące tablice i banery 
reklamowe zostały zawieszane 
nielegalnie – poinformował mi-
lanowski magistrat.

Spółka energetyczna zwróci-
ła się do strażników miejskich 
z prośbą, aby objęli szczególną 
uwagą osoby rozwieszające bane-
ry, ulotki, tablice i inne reklamy na 
slupach oraz innych urządzeniach 
elektroenergetycznych. – Infor-
mujemy, że służby energetyczne 

RE Pruszków w miarę posiada-
nych możliwości usuwają rekla-
my, jednakże z uwagi na znaczną 
skalę problemu niemożliwe 
jest osiągnięcie zadowalające-
go efektu – pisze w odpowiedzi  
PGE Dystrybucja S.A.

W związku z tym strażni-
cy otrzymali upoważnienie do 
podejmowania kroków zmie-
rzających do usuwania reklam 
bez konieczności dodatkowych 
uzgodnień z RE Pruszków. [SD]

Tragedia na Helenowskiej
P R U S Z K Ó W

Przed godz. 9.00  
na ulicy Helenowskiej 
ratownicy medyczni  
podjęli akcję ratunkową 
wobec 34-letniej  
kobiety. Niestety nie  
udało się jej uratować...

W iadomość o tej 
sprawie otrzy-
maliśmy za po-
średnictwem 

facebooka. – Od godziny na Hele-
nowskiej 22 trwała akcja ratunko-
wa. Pani „zgarnięta” z chodnika. 
Jeden zespół karetki chyba nie dał 
rady, bo po 20 minutach przyje-
chał drugi i jeszcze policja. Nie-
stety kobieta zmarła – napisała do 
nas jedna z czytelniczek.

Skontaktowal i śmy s ię 
z pruszkowską policją, jednak 
nie otrzymaliśmy wielu infor-
macji. – Potwierdzam, że doszło 

do takiego zdarzenia. 34-letnia 
kobieta niestety zmarła. Na 
chwilę obecną trudno rozma-
wiać o szczegółach tej sprawy. 
Wszelkie okoliczności tego zda-
rzenia są ustalane – powiedziała 
nam podkom. Karolina Kańka, 
rzecznik prasowy Komendy Po-
wiatowej Policji w Pruszkowie.

Nieco więcej informacji 
udzieliło nam pogotowie ra-
tunkowe. – Ratownicy podjęli 
resuscytację krążeniowo-od-
dechową, która nie przyniosła 
efektu i zakończyła się zgo-
nem – mówi Wojciech Dia-
dia, szef pruszkowskiej bazy 
Falck Medycyna. [red.]
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budynkach i ogrodzeniach roz-
wieszono liczne plakaty z syl-
wetkami kandydatów. Kampania 
trwa również na internetowych 

forach i w mediach społeczno-
ściowych. Jedno co można o niej 
powiedzieć to to, że jest niezwy-
kle zacięta. 

Mieszkańcy Nadarzyna już nie-
dzielę zdecydują, który z wymie-
nionych wyżej kandydatów zajmie 
stanowisko wójta. Kadencja nie 
będzie jednak długa. Za kilka 
miesięcy wybory samorządowe, 
w których nadarzynianie ponow-
nie wybiorą wójta. Tym razem już 
na czteroletnią kadencję. 

Komisje wyborcze będą działać 
w pięciu punktach na terenie gmi-
ny w: Szkole Podstawowej w Na- 
darzynie (ul. Sitarskich 4), NOK-u 
(pl. Poniatowskiego 42), OSP  
(ul. Warszawska 15), Szkole Pod-
stawowej w Ruściu (ul. Osiedlo-
wa), Przedszkolu Publicznym 
w Młochowie (ul. Źródlana 1). 
Przed wybraniem się na głoso-
wanie należy sprawdzić pod któ-
ry okręg wyborczy podlegamy. 
Kartę do głosowania otrzyma-
my od komisji po okazaniu do-
wodu osobistego.

Lokale wyborcze będą czynne  
od godz 7.00 do godz. 21.00.

Przypominamy, że cisza wy-
borcza rozpoczyna się w no-
cy z piątku na sobotę i trwa do 
zakończenia głosowania. Ci-
sza wyborcza obowiązuje rów- 
nież w internecie. [AZ]
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cach-Wsi zostaną przebudowa-
ne istniejące przepusty znajdu-
jące się na skrzyżowaniu tej ulicy 
z rzeką Raszynką. Wraz z budo-
wą sieci wodociągowej nastąpi 
przebudowa ul. Mokrej w Opa-
czy-Kolonii. W sołectwie Komo-
rów zostanie zmodernizowana ul. 
Polna na odcinku od ul. Słonecznej 
do ul. Starego Dębu wraz ze skrzy-
żowaniem. Pozytywnych zmian 
doczekają się także mieszkańcy 
i użytkownicy ulicy Przedszkol-
nej i Spacerowej w Nowej Wsi. Tu-
taj, poza wymianą nawierzchni 
i wykonaniem chodnika, zosta-
nie wybudowany parking przy  
ul. Spacerowej – zaznacza micha-
łowicki magistrat.

Planowana jest także moder-
nizacja pięciu innych gminnych 
ulic. Postępowania przetargo-
we ogłoszono już na przebudo- 
wę ul. Baśniowej i ul. Firmo-
wej w Regułach oraz ul. Kujaws- 
kiej, ul. Lubuskiej i ul. Podlaskiej  
w Komorowie. [Red.] 
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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 zbli-
żającego się Dnia Kobiet w Klinice 
Promotus w Granicy (gm. Michało-
wice) 3 marca o godz. 14.00 odbędzie 

się godzinny warsztat „Mięśnie dna 
Miednicy”, który poprowadzi mgr. Fi-
zjoterapii 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] 

R E G I O N

Bezpłatne 
warsztaty dla pań

Reklama

Reklama

Na torze chce być najlepszą wersją siebie

W Y W I A D
Wiele osób zarzuca wam łyż-
wiarkom, że w tym roku start 
w olimpiadzie nie był najlepszy...
To pierwsza olimpiada, z której 
wracam bez medalu. Ale dla mnie 
pod kątem startów indywidual-
nych były to najlepsze igrzyska. 
Nigdy nie byłam w pierwszej 10, 
tutaj zdobyłam 9. miejsce w wy-
ścigu masowym. Nie poszło nam 
w biegu z drużynowym. Stanęły-
śmy na starcie. Jedna z nas była 
w gorszej dyspozycji. Nie wy-
trzymała tempa. I to tyle. Tego 
dnia nie byłyśmy w stanie zdo-
być medalu. To jest dla nas przy-
kre i trudne. Taka szansa zdarza 
się raz na cztery lata. 

Z kibicami sportowymi bywa 
różnie. Jak są medale są kibice, 
jak ich nie ma jest hejt. Jak so-
bie z tym radzisz?
W trakcie igrzysk mamy za-
kaz czytania komentarzy. Cza-
sem coś się do nas przedrze, 
ale staram się od tego odciąć 
– nie czytać, nie słuchać. Kry-
zys miałam osiem lat temu 
w Vancouver. Po przeczytaniu 
komentarzy usiadłam na kory-
tarzu i się rozpłakałam. Miałam 
wrażenie, że ludzie w Polsce nas 
nienawidzą i uważają, że jeste-
śmy na wakacjach. Od tamtej 
pory przestałam czytać. Myślę, 
że ten hejt tworzy się od ludzi, 
którzy absolutnie nie znają się 
na realiach sportu. I to czego 
mogłabym zazdrościć zawod-
nikom z wielu krajów to to, że 
olimpijczycy, nie medaliści, 
a zwykli zawodnicy, są trakto-
wani jak bohaterowie i patrioci. 
Przyjmuje się ich tam z dumą 
poważaniem i wielkim respek-
tem do tego co zrobili. 

U nas w komentarzach wy-
powiada się pan, który gdzieś 
tam siedzi na kanapie i pisze, 
że 30. miejsce to on też mógłby 
zająć. Każdy człowiek czytając 
komentarze mógłby się zała-
mać. I to nie ważne czy jest się 
sportowcem czy kierownikiem 
sklepu. Ktoś robi swoją pracę 
absolutnie najlepiej jak potrafi, 
stara się, poświęca wszystko, 
czas, własne pieniądze, zdro-
wie, życie rodzinne, towa-
rzyskie, absolutnie wszystko, 
a ludzie zarzucają mu, że nic 
nie zrobił.

Przejdę do twojego spotkania 
z łyżwiarstwem. Zaczęłaś sama 
czy to wyszło od rodziców?
Sama „przyniosłam” łyżwiar-
stwo do domu. Mama dopyty-
wała czy aby na pewno chce to 
robić, i wspierała. Mając 14 lat 
przyszłam i powiedziałam, że 
chce iść do szkoły sportowej. Ma-
ma przytaknęła. Kłopot w tym, 
że szkołę znalazłam 300 km od 
domu w Zakopanem. Mieszka-
łam tam przez pięć lat z dala od 
rodziny i od wszystkiego. 

Co powiesz rodzicom dzieci, 
którzy chcą trenować łyżwiar-
stwo szybkie?
Po pierwsze muszą sobie odpo-
wiedzieć na pytanie czy są na 
tyle zdeterminowani, by wcią-
gnąć dziecko w wir sportu. Jeśli 
o tej dyscyplinie myśli się po-
ważnie to dzieci powinny za-
cząć trening w wieku 8-10 lat. 
Początkowo to siedem trenin-
gów w tygodniu. W wieku 14-18 
lat to już 10 treningów tygodnio-
wo. To jest minimum 250 dni 
w roku poza domem, to abso-
lutne poświęcenie. 

Ty żałujesz tych wszystkich 
wyrzeczeń? 
Absolutnie nie żałuję. To mnie 
nauczyło wszystkiego w życiu 
– systematyczności, odpowie-
dzialności, samodyscypliny.

Bywały momenty, że chciałaś 
rzucić łyżwy w kąt i powiedzieć 
koniec? 
Tak, bywały. Ale to wymaga dużej 
pracy z psychologiem. Nawet mi-
mo sukcesów miałam zastrzeże-
nia do siebie. Dużo czasu i pracy 
włożyłam w to, by to przepraco-
wać. Ja chciałabym być najlep-
szą wersją siebie. Przy startach 

indywidualnych cztery lata te-
mu pobiłam wszystkie rekordy 
życiowe, rekordy kraju, ociera-
łam się o podia na pucharowe. 
Na początku tego sezonu wie-
działam, że nie jestem w tym sa-
mym miejscu. Miałam ogromne 
poczucie, że chyba powinnam 
się wycofać, bo nie jestem naj-
lepszą wersją siebie. Bo nie je-
stem w takiej formie jak wtedy. 
Udało się to przezwyciężyć i mi-
mo średniego początku sezonu, 
to jeśli chodzi o starty indywi-
dualne na olimpiadzie teraz za-
jęłam lepsze miejsca niż cztery 
lata temu. 
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Wstrzelenie się z formą w impre-
zę nie jest łatwe. W końcu czło-
wiek to nie maszyna.
Tu trzeba zaufać trenerowi. My za-
wodnicy nie zawsze czujemy co się 
z nami dzieje. Trzeba ufać trene-
rowi, bo on z boku widzi więcej.

Trenujesz 11 miesięcy w roku, 
jak wygląda twój urlop?
Urlop jest wtedy kiedy człowiek 
jest oderwany od codziennych 
obowiązków i przebywa w miej-
scu w którym rzadko bywa, czyli 
jak siedzę przez tydzień w domu 
to mam urlop (śmiech). Czasem 
zdarzy mi się gdzieś wyjechać, ale 
z reguły i tak mam ze sobą rower.

Profesjonalny sport to też re-
strykcyjna dieta. Zdarza ci się 
„grzeszyć”?
Tak. W trzecim tygodniu pobytu 
na olimpiadzie miałam ogrom-
ną ochotę na czekoladę. W koń-
cu wyszłam z wioski olimpijskiej, 
znalazłam sklep i kupiłam dwie 
tabliczki czekolady. Zjadłam tyl-
ko pół. Ale tak, zdarza mi się ro-
bić przerwę od diety. Czasem to 
dodaje energii na treningu.

Jakie plany sportowe 
przed tobą?
Czeka mnie jeszcze ostatni start. 
5 marca jadę na zgrupowanie do 

Zakopanego, a później mamy 
zawody w Amsterdamie. Sezon 
kończę 11 marca.

I urlop?
W domu będę przez miesiąc 
i wszystko na to wskazuje, że 
15 kwietnia idę na treking w Hi-
malaje razem z Natalią Czer-
wonką. Najwyższy punkt jaki 
zdobędziemy jest na wysoko-
ści 5500 m i to base camp Mount
Everestu, po drodze mamy jeden 
szczyt na 5400 m. A idę tam po to, 
by się zastanowić co dalej. 

Czyli jest szansa, że za cztery 
lata znów zobaczymy cię na 
olimpiadzie?
To kolejne lata poświęceń. Mam 
wątpliwości czy za cztery la-
ta byłyby tym numerem jeden. 
Zaraz mam 32 urodziny. Umknę-
ło mi to, że moi rówieśnicy są 
na takim etapie, że są po ślu-
bie, mają dzieci i myślą o roz-
wodach (śmiech), a to wszystko 
jeszcze przede mną. Powinnam 
zadbać o życie prywatne. Może 
to ten moment. 

Wycofujesz się ze sportu?
Decyzji jeszcze nie podjęłam.

Rozmawiała 
Anna Zwolińska

Luiza Złotkowska – łyżwiarka szybka, zdobywczyni drużynowych medali olimpijskich z Vancouver (brąz) 
i Soczi (srebro), mieszkająca i trenująca w Grodzisku Mazowieckim opowiada nam o Igrzyskach Olimpijskich 

w Pjongczangu, swoich początkach na torze i planach na przyszłość.
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Cztery piastowskie pary odebrały me-
dale za przeżycie ponad pięćdziesię-
ciu lat w jednym związku małżeńskim! 
– Uroczystości jubileuszowe odbyły się 
w Miejskim Ośrodku Kultury. Odzna-
czenia wręczył małżonkom burmistrz 
miasta Piastowa Grzegorz Szuplewski 
wraz z przewodniczącą Rady Miejskiej 

w Piastowie Agatą Korczak, wiceprze-
wodniczącym rady Kazimierzem Dym-
kiem oraz kierownikiem USC Ewą 
Soroką – poinformowało miasto na 
swojej stronie. Medal za Długolet-
nie Pożycie Małżeńskie jest nagrodą 
dla osób, które razem przeżyły 50 lat 
w jednym związku. Wyróżnienie to 

nadawane jest przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej. Wyróżnie-
ni Jubilaci to: Państwo Maria i Stani-
sław Krzemińscy, Państwo Jadwiga 
i Marian Misiorowie, Państwo Barbara 
i Edward Pierzynowscy, Państwo Mi-
rosława i Jan Sobczykowie. Wszystkim 
parom gratulujemy takiego stażu. [SD] 

P I A S T Ó W

Kolejne małżeństwa 
na medal

 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

Meccore String Quartet w MSHM
K O N C E R T

Muzeum Starożytnego 
Hutnictwa Mazowieckiego 
w Pruszkowie zaprasza 
na koncert Meccore 
String Quartet, 
uznawanego za jeden 
z najciekawszych 
kwartetów smyczkowych 
swojego pokolenia. 

M eccore String 
Quartet powstał 
w 2007 r. Zespół 
tworzą: Jarosław

Nadrzycki, Wojciech Kopro-
waski, Michał Bryła oraz Karol 
Marianowski. Muzycy mają za 
sobą występy w najbardziej 
prestiżowych salach koncer-

towych m.in. w Frick Collec-
tion w Nowym Jorku, Musik-
verein w Wiedniu czy Pollack 
Hall w Montrealu. Zespół miał 
również zaszczyt wystąpić jako 
pierwszy polski kwartet smycz-
kowy podczas obchodów Dnia 

Pamięci o Ofi arach Holokaustu 
w berlińskim Bundestagu. 

Muzycy na swoim koncie ma-
ją liczne muzyczne nagrody. 
Meccore String Quartet otrzy-

mał również nominację do na-
grody „Paszport Polityki” za 
śmiałe łamanie konwenansów 
i stereotypów. Artyści rozpo-
wszechniają muzykę klasyczną. 
Koncertują nie tylko w wielkich 
i znanych halach koncertowych. 

Dzięki stypendium Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa 
kwartet propaguje muzykę 
kameralną w miejscach mniej 
oczywistych, m.in. w szpitalach 
dla dzieci i młodzieży. 

Jeśli lubicie muzykę klasycz-
ną albo chcecie po raz pierwszy 
wybrać się na tego typu kon-
cert to koniecznie wybierzcie 
się do Muzeum Starożytnego 
Hutnictwa Mazowieckiego 
w Pruszkowie. To już 24 marca
o godz. 19.00 będzie można 
zobaczyć i wysłuchać muzy-
ków z Meccore String Quartet. 
Bilety w cenie 30 zł do nabycia
w kasie MSHM. [AZ]
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G R O D Z I S K  M A Z . 
Pod koniec przyszłego 
roku uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 5 
w Grodzisku Mazowieckim 
zaczną korzystać 
z nowej sali gimnastycznej. 
Grodziski magistrat 
szuka wykonawcy 
prac budowlanych. 

O tym, że rozbudowa 
Szkoły Podstawo-
wej nr 5 (wcześniej 
Gimnazjum nr 3) 

jest potrzebna mówi się od 
dawna. Choć gmach, w którym 
mieści się szkoła powstał w la-
tach 60-tych ubiegłego stule-
cia, to budynek dzięki licznym 
remontom i modernizacjom jest 
w dobrym stanie. Jest tylko je-
den mankament... Sala do zajęć 
wychowania fi zycznego jest nie-
wielka. To ma się jednak zmie-
nić, bowiem grodziski magistrat 
ogłosił właśnie przetarg na do-
budowę nowego skrzydła szko-
ły, w którym znajdzie się sala 
gimnastyczna z prawdziwego 
zdarzenia. Pojawia się jednak 

pytanie, czemu z tą inwestycją 
grodziscy włodarze tak długo 
zwlekali? – W szkole jest sala 
gimnastyczna, ale teraz chce-
my wybudować większą, bo nas 
na to stać – przyznaje Grzegorz 
Benedykciński, burmistrz Gro-
dziska Mazowieckiego. – Mu-
simy przystosowywać budynki 
po reformie oświaty i systema-
tycznie to realizujemy. W przy-
padku Szkoły Podstawowej nr 5
czekaliśmy na uregulowanie 
stanu prawnego jednej z dzia-
łek – zaznacza.

Jak będzie wyglądać nowa sa-
la gimnastyczna? Budynek po-
wstanie od strony zabudowań 
znajdujących się przy ul. Skła-
dowej. Znajdzie się w nim sa-
la gimnastyczna o wymiarach 
pola do gry 30 na 24 metry. Do-
datkowo powstanie tu zaple-
cze składające się z małej sali 
do ćwiczeń (100 m kw.), trybu-
ny dla 50 kibiców, dwóch szatni 
oraz zaplecza socjalnego. 

Budowa nowej sali gimna-
stycznej wymusi również prze-
prowadzenie prac w budynku 
dydaktycznym. Głównie chodzi 
tu o wydzielenie nowych kla-
tek schodowych, przebudowę 

toalet, wykonanie windy oraz 
dostosowanie obiektu do wy-
mogów przeciwpożarowych. 

To jednak nie koniec w ra-
mach inwestycji na terenie szko-
ły zostanie wybudowane nowe 
boisko z nawierzchnią z trawy, 
które ma zostać ogrodzone. Do-
datkowo zamontowane zostaną 
piłkochwyty. Całość uzupełni 
bieżnia i skocznia w dal oraz 
nowa zieleń. 

Warto również wspomnieć, 
że na dachu sali gimnastycznej 
pojawią się ogniwa fotowolta-
iczne co obniży koszty utrzy-
mania szkoły. Czy jest szansa 
na uzyskanie dofinansowa-
nia z tego tytułu? – Jest, więc 
będziemy wnioskować o do-
finansowanie z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowi-
ska. Dodatkowo chcemy starać 
się o pieniądze z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki. Tu może-
my pozyskać nawet 3 mln zł. 
Czy nam się uda? Zobaczymy 
– podkreśla burmistrz Grodzi-
ska Mazowieckiego. 

Sala gimnastyczna ma być go-
towa do połowy grudnia 2019 r. 
Prace budowlane mają się za-
kończyć miesiąc wcześniej. 

Nowa hala stanie przy „piątce”

Nadarzyn, dnia 2 marca 2018r.

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Nadarzyn

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego w Gminie Nadarzyn

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2017r., poz. 1073 ze zm.), art. 39, art. 40, art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405), zwanej dalej „ustawą”, zawiadamiam o wyłożeniu 
do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami 
oddziaływania na środowisko dla następujących obszarów:
• we wsi Młochów – obszar III (działka o nr ew. 159/2 oraz część działki o nr ew. 168), sporządzanego na 

podstawie Uchwały Nr XLVI/460/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 lipca 2014 r.,
• we wsi Stara Wieś – obszar II (działka o nr ew. 250/1), sporządzanego na podstawie Uchwały  

Nr XLVI/462/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 lipca 2014 r.

Projekty planów miejscowych dla ww. obszarów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko zostaną 
wyłożone do publicznego wglądu w dniach: 12 marca 2018r. –13 kwietnia 2018r. w Urzędzie Gminy Nadarzyn 
– Referat Urbanistyki i Architektury, pok. 114, ul. Mszczonowska 24, w godz.: 900 – 1600.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów rozwiązaniami odbędzie się dnia 20 marca 2018 r. 
o godz. 1130 w Urzędzie Gminy Nadarzyn – Referat Urbanistyki i Architektury, pok. 114.

Projekty planów wraz z prognozami udostępnione zostaną także w formie elektronicznej na stronie 
internetowej Gminy Nadarzyn www.nadarzyn.pl.

Zgodnie z art. 18 ust. 1–3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje 
ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi. Uwagi należy składać w formie pisemnej 
do Wójta Gminy Nadarzyn z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 maja 2018 r. 

Uwagi można składać w kancelarii Urzędu Gminy (pok.100), pocztą na adres: Urząd Gminy Nadarzyn,  
05–830 Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: 
architektura@nadarzyn.pl.

Jednocześnie, na podstawie art. 39, w związku z art. 54 „ustawy” projekt planu wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko poddaje się postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, 
zapewniając możliwość udziału społeczeństwa w tym postępowaniu.

W związku z powyższym, Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz 
wnieść uwagi i wnioski. Uwagi i wnioski należy składać do Wójta Gminy Nadarzyn z podaniem imienia  
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomości. Uwagi i wnioski można 
składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu (w siedzibie Urzędu Gminy, pok. 114) lub za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym), na 
adres: architektura@nadarzyn.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 maja 2018 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Nadarzyn.
Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Dariusz Tadeusz Nowak
wyznaczony do pełnienia funkcji

Wójta Gminy Nadarzyn

OGŁoszenie

Kwartet propaguje muzykę kameralną 
w miejscach mniej oczywistych, 
m.in. w szpitalach dla dzieci i młodzieży.
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Plaga kradzieży aut.  
Na celowniku toyoty yaris

R E G I O N
Od początku stycznia  
w Pruszkowie i najbliższych 
okolicach skradziono pięć 
samochodów. Wszystkie to 
toyoty yaris. Policja szuka 
sprawców kradzieży.

W 2017 r. w Polsce zło- 
dzieje najchętniej 
kradli samochody 
niemieckich ma-

rek. Głównie chodziło tu o volks-
wageny i audi. Inaczej statystyki 
„popularności” prezentują się 
w Warszawie i okolicach. Tu łu-
pem złodziei najchętniej padają 
japońskie produkcje, głównie to-
yoty yaris. 

W ostatnim czasie na facebo-
okowych forach pojawił się sze-
reg informacji o kradzieżach toyot 
w rejonie Pruszkowa. – 31 stycznia 
wieczorem, spod przychodni we-
terynaryjnej w Pruszkowie na al. 
Wojska Polskiego ukradziono mi 
samochód toyota yaris – napisała 

w poście Agata. W komentarzu do 
wpisu Iza dodała, że jej samochód 
został skradziony w Pruszkowie 
20 stycznia. To też była toyota 
yaris. Aneta wpis dodała 23 lu-
tego. – Kochani skradziono mi 
samochód w Parzniewie spod 
Biedronki!!! Złodzieju zlituj się 
i oddaj auto. Mam maleńkie 
dziecko i jestem samotną matką!!! 
Proszę o udostępnianie – apelu-
je w swoim poście. Jej samochód 
to, podobnie jak w poprzednich 
przypadkach, toyota yaris.

Skontaktowaliśmy się z policją, 
by ustalić do ilu kradzieży toyot 
doszło w okolicach Pruszkowa. – 
W styczniu na terenie Pruszkowa 
skradziono dwa takie samocho-
dy. Do dwóch kolejnych kradzie-
ży doszło na terenie Piastowa. 
W lutym otrzymaliśmy zgłosze-
nie o jednej kradzieży z Brwinowa. 
W tym przypadku auto zniknęło 
z osiedla w Parzniewie. Skradzio-
ne pojazdy to toyoty yaris z róż-
nych roczników. Głównie są to 

młodsze, kilkuletnie auta – mó-
wi nam podkom. Karolina Kań-
ka, rzecznik prasowy Komendy 
Powiatowej Policji w Pruszkowie. 

Policjanci nie chcą jednak 
zdradzić czy wspomniane kra-
dzieże są ze sobą powiązane i czy 
funkcjonariusze mają już wyty-
powanych sprawców. – Złodzie-
je działają różnymi metodami. 
Coś co łączy te sprawy to fakt, 
że wspomniane samochody zo-
stały skradzione z parkingów nie-
strzeżonych i ulic. Żaden z nich 
nie został ukradziony metodą 
„na śpiocha”. To jedyne co mo-
gę powiedzieć. Policjanci cały 
czas pracują nad sprawą – do-
daje podkom. Kańka. 

Przed kradzieżą warto zabez-
pieczyć każde auto, bez względu 
na jego wartość. Jak to zrobić? 
W samochodzie oprócz fabrycz-
nego alarmu warto zamonto-
wać blokadę zapłonu, której 
wyłącznik znajduje się w miej-
scu znanym tylko właścicielowi. 

Szkoła na Bąkach  
po pierwszych odbiorach

P R U S Z K Ó W
Jedna z najważniejszych  
i największych inwestycji 
oświatowych w Pruszkowie 
dobiega końca. Kompleks 
przy ul. Jarzynowej jest  
już prawie gotowy,  
choć uczniów przyjmie  
dopiero we wrześniu.

Opostępach na placu 
budowy poinfor-
mował pruszkowski 
urząd miasta. – Bu-

dowa szkoły, przedszkola i żłobka 
przy ul. Jarzynowej w Pruszko-
wie zbliża się ku końcowi. Budy-
nek przeszedł pierwsze odbiory 
techniczne. Aktualnie trwają 
prace wykończeniowe. Obiekty 
oświatowe przyjmą w swoje pro-
gi pierwszych uczniów, przed-
szkolaki oraz młodsze dzieci we 
wrześniu 2018 r – czytamy w ko-
munikacie magistratu.

– Obiekt został odebrany przez 
sanepid. Teraz czekamy na to, 
aż zakład energetyczny wykona 
ostateczne zasilanie, w tej chwili 

korzystamy jeszcze z budowlane-
go. Ale już przygotowujemy się do 
zakończenia tej inwestycji. W tej 
chwili praca wre głównie w oto-
czeniu. W budowie jest kanaliza-
cja, czeka nas wykonanie dróg. 
Sam budynek jest już właściwie 
skończony, została kosmetyka. 
Do września zdążymy na pew-
no – mówi nam Andrzej Kurze-
la, wiceprezydent Pruszkowa.

W skład kompleksu przy  
ul. Jarzynowej wchodzić będą 
żłobek, przedszkole i ośmiolet- 
nia szkoła podstawowa. Przy 
szkole powstaną dwa boiska 
sportowe z syntetyczną nawierz- 
chnią, pojawią się również mur-
ki oporowe, schodki i rampy. 
Z obiektów sportowych będą mo-
gli korzystać nie tylko uczniowie, 
ale i okoliczni mieszkańcy. [Red.]
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W minioną niedzielę (25 lutego) prusz-
kowscy policjanci zatrzymali obywatela 
Gruzji, który kompletnie pijany kiero-
wał samochodem. Jak doszło do zatrzy-
mania? – W niedzielę,  po godz. 17.00 
w al. Wojska Polskiego policjanci po-
stanowili zatrzymać do kontroli mit-
subishi, którego kierowca stwarzał 

zagrożenie dla innych uczestników 
ruchu. W trakcie rozmowy z kierow-
cą mundurowi wyczuli od niego woń 
alkoholu. Okazało się, że 38-latek jest 
pijany. Badanie jego stanu trzeźwości 
wykazało ponad 2 promile alkoholu  
w organizmie – informuje podkom. 
Karolina Kańka, rzecznik prasowy 

Komendy Powiatowej Policji w Prusz-
kowie. Gruzin trzeźwiał w policyjnej 
celi. Po wytrzeźwieniu mężczyzna 
usłyszał zarzut kierowania pojazdem 
w stanie nietrzeźwości. Mężczyzna 
przyznał się do winy i poddał karze. 
Za to przestępstwo grozi kara do 2 lat 
więzienia i utrata prawa jazdy. [Red.] 

P R U S Z K Ó W

Miał dwa promile  
i prowadził...

Motocykle i tatuaże zawładną 
Nadarzynem!

 Anna Zwolińska 

N A D A R Z Y N 
Lubisz ryk motocyklowych 
silników? Pasjonują cię 
sporty motorowe? A może 
jesteś fanem tatuaży lub 
planujesz wykonać sobie 
trwały rysunek na ciele? 
Jeśli tak to już w weekend 
koniecznie odwiedź 
Motorcykle Show i Tattoo 
Festiwal w Nadarzynie.

N ajwiększe targi moto-
cyklowe w Polsce od-
będą się w dniach 2-4 
marca w Ptak Warsaw 

Expo w Nadarzynie. Jakie atrak-
cje przygotowano dla odwiedza-
jących? Jak na targi przystało nie 
może zabraknąć motocyklowych 
premier. Swoje nowinki zapre-
zentują takie marki jak yamaha, 
BMW czy kawasaki. Organiza-
torzy zaprosili również szereg 
gości znanych nie tylko ze świa-
ta motocykli. Na targach będzie 
można spotkać również gwiazdy 

MMA: Jana Błachowicza, Łuka-
sza „Jurasa” Jurkowskiego oraz 
Marcina Różalskiego!

Na targach znajdą się również 
liczne strefy tematyczne m.in. 
Oldtimerów, Custom, Kobiet 
Motosportu oraz strefa dla naj-
młodszych. Emocje zapewnią wy-
ścigi na specjalnie stworzonych 

torach. Pokazy mistrzów i pokazy 
stuntu. Targi każdego dnia star-
tują o godz. 10.00.

A skoro będą motocykle to nie 
może zabraknąć... tatuaży. W ten 
sam  weekend w Ptak Warsaw 
Expo odbędzie się dwudniowy 
Tattoo Festiwal. W sobotę 3 marca 
hala dla zwiedzających zostanie 

otwarta o godz. 11.00. Na miej-
scu będzie można zobaczyć pracę 
tatuatorów „od kuchni”. W kolej-
nych godzinach zobaczymy zma-
gania konkursowe na najlepsze 
tatuaże w kategoriach: mały czar-
no-biały, duży kolor, best sleeve, 
neo tradycyjny oraz najlepszy ta-
tuaż I dnia festiwalu. Drugiego 
dnia impreza również wystartu-
je o godz. 11.00. Tatuażyści będą 
walczyć o tytuł najlepszego dzieła 
w kategoriach: mały kolor, duży 
czarno-szary, tradycyjny, reali-
styczny oraz best of show. 

W festiwalowy weekend nie za-
braknie też innych atrakcji. Co 
przygotowali organizatorzy? Po-
lish Custom Show to targi mo-
tocyklowej branży customowej 
połączone z mistrzostwami 
w budowie motocykli. W trakcie 
imprezy swoją wystawę zapre-
zentuje gliwickie Muzeum Tatu-
ażu. Na liście atrakcji jest również 
turniej flipperowy oraz Brzezow-
ski Bodypaintig Show, gdzie bę-
dzie można zobaczyć cały proces 
malowania ciała.  
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P R U S Z K Ó W
Mowa o ulicy zlokalizowanej  
w Pruszkowie. Miasto 
ogłosiło przetarg na  
prace drogowe, w zakresie  
których jest m.in. wykonanie 
nawierzchni jezdni z kostki 
betonowe oraz chodników  
i ciągów pieszo-rowerowych.

U lica Brzezińskiego 
to publiczna dro-
ga gminna. Położo-
na jest w północnej 

części dzielnicy Żbików oraz 
krzyżuje się z ulicą Zdziarską. 
Wzdłuż niej występuje głównie 
zabudowa jednorodzinna. Bo-
lączką ulicy Brzezińskiego jest jej 
stan, delikatnie mówiąc, nie jest 
najlepszy... Ale ma się to zmienić.

Pruszkowski magistrat ogło-
sił przetarg na budowę tej drogi 
od nowa. Dlatego harmonogram 
robót drogowych jest rozbudo-
wany. Najbardziej widocznymi 
elementami będą oczywiście 
jezdnia, chodniki, ciąg pieszo-
-rowerowy (wykonany z kostki 
bezfazowej), zjazdy na posesje 
czy oświetlenie (rozbłysną ledo-
we oprawy świetlne o mocy 75 W) 
Natomiast należy zwrócić uwagę 
również na elementy umieszczo-
ne pod ziemią, czyli budowę od-
wodnienia i kanalizacji kablowej.

Według zapisów w doku-
mentacji przetargowej prace 
potrwają do końca września 
tego roku. Jednak na tę chwi-
le należy czekać na rozstrzy-
gnięcie postępowania. [SD]

Szykują się zmiany  
na ulicy Brzezińskiego
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Jeśli auto musimy zaparkować 
na noc na ulicy, to zostawmy je 
w miejscu dobrze oświetlonym. 
Warto pomyśleć również o spe-
cjalistycznym oznakowaniu naj-
ważniejszych elementów. 

Parkując przed sklepem na-
leży pamiętać o włączeniu alar-
mu i innych zabezpieczeń oraz 
zamknąć samochód. Nie zosta-
wiajmy w aucie cennych rzeczy 
– laptopów, telefonów i innej 
elektroniki. Jeśli już coś musimy 
zostawić w pojeździe, to scho-
wajmy to do bagażnika. Rzuco-
na na tylne siedzenie kurtka czy 
marynarka może kusić złodzieja. 

A co jeśli idąc ulicą widzimy 
kogoś, kto dziwnie zachowuje 
się przy zaparkowanym samo-
chodzie. – Należy zadzwonić na 
policję lub straż miejską. Funk-
cjonariusze pojadą na miejsce, 
wylegitymują taką osobę i spraw-
dzą czy to właściciel auta, czy 
ktoś zupełnie obcy – zaznacza 
podkom. Karolina Kańka. [AZ]
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Dwa nowe samochody trafiły do poli-
cjantów z komisariatu w Piastowie. Do 
ich zakupu dorzuciły się władze miasta. 
Auta już służą mundurowym. – Poli-
cjanci z Komisariatu Policji w Piasto-
wie korzystają od niedawna z dwóch 
nowych samochodów. Jeden z nich 
to oznakowany Hyunday i20, drugie 

auto jest nieoznakowane. Ich zakup 
został dofinansowany z miejskiej ka-
sy w wysokości 45 tys. zł. Pozosta-
łą kwotę pokryła Komenda Główna 
Policji. Samochody będą wykorzysty-
wane do codziennej pracy funkcjona-
riuszy – informuje piastowski urząd 
miasta. Jak dodają urzędnicy, to nie 

jedyna forma finansowego wsparcia 
ze strony piastowskiego samorządu 
dla policji. – Władze Piastowa regu-
larnie decydują o przeznaczeniu do-
datkowych środków z budżetu miasta 
na służby ponadnormatywne. Wszyst-
ko to ma na celu poprawę bezpieczeń-
stwa w Piastowie – zaznaczają. [Red.] 

P I A S T Ó W

Nowe auta dla  
piastowskich policjantów

Dziewczyny  
z OSP w pełnym 
rynsztunku  
wbiegły na  
ostatnie piętro 
wieżowca  
w 11 minut  
i 11 sekund. 

R E G I O N
To był prawdziwie 
morderczy bieg – 38 pięter, 
836 stopni to „dystans” 
jaki pokonali strażacy  
z Grodziska Mazowieckiego 
i Milanówka w ramach  
VIII Biegu na szczyt.  
I tym razem strażacy  
nieśli pomoc, bowiem 
środki z wpisowego  
trafiły na konto fundacji 
SOS Wioski Dziecięce.

B ieg na szczyt to niety-
powa impreza, któ-
ra za każdym razem 
przyciąga miłośni-

ków aktywnego spędzania cza-
su. O co chodzi w tej zabawie? 
Zawodnicy muszą jak najszyb-
ciej dostać się na 38 piętro. Ale 
nie, nie ma mowy o korzysta-
niu z windy. Na szczyt wieżow-
ca trzeba... wbiec po schodach. 
Oprócz rywalizacji czysto spor-
towej, jest też rozgrywka dedy-
kowana strażakom. Ci jednak 

na ostatnie piętro muszą wbiec 
w pełnym wyposażeniu. 

W sobotnich zmaganiach bie-
gowych wzięły udział ekipy z OSP 
Grodzisk Mazowiecki i OSP Mi-
lanówek. Warto podkreślić, że 
strażaczki z Milanówka zajęły 
6. miejsce. Dziewczyny z OSP 

w pełnym rynsztunku wbiegły 
na ostatnie piętro wieżowca w 11 
minut i 11 sekund. Gratulujemy!

W trakcie imprezy udało się 
zebrać prawie 27 tys. zł, któ-
re trafią na konto SOS Wiosek 
Dziecięcych. [AZ]

Strażacy pobiegli  
w szczytnym celu
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G R O D Z I S K  M A Z .
Pogoda za oknem tego  
nie wskazuje, ale zaledwie 
kilka dni temu rozpoczął  
się sezon rowerowy.  
W Grodzisku Mazowieckim 
od 1 marca zostały 
uruchomione wypożyczalnie 
miejskich rowerów. 

G rodziski Rower Miej-
ski powraca! System 
miejskich wypoży-
czalni rowerowych 

zawitał do Grodziska Mazowiec-
kiego już w 2014 r. i od tamtej 
pory cieszy się ogromną po-
pularnością. Kolejny sezon już 
przed nami. Od 1 marca w Gro-
dzisku można ponownie wypo-
życzać jednoślady.

Miłośnicy jazdy na rowe-
rze do swojej dyspozycji mają 
dziewięć wypożyczalni, ale do 
czerwca uruchomione zosta-
ną trzy kolejne. Gdzie? Przy ul. 
Piaskowej, Żydowskiej i Okręż-
nej. – Zwiększenie liczby stacji 
rowerowych w Grodzisku Ma-
zowieckim oprócz aspektów 

zdrowotnych, oszczędzi nasz 
czas i nerwy. Jestem przekona-
ny, że dzięki rozbudowie GRM 
zmniejszy się liczba samochodów 
w centrum miasta, co niewątpli-
wie wpłynie korzystnie na jakość 
powietrza – mówi Grzegorz Be-
nedykciński, burmistrz Grodzi-
ska Mazowieckiego.

Jak działa system wypoży-
czeń w Grodzisku? Przypomina-
my. Pierwsze 20 minut każdego 
wypożyczenia Grodziskiego Ro-
weru Miejskiego jest całkowicie 
bezpłatne. Opłata za kolejne go-
dziny (od złotówki za godzinę) 
pobierana jest ze środków, któ-
rymi użytkownik wcześniej zasi-
lił swoje konto. Trzeba to zrobić 
już przy rejestracji, której można 
dokonać za pomocą strony inter-
netowej, aplikacji mobilnej Ne-
xtbike lub przy terminalu stacji 
wypożyczeń. Samo wypożycze-
nie jest bardzo łatwe. Wystarczy 
podejść do terminala i postę-
pować zgodnie z instrukcjami. 
Można również skorzystać z bez-
płatnej aplikacji Nextbike na te-
lefony komórkowe. [AZ]

Grodziski rower wystartował
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R A S Z Y N
Bulwersująca historia  
z Raszyna. W jednym  
z budynków na terenie 
gminy od kilku lat 
prowadzony jest  
nielegalny hotel, a jego 
właściciel nie dość, że 
pozostaje bezkarny, to 
terroryzuje sąsiadów. 
Sprawę opisano  
w programie „Państwo  
w państwie” w Polsat News.

Hotel prowadzony  
przez Marka M. dzia-
ła od dawna, choć jak 
się okazuje obiekt 

nie ma wymaganych prawem 
zezwoleń, w tym na prowadze-
nie działalności, użytkowanie, 
zgód sanepidu, czy straży po-
żarnej. Gdy hotel trafił w końcu 
pod lupę urzędników, przybyłych 
na miejsce kontrolerów właści-
ciel budynku... zamknął w je-
go środku. Po czym udał się na 

posterunek policji, aby zgło-
sić napad i kradzież.

To jeszcze nie wszystko. 
Jak donosi Polsat News, ge-
hennę przeżywają sąsiedzi 
Marka M. – Sąsiadom dzia-
łalność hotelowa mocno do-
skwiera. Marcin Kowalczyk 
został przez wynajmujące-
go pokoje potrącony samo-
chodem. „10 centymetrów 
mnie uratowało. Dzięki te-
mu jestem w pełni sprawnym 
człowiekiem” opowiada pan 
Marcin. Sprawę sąd umorzył 
i skierował do ponownego 
rozpatrzenia. Teraz Marek 
M. ma być przebadany psy-
chiatrycznie. Nie stawia się 
jednak na badania, a sąd jest 
bezradny. Nasza reporterka 
chciała porozmawiać z wy-
najmującym pokoje, ale zo-
stała przez niego… brutalnie 
wyrzucona za drzwi – czy-
tamy na stronie programu 
„Państwo w państwie”. [Red.]

Nielegalnie wynajmuje pokoje, 
terroryzuje sąsiadów
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Duże zmiany w milanowskim liceum
 Seweryn Dębiński 

M I L A N Ó W E K
Społeczne Liceum 
Ogólnokształcącym nr 5  
w Milanówku zagospodaruje 
pomieszczenia po  
OPS-ie, dzięki czemu  
zyska dodatkową 
przestrzeń przeznaczoną  
na sale lekcyjne.  
Ale to nie wszystko.  
W przyszłym roku 
rozpoczną się prace 
związane z wyglądem 
zewnętrznym budynku  
i terenem wokół niego.

P ierwszym krokiem do 
rozpoczęcia zmian 
było wydzierżawie-
nie pomieszczeń, 

w których obecnie znajduje 
się Ośrodek Pomocy Społecz-
nej. Temat został podniesio-
ny podczas ostatniej sesji rady 
miasta, która odbyła się 15 lu-
tego. – Radni mieli zdecydo-
wać, czy młodzież będzie mogła 
korzystać z tej części budyn-
ku przy ul. Herberta, w której 
obecnie mieści się Ośrodek Po-
mocy Społecznej. Radni pod-
jęli pozytywną decyzję. Szkoła 

zagospodaruje pomieszczenia 
po OPS-ie, dzięki czemu kom-
fort nauki będzie zupełnie in-
ny niż obecnie, a zwiększona 
liczba uczniów, która napłynie 
do liceum przy Herberta z racji 
nowego, czteroletniego trybu, 
pomieści się spokojnie w po-
większonym budynku – opisuje 
na facebooku burmistrz Mila-
nówka Wiesława Kwiatkowska.

I to właśnie, nowy, czteroletni 
tryb nauki jakby wymusił nad-
chodzące zmiany. Krótko mó-
wiąc potrzebne będzie miejsce 
dla uczniów, którzy w 2019 tra-
fią do liceum. Przypomnijmy, 

że wówczas do liceów pójdą 
klasy VIII podstawówek i kla-
sy III gimnazjów.

Jednak wróćmy do tematu. 
W tegoroczne wakacje zapla-
nowano pierwszy etap prac. Co 
się zmieni? O tym mówił podczas 
sesji rady miasta Leszek Janasik, 
dyrektor milanowskiego liceum 
przy ul. Herberta: – Pojawi się 
osiem sal lekcyjnych w dawnych 
pomieszczeniach urzędu. Ozna-
cza to, że będziemy musieli zmie-
nić dość dużo w środku. Czasu 
jest relatywnie niewiele, ale przy 
odpowiedniej organizacji i logi-
styce, myślę, że powinno się udać.

Ponadto planuje się zmianę 
podłóg, przystosowanie toalet, 
wymianę oświetlenia, sieci ciepl-
nej, remont sufitów w korytarzu 
i doświetlenie holu, wykonanie 
nowej sieci komputerowej, połą-
czenia komunikacyjnego między 
nową a starą częścią szkoły oraz 
wykonanie wentylacji.

Drugim etapem, który zostanie 
przeprowadzony w 2019 r., bę-
dzie przystosowanie dziedzińca 
szkolnego. – Chcemy, aby otocze-
nie szkoły stało się ważnym ele-
mentem przestrzeni publicznej, 
dobrze wkomponowanej w przy-
legające tereny, w szczególności 
w park miejski “Zielony dołek” 
oraz sąsiedni teren przedszkola. 
Planujemy stworzenie ogólnodo-
stępnej infrastruktury rekreacyj-
no-sportowej, w tym boiska do 
siatkówki oraz bulodromu. Oba 
obiekty będą swobodnie dostęp-
ne z terenu parku. Wokół szko-
ły zostanie umieszczonych wiele 
miejsc do wypoczynku i prowa-
dzenia zajęć lekcyjnych wśród 
zieleni. Cała powierzchnia bę-
dzie przepuszczalna, co w znacz-
nym stopniu zmniejszy odpływ 
wód opadowych na ulicę Herber-
ta (dawna Fiderkiewicza) – czyta-
my na stronie liceum nr 5.
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a P R U S Z K Ó W
Kolejne tereny  
w Pruszkowie zyskają 
nową zieleń. Tym razem 
chodzi o ul. Plantową, 
gdzie na zniszczonych 
i zdegradowanych 
trawnikach wykonane 
zostaną nowe nasadzenia.

O planach zagospo-
darowania terenów 
zielonych znaj- 
dujących się przy 

ul. Plantowej na odcinku od 
al. Wojska Polskiego do ul. Po-
wstańców pruszkowscy wło-
darze mówili już pod koniec 
ubiegłego roku. Choć ul. Plan-
towa jest drogą powiatową, to 
samorządom udało się dojść do 
porozumienia. – Udało się nam 
uzgodnić z powiatem prusz-
kowskim możliwość wejścia 
na tereny zielone należące do 
powiatu i teraz możemy reali-
zować to zadanie – mówił nam 
w listopadzie ubiegłego roku 
Michał Landowski, wicepre-
zydent Pruszkowa.

Dziś tereny wzdłuż ul. Plan-
towej nie wyglądają zbyt zachę-
cająco. Trawniki są wydeptane, 
a drzewa, choć w pełni zdrowe 

(poza dwoma okazami), wy-
magają pielęgnacji. Jak zatem 
zmieni się ten obszar? Zgodnie 
z zamówieniem przy ul. Plan- 
towej pojawią się nowe krze-
wy i byliny, założone zostaną 
również nowe trawniki. Przed 
wykonaniem nasadzeń wyko-
nawca będzie musiał odpo-
wiednio przygotować teren.

Umowa z wykonawcą prac 
została podpisana w połowie 
stycznia. Na start prac trzeba 
jednak poczekać do wiosny. Na 
wykonanie nasadzeń wybrana 
w przetargu firma ma czas do 
końca czerwca. Koszt robót to 
przeszło 463 tys. zł. [AZ]

Plantowa się zazieleni
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Informacje z Powiatu Pruszkowskiego
Biuletyn przyGotowywany i reDaGowany przez Starostwo Powiatowe w Pruszkowie. ReDakcja WPR nie ponosi oDpowieDzialności za jeGo treść.

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

„P anny Wyklęte” to projekt Fun-
dacji Niepodległości, Darka 
Malejonka i Maleo Reggae 
Rockers oraz czołowych wo-

kalistek polskiej sceny muzycznej. Ich do-
tychczasowe płyty: „Morowe panny” (2012), 
„Panny wyklęte” (2013), „Panny wyklęte: 
wygnane vol. 1” (2014) i „Panny wyklęte: 
wygnane vol. 2” (2015) poruszają tema-
tykę walki o wolność i tęsknoty za Oj-
czyzną na wygnaniu. „Koncerty zespołu 
mają wysoki poziom artystyczny i waż-
ne, patriotyczne przesłanie” – podkreśla 
Starosta Maksym Gołoś.

Wśród artystów, którzy 2 marca zabiorą 
nas w podróż muzyczno-historyczną są: 
Marika, Kasia Malejonek, Lilu, Mona, Ze-
spół Dziewczyny (Ola Nowak i Ania Szafra-
niec) oraz Dariusz Malejonek z zespołem 
Maleo Reggae Rockers.

Na koncert do Hali „ZNICZ” w Prusz-
kowie (ul. Bohaterów Warszawy 4) za-
praszają: Starosta Pruszkowski Maksym 
Gołoś oraz Przewodnicząca Rady Powiatu 
Pruszkowskiego Maria Makowska. Ilość 
miejsc jest ograniczona – bezpłatne bi-
lety można odebrać przy wejściu od go-
dziny 18:00.

W piątek 2 marca 2018 o godz. 19:00 zapraszamy 
do Hali „ZNICZ” w Pruszkowie na koncert z okazji 
Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 

Gościem wieczoru będzie Zespół „Panny Wyklęte” 
znany z repertuaru patriotycznego. Organizatorem 

koncertu jest Powiat Pruszkowski.

Zapraszamy 
mieszkańców 

Powiatu Pruszkowskiego 
na koncert 

„Panny Wyklęte”

 

Grodzisk miastem kobiet
 Anna Zwolińska 

G R O D Z I S K  M A Z .
Przed nami już siódma 
odsłona „Miasta Kobiet”. 
To wyjątkowe wydarzenie 
jest organizowane dla 
wszystkich pań z okazji 
przypadającego 8 marca 
Dnia Kobiet.

M iasto Kobiet to 
wydarzenie two-
rzone przez Bi-
bliotekę Publiczną 

Gminy Grodzisk Mazowiecki 
z myślą o wszystkich paniach. 
O tym, że formuła idealnie 
się sprawdza świadczy licz-
ba edycji. W tym roku „Mia-
sto Kobiet” organizowane jest 
już po raz siódmy. I podobnie 
jak w ubiegłych latach nie za-
braknie ciekawych gości i mu-
zycznej uczty. – W tym dniu 
będziemy mogli wziąć udział 
w koncercie Jakuba Jurzyka, 
który wystąpi ze swoim zespo-
łem. Na Miasto Kobiet zaprosi-
liśmy w tym roku także Grażynę 
Wolszczak. Jesteśmy pewni, że 
nasze gwiazdy i Metamorfo-
zy dostarczą Paniom mnós-

two niezapomnianych emocji! 
– podkreślają organizatorzy.

„Miasto Kobiet” odbędzie się 
już 3 marca o godz. 16.00 w Cen-
trum Kultury przy ul. Spół-
dzielczej. Bilety w cenie 15 zł do 
nabycia w kasie grodziskiego ki-
na. Nieco przybliżymy sylwetki 
zaproszonych gości. Grażyna 
Wolszczak to znana aktorka te-
atralna i fi lmowa. Szerszej Pu-
bliczności znana jest z serialu 
„Na Wspólnej”. Zobaczyć ją moż-
na również w spektaklach wy-
stawianych na deskach „Teatru 
Komedia” oraz „Scenie Prezen-
tacje”.Grażyna Wolszczak to nie 
tylko aktorka. Na swoim koncie 
ma również książkę. Wspólnie 
z Iwoną L. Konieczną napisała 

książkę „Jak być zawsze młodą, 
piękną i bogatą”. 

Kolejnym gościem „Miasta 
Kobiet” będzie wspomniany już 
Jakub Jurzyk. Mieszkaniec Grodzi-
ska ma na swoim koncie występ 
w programie „X-Factor”. Zajmu-
je się dubbingiem, bierze udział 
w rozmaitych projektach muzycz-
nych. Można go również usłyszeć 
w nagraniach, współtworzonego  
przez Kubę i jego przyjaciół, Stu-
dia Accantus. Poniżej prezentu-
jemy próbkę twórczości artysty. 

W tym roku organizatorzy 
„Miasta Kobiet” powracają do 
metamorfoz. Spośród 30 zgłoszo-
nych pań wybrali pięć, których 
przemiana zostanie zaprezen-
towana w trakcie imprezy.
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Pracownicy jednego z grodziskich 
sklepów ujęli mężczyznę, po kradzie-
ży książki z fi gurką. O fakcie poinfor-
mowali policję. Przybyli na miejsce 
funkcjonariusze ukarali 18-latka 
mandatem, a skradziony przedmiot 
wrócił na sklepową półkę. Wkrótce 
policjanci ustalili, że mężczyzna był 

sprawcą wcześniejszych kradzieży 
w tym samym sklepie. – Kilka miesięcy 
wcześniej w placówce doszło do kra-
dzieży klockowych fi gurek z 50 ksią-
żek, co spowodowało straty prawie 
tysiąca złotych  – przedstawia asp. 
sztab. Katarzyna Zych, rzecznik Ko-
mendy Powiatowej Policji w Grodzisku 

Mazowieckim. Dalsze czynności w tej 
sprawie doprowadziły do 19-letniej 
koleżanki zatrzymanego, która podej-
rzana jest o pomoc w kradzieżach. Ją 
również zatrzymano. Adrian S. i Agata 
Z. usłyszeli zarzuty wspólnego dokona-
nia kradzieży. Według kodeksu karne-
go grozi mu do pięciu lat więzienia. [SD] 

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

Kradli klockowe 
fi gurki z książek

Pracowity rok milanowskich 
strażników miejskich

M I L A N Ó W E K
W minionym roku 
milanowscy strażnicy 
miejscy podjęli ponad 
11 tys. interwencji. 
To bardzo dużo jak na 
niewielką jednostkę 
w mieście-ogrodzie. 

F unkcjonariusze z Mi-
lanówka podsumowali 
swoją pracę w 2017 r. 
Jak informują, w cią-

gu dwunastu miesięcy inter-
weniowali ponad 11 tys. razy, 
co daje dzienną średnią 30 ta-
kich akcji. – W roku 2017 Straż 
Miejska w Milanówku podjęła 
11 215 interwencji dotyczących 
zagrożeń, naruszeń przepisów 
lub nieprawidłowości występu-
jących na terenie miasta – czy-
tamy w raporcie.

Mieszkańcy prosili strażni-
ków o pomoc ponad 3 tys. ra-
zy. Funkcjonariusze podjęli 
3,5 tys interwencji własnych, 
2,5 tys razy działali na zlecenie 
dyżurnych, tysiąc razy odpo-
wiadali na zgłoszenia z monito-
ringu. Pomagali też instytucjom 

publicznym i policji. – Interwen-
cje mieszkańców obrazują z ja-
kimi problemami zgłaszają się 
do nas najczęściej. Zgłoszenia 
w 2017 roku dotyczyły: bezpie-

czeństwa i porządku publicz-
nego (721), zwierząt (611), awarii 
(512), nieprawidłowego parko-
wania (423), osób nietrzeźwych 
(201), spalania odpadów (209), 

porządku na terenie gminy (133), 
spożywania alkoholu i palenia 
artykułów tytoniowych (95) – in-
formują strażnicy.

– W ramach wykonywania 
ustawowych zadań funkcjona-
riusze w 2017 roku nałożyli 207 
mandatów karnych, sporządzili 
9 wniosków o ukaranie do Sądu 
Rejonowego, pouczali lub zasto-
sowali środki oddziaływania wy-
chowawczego wobec 889 osób 
– czytamy w podsumowaniu.

Nie zabrakło niecodziennych 
interwencji. Milanowscy straż-
nicy mają na swoim koncie też 
odłowienie... węża i zwrócenie 
go właścicielowi. [AZ]
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Mieszkańcy 
prosili strażników 
o pomoc ponad 
3 tys. razy



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

Pruszków
ul. Niecała 10/2
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502 777 764*

rekrutacjawa3@dpd.com.pl

• Gwarantowany obrót 6000 PLN netto**

Szukasz pracy?
Zostań Kurierem DPD

• Możliwość wynajmu auta na atrakcyjnych 
warunkach

• Ubranie na start za 1 zł

• Możliwość współpracy na umowę zlecenie

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

PARTNER HANDLOWY

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Michałowice ogłasza, że zgodnie z art. 35 
ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) 
w siedzibie Urzędu Gminy w Regułach (05-816 
Michałowice, Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1), 
na okres od dnia 28 lutego 2018 r. do dnia 20 marca  
2018 r. zostały wywieszone:
- wykaz nr 1/2018 dróg wewnętrznych przeznaczonych 
przez Gminę Michałowice do oddania w dzierżawę w 
celu budowy urządzeń infrastruktury technicznej nie 
związanej z drogą oraz pozostawienia urządzeń w tych 
nieruchomościach,
- wykaz nr 2/2018 nieruchomości przeznaczonych przez 
Gminę Michałowice do oddania w dzierżawę, w najem  
i w użyczenie. 

Szkolenia 
BHP

– wstępne
– okresowe

694 127 292

KUPIĘ  
ZA GOTÓWKĘ!

Mieszkanie:
- do remontu
- zadłużoną

- z komornikiem
- inne problematyczne

Tel. 662-006-180

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

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

 ► Diagnosta samochodowy 
w Podstawowej Stacji 
Kontroli Pojazdów 
w Regułach k/Warszawy. 
Praca w 12 godz. systemie 
zmianowym, 
tel.: 794-794-999 

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

 ► Hotel PERŁA LEŚNA 
Nadarzyn zatrudni 
Recepcjonistę/Kelnera 
CV: biuro@perlalesna.pl. 
Tel.: 501-532-739 

 ► Zatrudnię kasjera-sprzedawcę 
z doświadczeniem do sklepu 
spożywczo-monopolowego 
w Pruszkowie. 
Tel.: 663-700-916 

 ► 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 kobietę 
do produkcji i pakowania 
w Pruszkowie. 
Tel.: 501-000-005, 
e-mail: info@tantus.pl 

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 

 ► Zatrudnię osobę 
z doświadczeniem na 
stoisko mięsne w sklepie 
spożywczo-monopolowym 
w Pruszkowie. 
Tel.: 663-700-916 

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

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

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

Dam pracę

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ► Elektryk 500-300-402 

 ► Hydraulik, 535-872-455 

 ► Kuchnie lakierowane, 
kuchnie z płyt oraz szafy, 
pomiar, wycena, składanie 
mebli zakupionych 
w sklepach. 663-849-179 

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

 ► Protezy zębowe 450 zł: 
508-357-334 

Szkolenia BHP – wstępne, 
okresowe 694-127-292 

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

 ► WYMIANA OPON, 
795-569-659 

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

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

Zakład kamieniarski  
w Milanówku  

zatrudni pracowników,  
praca całoroczna,  

dobre wynagrodzenie 
zależne od kwalifikacji  
tel. 535 95 91 86Sprawdź nas!

POŻYCZKA

P o ż y c z k i   e k s p r e s o w e

797-703-503
 wystarczy dowód osobisty
 gotówka w jeden dzień

nawet do

6 000 zł


