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– tyle projektów złożyli mieszkańcy Pruszkowa  
do Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok69

K O L A R S T W O
Urszula Łoś ma  
24 lata i mieszka  
w Pruszkowie.  
Do czynnego kolarstwa 
trafiła 11 lat temu.  
Łoś to dwudziestokrotna 
mistrzyni Polski, 
wielokrotna rekordzistka 
i zdobywczyni medali na 
mistrzostwach Europy.

U rszula zaczyna-
ła w Pruszkowskim 
Towarzystwie Cy-
kl istów,  później 

był GK Żyrardów, a obecnie 

Utalentowana kolarka z Pruszkowa
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zatrzymanego szczycąc się wy-
nikiem 35,366 sek.

W czwartek, 22 marca 2018 
roku mistrzyni została przyjęta 
przez prezydenta Pruszkowa Ja-
na Starzyńskiego, który wręczył 
jej specjalny list gratulacyjny 
dziękując za godne reprezen-
towanie Pruszkowa i Polski na 
arenach sportowych. Podczas 
spotkania rozmawiano o szcze-
gółach kariery kolarskiej i dal-
szych planach skierowanych 
głównie na Olimpiadę w Tokio 
w 2020 roku. Sportsmenka ofia-
rowała Prezydentowi kolarską 
koszulkę z autografem. [AZ]

reprezentuje barwy ALKS 
„STAL” Grudziądz, czyli jedne-
go z najsilniejszych ośrodków 
torowego kolarstwa młodzieżo-
wego w Polsce. Specjalizuje się 
w konkurencjach sprinterskich.

W roku 2011 zadebiuto-
wała w reprezentacji Polski. 
Uczestniczka mistrzostw i pu-
charu świata. Dwukrotna me-
dalistka mistrzostw Europy. 
Dwudziestokrotna mistrzy-
ni Polski i wielokrotna meda-
listka w różnych kategoriach 
wiekowych. Zawodniczka jest 
obecnie rekordzistką Polski 
w konkurencji 500 m ze startu 

P R U S Z K Ó W
W nocy z 25 na 
26 marca  przy  
ul. Gałczyńskiego  
w Pruszkowie doszło 
do pożaru domu 
jednorodzinnego. 
Właściciel nie wyklucza 
celowego podpalenia.

I nformacje o zdarzeniu  
otrzymaliśmy od naszych 
czytelników. – Pożar  
budynku jednorodzin-

nego przy ulicy Gałczyńskie- 
go w Pruszkowie. W ogniu jest 
cały dach budynku wraz z pod-
daszem – czytamy w SMS na-
desłanym przez czytelnika. 
Inny czytelnik poinformował 
nas, że do domu ktoś próbo- 
wał się włamać.

Czy to było celowe podpalenie?
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roletę antywłamaniową. Za-
cząłem krzyczeć, by odstraszyć 
włamywaczy. To nie była zwy-
kła próba włamania. Oni chcieli 
nam spalić dom. Złodzieje za-
zwyczaj nie palą budynków, 

które chcą okraść – powie-
dział nam właściciel.

Poszkodowanym z pierw-
szą pomocą przyszli sąsiedzi. 
– Z domu wyszliśmy tak jak sta-
liśmy. Sąsiedzi dali nam koce, 
poczęstowali herbatą. Bardzo im 
za to dziękujemy – podkreśla.

Świadkowie zdarzenia pro-
szeni są o kontakt z policją. [AZ]

Policjanci potwierdzają infor-
macje o pożarze. – Potwierdzam 
jedynie informacje o pożarze. 
W domu znajdowały się dwie 
osoby dorosłe i małe dziecko. Na 
szczęście nikomu nic się nie sta-

ło. Po południu na miejscu po-
jawi się biegły, który ma ustalić 
przyczyny pożaru – mówi nam 
podkom. Karolina Kańka, rzecz-
nik prasowy Komendy Powiato-
wej Policji w Pruszkowie.

Udało nam się porozmawiać 
z właścicielem spalonego do-
mu. – W środku nocy usłysza-
łem jak ktoś próbuje wyłamać 

Nieczynne bramki na A2 
utrudniają kierowcom życie
 Seweryn Dębiński 

T R A N S P O R T
Stwarzają niebezpieczeństwo, 
spowalniają ruch, są 
przestarzałe, i co za tym 
idzie, nie spełniają swojej 
funkcji. Mowa o nieczynnych 
punktach poboru opłat na 
autostradzie A2 w rejonie 
Brwinowa. Czy kiedykolwiek 
bramki przestaną  
utrudniać jazdę  
i zostaną zlikwidowane?

A utostrada A2 na odcin-
ku od Łodzi do War-
szawy jest bezpłatna. 
Co pozostaje nie bez 

znaczenia dla ruchu, a ten jest 
szczególnie duży, zwłaszcza w ob-
rębie węzłów w Grodzisku Ma-
zowieckim i Pruszkowie. A jeżeli 
przez dany odcinek drogi prze-
jeżdża znaczna ilość pojazdów, to 
nawet najmniejsze utrudnienie, 
które wymusza na kierowcach 
wytracenie prędkości, skutku-
je nie tylko korkami, ale także 
niebezpiecznymi zdarzenia-
mi. Tak też jest w miejscu nie-
czynnych bramek na A2. O ile 
te w Grodzisku Mazowieckim 
są usytuowane w taki sposób, 
że kierowcy nie muszą hamo-
wać z dużej prędkości (umiej-
scowiono je przed wjazdem i za 
zjazdem, czyli nie w pasie auto-
stradowym – przyp. red.), o tyle 
w przypadku punktów poboru 
opłat na wysokości Brwinowa 
znajdują się w ciągu dwupa-
smowej autostrady. A nie trzeba 
gorliwie tłumaczyć, że wyha-
mowanie auta z dozwolonych 
140 km/h na środku trasy nie 
jest bezpieczne. 

Komendę Powiatową Poli-
cji w Pruszkowie poprosiliśmy 
o statystyki. Od początku istnie-
nia autostrady nie wydarzyła się 
żadna tragedia. I całe szczęście. 
Natomiast kolizji było niemało. 
A trzeba przecież zaznaczyć, że 

nie wszystkie stłuczki (na au-
tostradach „królują” klasycz-
ne najechania na tył – przyp. 
red.) są zgłaszane na policję.  
– W pierwszym roku działalno-
ści autostrady A2, czyli w 2012 r.  
doszło do dwóch kolizji, rok  
później było ich sześć, a w 2014  
już 22. W roku 2015 doszło do  
18 kolizji, w 2016 do 28, a w 2017 
do ośmiu. W tym roku odnoto-
waliśmy jedną kolizję – podaje 
podkom. Karolina Kańka, rzecz-
nik prasowy KPP Pruszków. 

Najpierw zakładano, że na całej 
A2 zostanie wprowadzony manu-
alny system poboru opłat w sto-
sunku do aut osobowych. Później 
koncepcja nieco się zmieniła, jed-
nak nic to nie dało i w efekcie 
bramki nadal straszą. – Zmiana 
pierwotnej koncepcji przez ów-
czesnego ministra właściwego do 
spraw transportu oraz planowany 
przetarg mający wyłonić nowe-
go operatora Krajowego Systemu 
Poboru Opłat (KSPO) spowodo-
wały, że Generalny Dyrektor Dróg 
Krajowych i Autostrad nie dosto-
sował w pełni tego odcinka do po-
boru opłat – poinformował nas 
Szymon Huptyś, rzecznik praso-
wy Ministerstwa Infrastruktury.

Ale... nie ulega wątpliwości, 
że bramki w obecnej formie 
są zbędne i trzeba pomyśleć 
nad wprowadzeniem nowych 
rozwiązań. Czy są szanse, że 
bramki zostaną zlikwidowa-
ne? Czy coś się w końcu ru-
szy w tej sprawie? – Obecnie, 
w związku z ustawą z 8 grudnia 
2017 r. o zmianie ustawy o dro-
gach publicznych oraz niektó-
rych innych ustaw, przenoszącą 
zadania związane z poborem 
opłat drogowych do Głównego 
Inspektora Transportu Drogo-
wego, głównym zadaniem stoją-
cym przed GITD oraz GDDKiA 
jest przejęcie KSPO od obecnego 
wykonawcy w sposób umożli-
wiający płynną kontynuację po-
boru opłat po 2 listopada 2018 r. 
GITD przejmie KSPO w kształ-
cie, w jakim system funkcjonu-
je obecnie, niemniej na bieżąco 
obserwowany będzie rozwój 
technologii poboru opłat stoso-
wanych w innych krajach euro-
pejskich oraz analizowane będą 
ścieżki optymalizacji systemu, 
z uwzględnieniem indywidu-
alnych uwarunkowań i specy-
fiki Polski jako obszaru poboru 
opłat – ucina Huptyś.
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W domu znajdowały się dwie osoby 
dorosłe i małe dziecko. Na szczęście 
nikomu nic się nie stało. 

PRUSZKÓW
UL. KRASZEWSKIEGO 41

facebook.com/galeriastyle
TEL. 600 924 925

Biżuteria
Idealna

NA PREZENT

reklama
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– Mam nadzieję że jeszcze w kwietniu MZDW ogłosi przetarg na wybór wykonawcy ronda 
wraz z przebudową odc. ul. Biskupickiej od skrzyżowania z ul. Szkolną do skrzyżowania 
z ul. Dworską, co pozwoliłoby na przeprowadzenie tych prac w czasie wakacji – Arkadiusz Kosiński, 
burmistrz gminy Brwinów o planowanej budowie ronda w ciągu DW720 
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P R U S Z K Ó W
Jeszcze do niedawna 
z budynkiem 
gastronomicznym 
w Parku Potulickich
nic się nie działo. 
W międzyczasie wielu 
mieszkańców zadaje 
sobie pytanie, co będzie 
w tym miejscu zamiast 
dawnego baru. 
Nadchodzą zmiany.

T emat powraca co 
pewien czas, ponie-
waż do tej pory nie
są znane konkretne 

zamierzenia w związku z tym 
miejscem. Wiadomo, że po-
wstanie nowa restauracja. Ma 
być nowocześnie i ciekawie. – 
Chciałabym stworzyć w tym 
miejscu ciekawą i nowocze-
sną restaurację. Na pewno 
nie chcę zrobić takiego baru 
jak był poprzednio. Mój plan 
kieruje się w stronę tzw. chil-
loutu, czyli goście będą mogli 
wygodnie usiąść, wypić wi-
no, posłuchać fajnej muzyki 

Rozpoczęła się rozbiórka 
baru „Przystań” 
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do niego sieć wodno-kanaliza-
cyjną. A przynajmniej chcą, bo 
najpierw trzeba będzie wszyst-
ko uzgodnić z konserwato-
rem zabytków. Jak widać część 
spraw udało się „dogadać”, bo-
wiem rozpoczęła się rozbiórka 
starego budynku. [SD]

i oczywiście coś dobrego zjeść. 
Będzie to diametralna zmiana 
– mówiła nam w ubiegłym ro-
ku Katarzyna, która jest no-
wym dzierżawcą „Przystani” 

Dawny obiekt zostanie wybu-
rzony, a w jego miejscu pojawi się 
nowy. Właściciele doprowadzą 

P O D K O W A  L E Ś N A
Niepozorna na oko 
konstrukcja pod trasą 719 w 
Podkowie Leśnej przechodzi 
gruntowny remont. – To 
jedna z ważniejszych 
inwestycji dla mieszkańców 
Podkowy, którzy są 
podtapiani – zaznacza 
burmistrz Artur Tusiński.

P race modernizacyjne 
rozpoczęły się kilka dni 
temu. To zwieńczenie 
bardzo długich przy-

gotowań do przeprowadzenia tej 
inwestycji. – W roku 2015 został 
przygotowany projekt, który po 
uzyskaniu uzgodnień czekał na 
możliwość realizacji. Dotychczas 
kilkakrotne organizowane prze-
targi nie przynosiły rozstrzygnię-
cia ze względu na brak chętnych, 
albo znaczne przekroczenie bu-
dżetu przez oferentów. Dopiero 
w ogłoszonym w grudniu ze-
szłego roku przetargu wyłonio-
no wykonawcę, fi rmę A-Z Bud. 
W styczniu 2018 roku podpisano 
umowę z terminem do 10 maja 

Koniec z zalewaniem Podkowy? 
Przepust w remoncie
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który czeka na realizację, jeżeli 
tylko środki na to pozwolą – do-
daje burmistrz miasta-ogrodu.

Choć nie jest to najbar-
dziej spektakularna inwestycja, 
z punktu widzenia mieszkańców 
ma kluczowe znaczenie. – Prze-
pust jest jednym z elementów, 
który pozwoli na uregulowanie 
stosunków wodnych w Podko-
wie Leśnej, m.in. przy cmentarzu, 
który przestanie być zalewany. 
Temat konieczności remon-
tu przepustu był podejmowany 
w Podkowie wielokrotnie – tłu-
maczy Artur Tusiński. [Red.]

bieżącego roku – wyjaśnia pod-
kowiański włodarz.

Majowy termin nie tylko nie 
jest zagrożony, ale być może pra-
ce uda się zakończyć wcześniej. 
– Z informacji od Mazowieckie-
go Zarządu Dróg Wojewódzkich 
wynika, że prace idą zgodnie 
z planem, jeżeli nie wydarzą się 
sytuacje nieprzewidziane, to ist-
nieje szansa, że roboty budowlane 
zostaną ukończone nawet przed 
czasem. Dzięki dobrej współpra-
cy z MZDW udało się doprowa-
dzić do zaprojektowania także 
drugiego z przepustów pod 719, 

Zabójstwo w Piastowie. Sprawca zatrzymany
P I A S TÓ W

Prokuratura potwierdza, 
że dramatyczne zdarzenie, 
do którego doszło 21 marca 
w Piastowie to zabójstwo. 
Sprawa ma kilka wątków. 
Szczegóły w tekście.

W jednym z budynków 
przy ul. Słowac-
kiego w Piastowie 
1 marca znalezio-

no zwłoki 38-letniego mężczy-
zny. Wszystko wskazywało na 
to, że mężczyzna został zamor-
dowany. Z prośbą o wyjaśnie-
nia w tej sprawie zwróciliśmy 
do warszawskiej prokuratury. 
Co wydarzyło się w mieszkaniu 
pokrzywdzonego? – Pokrzy- 
dzony Marcin G. i podejrzany 
Janusz K. się znali. W dniu za-
bójstwa podejrzany przebywał 
u pokrzywdzonego w miesz-
kaniu. Najprawdopodobniej 
spożywali alkohol. Doszło po-
między nimi do nieporozu-
mienia, w przebiegu którego 
podejrzany zadał pokrzywdzo-
nemu kilka uderzeń w głowę 

tępokrawędzistym narzędziem, 
powodując rozległe obrażenia 
głowy – mówi Łukasz Łapczyń-
ski, rzecznik prasowy Prokura-
tury Okręgowej w Warszawie.

Następnie Janusz K. autem po-
krzywdzonego oddalił się z miej-
sca dokonania zabójstwa. – Ze 
wstępnej opinii biegłych z za-
kresu medycyny sądowej wynika, 
iż przyczyną śmierci pokrzyw-
dzonego były rozległe obrażenia 
głowy zadane narzędziem tępo-
krawędzistym – podkreśla rzecz-
nik Łapczyński.

Podejrzanemu Januszowi K. 
ur. 1991 r. prokurator przedsta-
wił cztery zarzuty: dokonania 
w dniu 18 marca 2018 r. zabójstwa 
pokrzywdzonego poprzez spo-
wodowanie rozległych obrażeń 
głowy narzędziem tępokrawę-
dzistym, a także obrażeń innych 
części ciała m.in. klatki piersio-
wej tj. czynu z art. 148 § 1 kk; kra-
dzieży z włamaniem pojazdu 
pokrzywdzonego – Opel Vectra  
– podejrzany zabrał z mieszka-
nia kluczyki od pojazdu i się nim 
oddalił; kradzieży z mieszkania 

przedmiotów należących do po-
krzywdzonego (zabrał je z miesz-
kania po dokonaniu zabójstwa) 
m.in. narzędzi, wiatrówki; podże-
gania w dniu 20.03.2018 r. Rafała 
J. do podrobienia umowy kupna 
sprzedaży pojazdu marki Opel 

Vectra należącego do pokrzyw-
dzonego, poprzez nakłonienie go 
do podpisania się za pokrzyw-
dzonego Marcina G.

Ale to nie koniec całej spra-
wy... – Rafałowi J. (ur. 1995 r.) 
prokurator przedstawił zarzuty: 

podrobienia umowy kupna 
sprzedaży pojazdu Opel Vectra 
poprzez podpisanie się za po-
krzywdzonego; poplecznictwa 
tj. udzielenia pomocy Januszo-
wi K w uniknięciu odpowie-
dzialności karnej, a także nie 

zawiadomienia organów ścigania 
o dokonanej zbrodni zabójstwa, 
w sytuacji gdy posiadał wiedzę, 
że do takiego przestępstwa do-
szło – przedstawia Łapczyński.

Ponadto osobie która na-
była pojazd – Jarosławowi N.
(ur. 1967 r.) przedstawiono zarzut 
paserstwa – nabycia pojazdu po-
chodzącego z przestępstwa kra-
dzieży z włamaniem na szkodę 
Marcina G. tj. czynu z art. 291 kk

Podejrzany  Janusz K. (ur. 1991) 
przyznał się do zabójstwa i złożył 
wyjaśnienia. Wobec podejrzane-
go prokurator skierował wniosek 
o tymczasowe aresztowanie. Sąd 
powyższy wniosek uwzględnił.

Rafał J. przyznał się do zarzu-
canego mu czynu i złożył wyjaś-
nienia. Natomiast Jarosław N. nie 
przyznał się, złożył wyjaśniania.

Rafał J. to mieszkaniec Piasto-
wa, Janusz K. mieszkaniec Prusz-
kowa, a Jarosław N. mieszkaniec 
powiatu wołomińskiego.

Sprawę prowadzi Prokuratu-
ra Rejonowa Policji w Pruszko-
wie oraz Komenda Powiatowa 
Policji w Pruszkowie. [SD] 
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LadyCare – rewelacyjne odkrycie 
na objawy menopauzy

WXIX wieku uważa-
no, że menopau-
za jest chorobą 
kobiecą, która 

wymaga ingerencji chirurga
i jest końcową fazą życia. Obec-
nie dwie trzecie mieszkanek 
Europy dożywa swoich 80 urodzin, 
a klimakterium traktowane jest jako 
kolejny etap życia, który dotyka 
każdej kobiety w okolicach 50-tki. 
Z medycznego punktu widzenia, 
to czas między końcowym stadium 
wieku rozrodczego, a etapem starze-
nia się. Ten okres życia kobiet związany 
jest z trwałym przerwaniem pracy jajników. 
Nadejście menopauzy wiąże się z szeregiem 
objawów, które skutecznie mogą wyłączyć 
kobietę z normalnego funkcjonowania.

Jak sobie z tym radzić?
Przemysł farmaceutyczny coraz częściej
oferuje kobietom wchodzącym w fa-
zę przekwitania, terapię estrogenową, 
zwaną Hormonalną Terapią Zastępczą
(HTZ). Choć metoda ta jest dość skuteczna 
w kontrolowaniu objawów naczynio-
wo-ruchowych oraz objawów ze strony 
układu moczowo-płciowego, to jednak 
zwiększa ryzyko zapadalności m.in. na 
chorobę zakrzepowo-zatorową oraz 
nowotwory. Z tych powodów nie wszyst-
kie Panie chcą  przyjmować hormony. 
To właśnie dla nich tworzone są naturalne, 
alternatywne metody leczenia.

Bezpieczną alternatywą dla HTZ jest 
LadyCare. LadyCare to niewiarygodne od-
krycie. To małe, nieinwazyjne, dyskretne 
urządzenie medyczne klasy I, które nie 

wywołuje skutków ubocznych. 
Zostało przebadane w Chiron 
Clinic in Harley Street, Lon-
don, pod nadzorem Dr Nyjon 
Eccles BSc MBBS PhD MRCP, 
wyprodukowane i opatento-

wane w Wielkiej Brytanii. Od 
niedawna dostępne jest w Polsce.

Badania przeprowadzone na 
grupie 500 kobiet w okresie 
menopauzy, dowiodły, że Lady-
Care redukuje aż 24 objawy 

przekwitania, między innymi:
• uderzenia gorąca

• bóle stawów
• brak koncentracji
• kołatanie serca
• wzdęcia
• wahania nastroju
• nietrzymanie moczu
• lęk i drażliwość
• suchość pochwy
• przyrost masy ciała
• utrata libido
• osłabienie pamięci
• bolesne stosunki
• napięcie mięśni
• zmęczenie i bezsenność.

LadyCare jest urządzeniem medycznym 
przeznaczonym do noszenia na bieliźnie, 
składa się z dwóch części. Większa część
w kształcie gruszki noszona jest wewnątrz 
bielizny – przylega bezpośrednio do mied-
nicy, około 10 cm poniżej pępka. Druga 
część mniejsza, okrągła mocowana jest 
na zewnątrz bielizny. LadyCare działa 
w sposób całkowicie naturalny, równo-
waży pobudzające i hamujące działanie 
układu nerwowego. Dzieje się tak po-
przez oddziaływanie na przywspółczulny 
(parasympatyczny) układ nerwowy, któ-
rego zwoje leżą w pobliżu najbardziej 
unerwionych narządów lub w nich sa-
mych. Swoją moc działania zachowuje
przez 10 lat.

Tel: 500 337 559
www.ladycare-pl.com

zamowienia@ladycare-pl.com

CENA 145 ZŁ    
PRZESYŁKA 
GRATIS!
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Z Parku Potulickich w Pruszkowie po-
gotowie ratunkowe zabrało 13-letnie-
go chłopca, który wypił znaczną ilość 
alkoholu. Nastolatek praktycznie stra-
cił kontakt z rzeczywistością. W środę 
(28 marca) w pruszkowskim „Potuli-
ku” po południu znajdowało się dwóch 
młodych chłopców i nie byłoby w tym 

nic dziwnego, gdyby nie to, że jeden  
z nich był kompletnie pijany. Na miej-
sce wezwano policję. – Po przybyciu 
na miejsce funkcjonariusze zastali jed-
nego trzeźwego 13-latka, drugi nieste-
ty był pod dużym wpływem alkoholu 
i musiał zostać przetransportowany do 
szpitala. Sprawą zajmie się sąd rodzinny 

– mówi podkom. Karolina Kańka, rzecz-
nik prasowy Komendy Powiatowej Po-
licji w Pruszkowie. – Nastolatek trafił 
do szpitala w Grodzisku Mazowieckim 
w stanie upojenia alkoholowego. Pa-
cjent bez kontaktu, ale wydolny krąże-
niowo-oddechowo – mówi Wojciech 
Diadia z Falck Medycyna. [SD] 

P R U S Z K Ó W

Kompletnie pijany 
13-latek trafił do szpitala

reklama

 Seweryn Dębiński 

R E G I O N
Od 25 marca na 
warszawskim Lotnisku 
Chopina wprowadzono  
ciszę nocną, czyli  
tzw. core night.  
Odczuliście różnice?

O tym, że hałas do-
biegający z silników 
maszyn lądujących 
na Okęciu zakłó-

ca spokój mieszkańców m.in. 
Ursusa, Raszyna i Piastowa 
(skarżyli się również miesz-
kańcy Pruszkowa) pisaliśmy 
wiele razy. Rok temu we wrze-
śniu pojawił się pomysł żeby 

Cisza nocna na lotnisku
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środek między tym co może 
zrobić lotnisko a oczekiwaniami 
mieszkańców postaraliśmy się 
o wypracowanie takiego syste-
mu, który pozwoliłby pogodzić 
te dwa wydawałoby się sprzecz-
ne światy. Stąd też projekt „co-
re night”, czyli rdzennej nocy  

– mówił w ubiegłym roku dy-
rektor PPL Mariusz Szpikowski.

„Core night” wprowadziły 
już inne największe świato-
we lotniska – w Monachium, 
Frakfurcie, Paryżu, Brukseli 
czy Hamburgu. 

wprowadzić na stołecznym 
lotnisku ciszę nocną. I wła-
śnie wszedł on w życie. Na 
warszawskim lotnisku cisza 
nocna obowiązuje od godz. 
23.30 do godz. 5.30.

– Lotnisko otrzymuje rosną-
cą liczbę skarg od mieszkań-

ców, a także rosnącą liczbę pism 
z urzędów, łącznie z urzędem 
marszałkowskim, które wska-
zują na uciążliwość „hałasową”. 
Biorąc to pod uwagę, jak rów-
nież nasze wewnętrzne anali-
zy, próbując znaleźć ten złoty 
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iSzukają nowego 
projektanta Paszkowianki
R E G I O N

Ruszył wyczekiwany 
przetarg na przygotowanie 
projektu Paszkowianki na 
odcinku od skrzyżowania  
z drogą wojewódzką  
nr 719 do autostrady A2. 

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

lat czeka na realizację i ewident-
nie nie ma szczęścia. Już, już wy-
dawało się, że wbicie pierwszej 
łopaty pod jej budowę to kwestia 
czasu. Szybko okazało się, że in-
westycję trzeba będzie przygoto-
wać niemal od zera. Na początku 
tego roku pojawiła się informa-
cja, że Mazowiecki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich zerwał umowę 
z dotychczasowym projektan-
tem trasy. 

– Umowa z wykonawcą zosta-
ła rozwiązana ponieważ pomimo 
kilkukrotnego aneksowania ter-
minu jej zakończenia, wykonawca 

nie wywiązał się z umowy – wy-
jaśniała wówczas Monika Bur-
don, rzecznik prasowy MZDW. 
– W obecnej sytuacji jeszcze w lu-
tym zamierzamy ogłosić prze-
targ aby wyłonić nową firmę, 
która zajmie się na nowo opra-
cowaniem dokumentacji. Zgodnie 
z założeniami termin zakończe-
nia prac nad dokumentacją to 
początek roku 2020. Jeżeli wy-
konawca projektu zakończy pracę 

w terminie, to w połowie 2020 r. 
moglibyśmy rozpocząć realiza- 
cję inwestycji – dodawała.

Przetarg ogłoszono nieco póź-
niej niż zapowiadano, w drugiej 
połowie marca. Ale cieszy sam 
fakt rozpoczęcia procedury wy-
boru nowego projektanta. Co do-
kładnie wskazano jako przedmiot 
postępowania? – Przygotowa-
nie dokumentacji projektowej 
wraz z uzyskaniem wszelkiej 

dokumentacji formalno-praw-
nej umożliwiającej zrealizowanie 
inwestycji polegającej na budowie 
drogi wojewódzkiej tzw. „Pasz-
kowianki” na odcinku od skrzy-
żowania z drogą woj. nr 719 do 
autostrady A2 z włączeniem do 
węzła autostradowego „Prusz-
ków” oraz włączeniem do drogi 
wojewódzkiej nr 720 w mieście 
Brwinów – czytamy w ogłoszeniu. 

Wykonawcy mają czas do  
16 kwietnia na składanie swo-
ich ofert. Do dalszego udziału 
w postępowaniu zaproszonych 
zostanie 10 firm. Sama doku-
mentacja ma być gotowa w ciągu 
27 miesięcy od momentu podpi-
sania umowy. Aby budowa mo-
gła ruszyć we wspomnianym 
2020 r. nie ma już miejsca na 
jakiekolwiek opóźnienia, w tym 
ewentualne kłopoty z rozstrzy-
gnięciem postępowania i wyło-
nieniem nowego projektanta. 
Czy tym razem się uda? Kierow-
com z naszego regionu pozosta-
je trzymać kciuki. 
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P R U S Z K Ó W
Otwarcie nowego budynku 
pruszkowskiego CKiS 
coraz bliżej. Właśnie 
poznaliśmy datę 
planowanego otwarcia 
obiektu, więc można już 
zacząć odliczanie!

N owy budynek Cen- 
trum Kultury i Spor- 
tu  od początku 
wzbudza zaintere-

sowanie mieszkańców. Wia-
domo, jakie instytucje będą 
w nim działać i wiadomo, jak 
wygląda z zewnątrz. Wnętrza 
poznaliśmy jednak jedynie na 
zdjęciach. Dlatego wiele osób 
z niecierpliwością czeka na 
otwarcie nowego obiektu, by 
na własne oczy zobaczyć, jak 
prezentuje się w środku.

CKiS oficjalnie swoje podwo-
je otworzy 9 czerwca. Miesz-
kańcy już mogą szykować się na 
świetną zabawę, bo wielkiemu 
otwarciu będzie towarzyszyć 
impreza. Co prawda nie znamy 
jeszcze szczegółów, bo harmo-
nogram wydarzenia jest nadal 
opracowywany, ale wiemy, że 
celem wydarzenia będzie za-
prezentowanie możliwości 

i wielofunkcyjności Centrum. 
Wnętrza wszystkich obiektów 
będą otwarte dla mieszkańców. 
Sama impreza, z uwagi na du-
że zainteresowanie i wielkość 
kompleksu, będzie miała cha-
rakter plenerowy. Wszystkie 
planowane atrakcje będą bez-
płatne dla odwiedzających.

Dla mieszkańców mamy 
jednak dobrą informację. Sa-
mo centrum zacznie funkcjo-
nować nieco wcześniej,  jeszcze 
nie w pełnym spektrum, ale 
w wybranych zakresach. Za-
chęcamy do śledzenia nasze-
go portalu, o wydarzeniach 
w CKiS będziemy informo- 
wać na bieżąco. [AZ]

Wiemy kiedy otworzą CKiS!

Na warszawskim lotnisku cisza nocna 
obowiązuje od godz. 23.30 do godz. 5.30.
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– Hale biedronki płoną na Parzniewie 
– zaalarmował nas Jakub. Podobne 
informacje otrzymaliśmy jeszcze od 
kilku czytelników. Strażacy walczą z 
ogniem i starają się opanować sytuacje. 
– Z ogniem walczy kilkanaście zastę-
pów straży pożarnej. Używamy podno-
śników i staramy się usunąć pokrycie 

dachu by dostać się do źródła ognia. 
Akcja nie jest łatwa, bo pojawiło się 
duże zadymienie. Robimy wszyst-
ko by ogień się nie rozprzestrzeniał 
– mówił nam „na gorąco” st. kpt. Ka-
rol Kroć, rzecznik prasowy Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Po-
żarnej w Pruszkowie. Na szczęście 

nikomu nic się nie stało. – Nie ma 
osób poszkodowanych. Wszystkich 
pracowników ewakuowano z bu-
dynku – dodaje st. kpt. Kroć. Co było 
przyczyną pożaru? – Wiele wskazuje 
na to,że doszło do zaprószenia ognia  
w trakcie prac budowlanych – zazna-
cza rzecznik pruszkowskiej straży.  [AZ] 

P A R Z N I E W
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WÓLKA KOSOWSKA
Wstrząsającego odkrycia 
dokonali inspektorzy 
Animal Rescue Poland w 
jednym z chińskich barów 
w Wólce Kosowskiej. 
Poza mięsem nieznanego 
pochodzenia odnaleziono 
martwego psa i drugiego, 
przetrzymywanego w 
skrajnie złych warunkach.

D o interwencji doszło 
w minioną sobotę. 
W chińskim barze 
w Wólce pojawiły 

się wszystkie możliwe służby: 
policja, powiatowy lekarz we-
terynarii, sanepid i inspektorzy 
z Animal Rescue Poland.

Co zastali na miejscu? – Za 
barem ujawniono zwłoki jedne-
go psa. Obok niego w skanda-
licznych warunkach znajdował 
się żywy pies. Sunia została za-
bezpieczona przez naszych 
Inspektorów i przewieziona 
do do domu tymczasowego. 

Martwy pies i podejrzane mięso 
w chińskim barze  
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przez obywateli Chin jest pro-
wadzone przez miejscową Policję 
na nadzorowane przez Prokura-
turę w Piasecznie. Ponadto swoje 
postępowania prowadzi Sanepid 
oraz Powiatowy Lekarz Wetery-
narii z Piaseczna, który zabez-
pieczył próbki mięsa m.in. tego 
wiszącego na dachu baru. Całe 
ujawnione mięso po pobraniu 
prób do badań zostało zutyli-
zowane – zaznaczają inspekto-
rzy z Animal Rescue.[Red.]

Zwłoki drugiego psa tej samej 
rasy zostały zabrane przez nas 
na sekcję. Obecnie oczekujemy 
na wyniki m.in. patomorfologii – 
informują przedstawiciele Ani-
mal Rescue.

Sporo pracy na miejscu miał 
sanepid. Na miejscu znaleziono 
bowiem także znaczną ilość mię-
sa niewiadomego pochodzenia. 
Jego część trzymana była na... da-
chu. – Postępowanie dotyczące 
znęcania się nad zwierzętami 

P I A S T Ó W
Blisko 5,5 mln zł otrzyma 
Piastów na rewitalizację 
Willi Millera wraz z 
otaczającym ją parkiem. 
To jednak nie wszystko. 
Część środków z tej puli 
piastowscy włodarze 
przeznaczą na przebudowę 
targowiska miejskiego.

W p o n i e d z i a ł e k  
(26 marca) bur-
mistrz Piastowa 
Grzegorz Szuplew- 

ski i Elżbieta Lanc, członek za-
rządu województwa mazowiec- 
kiego podpisali umowę na dofi-
nansowanie wspomnianych in-
westycji. Kompleksowy remont 
i modernizacja Willi Millera wraz 
z otaczającym parkiem i przebu-
dową terenu targowiska pochłonie  
6,1 mln zł z czego blisko 5,5 mln 
zł będzie pochodzić z dofinanso-
wania. Zabytkowa Willa Millera 
przejdzie gruntowny remont 
i stanie się miejscem dostępnym 

Willa Milera i piastowskie 
targowisko do remontu
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takiego oblicza, jakiego wszy-
scy oczekujemy – dodaje.

To jednak nie wszystko. Plano-
wana jest również modernizacja 
piastowskiego targowiska w re-
jonie ulicy Lwowskiej i al. Kra- 
kowskiej. Chodzi o remont na-
wierzchni wzdłuż pawilonów, 
placów postojowych, budowę od-
wodnienia i przebudowę parkin-
gu. Planowana jest też wycinka 
części drzew. Ich miejsce zajmą 
nowe okazy. [AZ]

dla wszystkich mieszkańców. 
– Rewitalizacja tego obiektu 
i terenów otaczających pozwoli 
udostępnić nowoczesna siedzi-
bę dla hufca ZHP. W Willi Mil-
lera znajdzie się też miejsce na 
filię biblioteki publicznej, a także 
na miejsce spotkań dla seniorów  
– mówi Grzegorz Szuplewski, 
burmistrz Piastowa. – Ruszamy 
niezwłocznie z pracami i mam 
nadzieję, że w ciągu kilkunastu 
miesięcy ten obiekt nabierze 

Wiemy jakie projekty zgłoszono do 
budżetu obywatelskiego w Pruszkowie 

 Anna Zwolińska 

P R U S Z KÓ W 
Projekty zgłoszone do kolejnej edycji 
pruszkowskiego budżetu obywatelskiego 
przeszły już wstępną weryfikację. Spośród 
69 zgłoszonych pomysłów tylko kilka nie 
zakwalifikowało się do dalszego etapu.

B udżet obywatelski na 2019 r. można 
uznać za rekordowy. Zarówno pod 
względem kwoty przeznaczonej na 
realizację pomysłów mieszkańców  

– 1,25 mln zł, jak i liczby zgłoszonych projektów 
– tych jest aż 69.

Projekty przeszły już weryfikację formalną.  
Co dalej? Teraz urzędnicy będą szczegółowo 
weryfikować poszczególne projekty. Chodzi  
m.in. o przeanalizowanie kosztów eksploata-
cji efektów projektu, sprawdzenie poprawności 
wyceny zadania i w razie potrzeby urealnienie 
kosztów oraz analizę praktycznych możliwości 
realizacji projektu.

Kolejny krok to głosowanie. Rozpocznie się ono 
26 maja i potrwa do 24 czerwca. Wyniki pozna-
my już 9 lipca.

Obok zamieszczamy listę projektów zgłoszo-
nych do budżetu.

OBSZAR I GĄSIN
• Projekty przekazane do weryfikacji szczegółowej
• Babki w Akcji
• Posprzątajmy po pupilach
• Zestaw rekreacyjny
• Stacja Rowerów Miejskich
• Harcerskie Gniazdo na Gąsinie
• Wymiana ciepła I
• Tężnia Solankowa – Orzeźwienie dla Pruszkowa
• Traktowa – nakładka nawierzchni
• Mini Skatepark na Gąsinie

Projekty zweryfikowane negatywnie 
• Traktowa – nakładka nawierzchni
• Pruszkowski Alert Smogowy/Czujniki  

w obszarze I
• Sieć baz rowerowych
 

OBSZAR II BĄKI I ŻBIKÓW
• Projekty przekazane do weryfikacji szczegółowej
• Budowa boiska piłkarskiego pełnometrażowego  

z nawierzchni z trawy naturalnej 
wraz z zapleczem socjalnym

• Senioriada III – Żbików
• Doświetlenie przejść dla pieszych na 

skrzyżowaniu 3 Maja z Łączniczek AK
• Doświetlenie przejść dla pieszych na 

skrzyżowaniu 3 Maja z POW 
• Rodzinne Grillowanie – miejsce na Piknik  

w Parku Mazowsze
• Inkubator świetlicy środowiskowej  

na Żbikowie

• Wymiana ciepła II
• Strefa rekreacji ogólnodostępna przy SP nr 9
• Nowe oblicze „Dzwonu Żbikowa”
• Znani i nieznani ludzie z Pruszkowa
• Szersza Perspektywa – pokazy filmowe  

na Żbikowie
• Ścieżka dla zdrowia na Żbikowie 

Projekty zweryfikowane negatywnie 
• Pruszkowski Alert Smogowy/Czujniki  

w obszarze II

OBSZAR III TWORKI I MALICHY
• Projekty przekazane do weryfikacji  

szczegółowej
• Kwiaty w Donicach przy ul. Partyzantów 2  

– nowy design
• Świetlica osiedlowa dla mieszkańców
• Piesi, rowerzyści i pisarze
• Usunięcie nielegalnych reklam z przestrzeni 

publicznej
• Stacja Roweru Miejskiego w Malichach
• Aktywne Malichy
• Czyste i zielone Tworki
• Czujniki zanieczyszczenia powietrza 

dla Malich 
• Zielone Tworki

Projekty zweryfikowane negatywnie 
• Pruszkowski Alert Smogowy/Czujniki  

w obszarze III
• Remont Nawierzchni ul. Dolnej

OBSZAR IV OSTOJA
• Projekty przekazane do weryfikacji szczegółowej
• Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkań-

ców – instalacja monitoringu na skrzyżowaniach  
Armii Krajowej z Księcia Józefa  oraz Księcia Trojdena

• Integracja społeczności lokalnej poprzez wzmoc-
nienie komunikacji i informacji pomiędzy miesz-
kańcami dzielnicy Ostoja

• Czas na Nas! – język angielski i portugalski
• Wymiana ciepła IV
• Punkt ekologiczny

Projekty zweryfikowane negatywnie 
• Pruszkowski Alert Smogowy/Czujniki w obszarze IV

OBSZAR V WYGLĘDÓWEK
• Projekty przekazane do weryfikacji szczegółowej
• Senioriada III – Centrum
• Place zabaw dla dzieci 0-3 lat
• Iluminacje świetlne
• Pruszków na sanki
• Wymiana ciepła V
• Kosze na psie odchody

Projekty zweryfikowane negatywnie 
• Pruszkowski Alert Smogowy/Czujniki w obszarze V

OBSZAR VI CENTRUM
• Projekty przekazane do weryfikacji szczegółowej
• Aktywizacja członków Związku Emerytów i Ren-

cistów Koła nr 5 w Pruszkowie z uwzględnieniem 
powołania Klubu Seniora

• Piknik w Zanie
• Stacja Rowerów Miejskich
• Wymiana ciepła VI
• Aktywna Szkoła 
• Śniadania w Parku – sezon 5
• Kurtyna w górę
• Twórcą być
• Kosze na psie odchody

Projekty zweryfikowane negatywnie 
• Pruszkowski Alert Smogowy/Czujniki  

w obszarze VI

OBSZAR VII OSIEDLE PRUSA
• Projekty przekazane do weryfikacji szczegółowej
• Pokazy filmowe w ramach Pruszkowskiego  

Klubu Filmowego
• Pokazy filmowe dla najmłodszych
• Plac zabaw rekreacyjno-sportowy przy SP 2
• Aktywny senior obszar VII
• Grillowanie na Żwirowisku – miejsce na piknik  

w parku Żwirowisko
• Harcerskie Gniazdo na Żwirowisku
• Wymiana ciepła VII
• Stacja roweru miejskiego Żwirowisko
• Rowerem na leżaki – mała architektura w parku 

Żwirowisko
• Oświetlenie płyty boiska piłkarskiego „Ligi Szóstek 

Piłkarskich Osiedla Staszica w Pruszkowie”

Projekty zweryfikowane negatywnie 
• Pruszkowski Alert Smogowy/Czujniki  

w obszarze VII 
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reklama

Kolejny rok z rzędu WKD staje się naj-
bardziej punktualnym przewoźnikiem 
w kraju. Warszawska Kolej Dojazdo-
wa znowu deklasuje swoich rywali pod 
względem punktualności przejazdów. 
– Wskaźnik osiągnięty przez WKD 
w ciągu IV kwartału 2017 r. były ponadto 
najwyższy w porównaniu z pozostałymi 

trzema kwartałami tego roku. Rozpa-
trując uśredniony poziom wskaźnika 
punktualności w skali całego 2017 r. 
na podstawie danych dla poszczegól-
nych kwartałów, Warszawska Kolej 
Dojazdowa również okazała się prze-
woźnikiem najpunktualniejszym w kraju, 
osiągając poziom 99,58 proc. – czytamy 

w komunikacie WKD. Jak to udało się 
osiągnąć? „Wukadka” wyjaśnia, że to 
dzięki niskiej usterkowości taboru ko-
lejowego, jak również prowadzeniu 
przewozów kolejowych na całkowicie 
wydzielonej linii kolejowej, niezależnej od 
innych operatorów oraz nie wykorzysty-
wanej przez innych przewoźników. [SD] 

K O L E J 

„Wukadka” nie ma 
sobie równych
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omB I E G A N I E
Grand Prix Piastowskich 
Biegów Historycznych 
trwa w najlepsze. 
Przed nami trzeci 
z zaplanowanych 
dziesięciu biegów.

G rand Prix Piastow-
skich Biegów Histo-
rycznych to zawody 
biegowe, których 

celem jest nie tylko popula-
ryzacja aktywnego spędza-
nia czasu. To również sposób 
na zachęcenie uczestników do 
poznania ważnych wydarzeń 
historycznych. Sukces ubie-
głorocznych biegów sprawił, 
że tegoroczny cykl został roz-
budowany o dodatkowe biegi.

W ramach Grand Prix odbę-
dzie się 10 imprez biegowych 
(dwie mamy już za soą), każda 
powiązana z wybranym wyda-
rzeniem historycznym. W ośmiu 
biegach może wziąć udział każ-
dy, bez względu na ograniczenia 
wiekowe. Powód? Ich dystans 
jest mniejszy niż 2 km, więc za-
równo mali i duzi powinni być 
wstanie pokonać taką odle-
głość. Dwie pozostałe imprezy, 
to już zawody dla nieco spraw-
niejszych biegaczy, bowiem do 

pokonania będą odpowiednio 
5 i 10 km. Dla najlepszych prze-
widziane są nagrody, a dla 
wszystkich biegaczy niezależ-
nie od wyniku (wymagane jest 
ukończenie biegu) – pamiąt-
kowe medale.

Najbliższy bieg zaplanowa-
no na 15 kwietnia. Tym razem 
biegacze upamiętnią Chrzest 
Polski. Dystans do pokona-
nia to 966 m. Bieg wystartuje 
o godz. 11.00. Buro zawodów 
będzie czynne od godz. 9.00 
na terenie Miejskiego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji przy 
al. Tysiąclecia 7. [AZ]

Bieg Chrztu PolskiWybory samorządowe 
po nowemu. Znikają JOW-y

 Anna Zwolińska  

P R U S Z KÓ W
Jesienią będziemy wybierać 
nowe władze samorządowe 
oraz radnych. Dla 
mieszkańców miejscowości 
powyżej 20 tys. mieszkańców 
szykują się spore zmiany. 

W wyborach samo-
rządowych, które 
odbędą się jesie-
nią tego roku po-

wracamy do formuły wyborów 
proporcjonalnych. To oznacza, 
że z „dużych” miejscowości  
(powyzej20tys.mieszkańców) 
takich jak Pruszków czy Gro-
dzisk Mazowiecki znikają jed-
nomandatowe okręgi wyborcze, 
czyli JOW-y. 

W głosowaniu przeprowa-
dzonym w 2014 r. w Pruszkowie 
zostały „stworzone” 23 okręgi 
wyborcze, a z każdego okrę-
gu wybierali jednego radnego. 
W najbliższych wyborach JOW-
-ów już nie będzie. Pruszków 
podzielono natomiast na cztery 

okręgi wyborcze. W trzech z nich 
wybierzemy po sześciu nowych 
radnych, a z czwartego do rady 
trafi  pięciu radnych.

W jesiennych wyborach po-
wrócimy do formuły wyborów 
proporcjonalnych. To oznacza, 
że w pierwszej kolejności liczyć 
się głosy oddane na konkretny 
komitet wyborczy lub partie 
w danym okręgu. Później pro-
porcjonalnie do odsetka głosów 
jakie komitet zdobył w danym 
okręgu wylicza się liczbę man-
datów do rady. Tym samym 
przestają się liczyć głosy nieja-
ko oddane na konkretną osobę. 

Ten system nie podoba się wie-
lu osobom. Zastrzeżenia mają do 
niego nawet radni. – Generalnie 
jest tak, że w poprzednich wy-
borach w 2014r. p raz pierwszy 
Polska weszła w system okręgów 
jednomandatowych, który jest 
właśnie sprawdzony i powszech-
nie stosowany w  tych wysoko-
rozwiniętych demokracjach. My 
się cofamy, nie dlatego że system 
się nie sprawdził. Sprawdził się 
w wielu samorządach i był dobrze 

oceniany przez ludzi. Dlatego, że 
on daje większą „sprawczość” lu-
dziom. Nie poprzez partie, nie 
poprzez ugrupowania, a bez-
pośrednio przez konkretnych 
ludzi. My w tej chwili odchodzi-
my od tego systemu decyzją na-
szych władz i to moim zdaniem 
jest bardzo niedobre. Dlatego-
,że można to uznać nie za rozwi-
janie się demokracji, a zwijanie 
się. To samo z samorządnością. 

To jest niepokojące, bo w tym kie-
runku tych „dobrych” zmian nie 
powinnyśmy wprowadzać – mó-
wił na ostatnim posiedzeniu ra-
dy miejskiej w Pruszkowie radny 
Olgierd Lewan. 

Z tą opinią zgodziło się jeszcze 
kilku innych radnych, którzy za-
brali głos w dyskusji. Przemysław 
Sieciński przyznał,że ciekawi go 
jak będą wyglądać wyniki wybo-
rów przeprowadzonych w starej-
-nowej formule. – Nie pozostaje 
nic innego jak wykonać organom 
miasta obowiązujące przepisy. 
Nie sprzeciwiam się i nie zaj-
muje stanowiska protestacyj-
nego w tej sprawie. Sam jestem 
ciekaw jaki będzie werdykt wy-
borców w oparciu o tą koncepcję. 
Osobiście mam dobre skojarze-
nia z okręgami jednomandato-
wymi. Trudno jednak żebyśmy 
teraz kwestionowali wyroki są-
dów czy ustawy przyjęte przez 
sejm. Takie mamy prawo – pod-
kreślił radny. 

A Wy co sądzicie o powrocie 
do starych zasad głosowania 
w wyborach samorządowych?
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Tuż po świętach w centrum Brwinowa 
znów szykują się spore utrudnienia dla 
kierowców. – Po krótkiej świątecznej 
przerwie znów ruszą prace przy moder-
nizacji linii kolejowej. W tunelu w Brwi- 
nowie zostanie ponownie wprowadzo-
ny ruch wahadłowy. Zmieniona orga-
nizacja ruchu będzie obowiązywać od  

4 kwietnia od godz. 10.00 do 18 kwietnia 
do godz. 12.00 – informuje brwinowski 
urząd gminy. Z podobnymi utrudnie-
niami kierowcy przejeżdżający przez 
Brwinów borykali się ostatnich tygo-
dniach już kilkukrotnie. Praktyka poka-
zała, że zwłaszcza w porannym szczycie  
przejazd na drugą stronę torów zajmuje  

w tym miejscu dużo więcej czasu. Aby 
uniknąć tych problemów, warto wybrać 
objazdy. A co tym razem będzie się dzia-
ło na wiadukcie? Wykonawca zdemon-
tował już oba przęsła wiaduktu. Prace 
przy pierwszym przyczółku prowadzone 
były na przełomie lutego i marca. Teraz 
nadszedł czas na drugi przyczółek. [Red.] 

B R W I N Ó W

Znów wahadło  
w tunelu
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Kierowcy ostrożnie  
na drogach
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W nocy z 29 na 30 marca strażacy z Młochowa zostali wezwani 
do przewróconej ciężarówki. – Po dojeździe na miejsce zdarzenia 
zastaliśmy przewrócony ciągnik siodłowy wraz z naczepą – informują 
strażacy. Pojazd poruszał się remontowanym odcinkiem trasy i nagle 
zjechał do rowu. Nikomu nic się nie stało. [AZ]  
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Będzie nowe rondo na 720
B R W I N Ó W

Radni sejmiku województwa 
mazowieckiego na środowej 
sesji podjęli decyzję  
o przeznaczeniu 2,5 mln zł  
na budowę ronda na 
trasie 720 w Brwinowie. 
Bezkolizyjne skrzyżowanie 
powstanie u zbiegu  
ulic Biskupickiej, Armii 
Krajowej i Piłsudskiego.

O rondo w tym miejscu 
władze gminy stara-
ły się od dłuższego 
czasu. Dotychczaso-

wa organizacja ruchu przestała 
sprawdzać się wraz z pojawie-
niem się w okolicy dużych osie-
dli mieszkaniowych. Trasa 720 
przestała być „przelotówką”. 
Równie dużo kierowców korzy-
sta z dojazdu bocznymi Armii 
Krajowej i Piłsudskiego. Do-
strzegli to radni sejmiku wo-
jewództwa mazowieckiego i na 
środowej sesji postawili w tej 
sprawie kropkę nad „i”. Na bu-
dowę nowego ronda w Brwino-
wie przeznaczono 2,5 mln zł.

Radości z tej decyzji nie kryje 
burmistrz Brwinowa. – To zwień- 

804 m2 z przeznaczeniem pod 
budowę ronda. W zamian Woje-
wództwo Mazowieckie zobowią-
zało się na swój koszt wybudować 
to rondo. Decyzja radnych woje-
wódzkich jest dowodem na to, że 
Województwo Mazowieckie za-
mierza dotrzymać porozumienia 
i wywiązać się ze swoich zobo-
wiązań – skomentował na face-
booku Arkadiusz Kosiński.

Sama budowa nowego skrzy-
żowania może rozpocząć się i za-
kończyć jeszcze w tym roku. 
Teraz wszystko zależy od tego, 
kiedy rozpisany zostanie prze-
targ na wykonanie zadania. Jeśli 
uda się to zrobić szybko, a sa-
mo postępowanie przebiegnie 
bez kłopotów i uda się wyło-
nić wykonawcę, z ronda będzie 
można korzystać być może już 
po wakacjach. – Mam nadzie-
ję że jeszcze w kwietniu MZDW 
ogłosi przetarg na wybór wyko-
nawcy ronda wraz z przebudową 
odc. ul. Biskupickiej od skrzy-
żowania z ul. Szkolną do skrzy-
żowania z ul. Dworską, co 
pozwoliłoby na przeprowadze-
nie tych prac w czasie wakacji – 
dodaje burmistrz Kosiński. [Red.]
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czenie kilkuletniej współpra-
cy gminy Brwinów z Woje- 
wództwem Mazowieckim do-
tyczącej przygotowania tej in-
westycji, w ramach której nasza 
gmina wsparła Województwo 
pomocą rzeczową o łącznej 
wartości 230.779 zł, finansując 

opracowanie dokumentacji pro-
jektowej, odkupując 596 m2 czę-
ści terenu plebanii i przekazując 
później tę działkę nieodpłatnie 
dla Województwa z przezna-
czeniem pod budowę ronda, 
przekazując nieodpłatnie Wo-
jewództwu swoją działkę o pow. 
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P R U S Z KÓ W
Już 4 kwietnia ulicami 
Pruszkowa przejdzie 
Niebieski Spacer dla 
Autyzmu. To wydarzenie 
w Pruszkowie jest 
organizowane  
już od siedmiu lat. 

C o roku 2 kwietnia 
obchodzony jest 
Światowy Dzień Au-
tyzmu. Celem tego 

nietypowego święta jest pod-
noszenie świadomości ludzi 
na temat zaburzeń związanych 
z autyzmem. W tym dniu każ-
dy może okazać wsparcie i po-
moc osobom, które najbardziej 
jej potrzebują. Warto pamiętać, 
że autyzm nie jest chorobą.  
To zaburzenie rozwoju dziec- 
ka o polu neurologicznym.

W obchody Światowego 
 Dnia Autyzmu włączają się 

również pruszkowianie. Szko- 
ła dla dzieci z autyzmem „Przy- 
lądek” w Pruszkowie oraz 
Fundacja Lepszy Start za-
praszają na Niebieski Prusz- 
kowski Spacer dla Autyz- 
mu. W tym roku niebieski po-
chód ulicami miasta przejdzie  
już 4 kwietnia o godz. 10.00.  
– Spacery organizowane są 
przez szkołę od siedmiu lat. 
Serdecznie zapraszamy do 
włączenia się w ten symbo-
liczny spacer dla podkreślenia 
wsparcia osób z autyzmem 
i ich rodzin – zaznacza Joanna 
Wodarska-Litkowska dyrek- 
tor NSP „Przylądek”.

Spacerowiczów „uzbrojo-
nych” w niebieskie baloniki bę-
dzie można spotkać m.in. na  
al. Niepodległości, ul. Ko-
ściuszki i ul. Prusa. Wszyst-
kich zachęcamy do wsparcia 
tej akcji. [AZ]

Niebieski Spacer  
dla Autyzmu

P R U S Z K Ó W
Radni z sejmiku 
województwa 
mazowieckiego rozdają 
pieniądze na służbę 
zdrowia. A dokładniej  
na szpitale. Na wsparcie 
może liczyć również  
jedna z pruszkowskich 
placówek.

N a ostatnim posie-
dzeniu sejmiku wo-
jewództwa radni 
przyznali dodatko-

we pieniądze, które mają trafić 
o szpitali podlegających mar-
szałkowi. Łączna kwota dofi-
nansowania jaka trafi do lecznic 
to blisko 16 mln zł. Na liście pla-
cówek, która otrzyma pienią-
dze z województwa znalazła się 
placówka z Pruszkowa. Mowa 
tu o Szpitalu Kolejowym, do 
którego trafią ponad 4 mln zł. 

– Staramy się na bieżąco moni-
torować potrzeby naszych jed-
nostek oraz szpitali i w miarę 
możliwości przekazywać im 
środki na potrzebne remon-
ty czy zakup sprzętu. Ten rok 
jest wyjątkowy pod względem 
inwestycji na Mazowszu. Prze-
znaczymy na nie ponad 1 mld 
zł. Poza naszymi jednostkami 
kierujemy także wsparcie do 
mazowieckich gmin i powiatów 
– mówi Adam Struzik, marsza-
łek województwa. 

Na co zostaną przeznaczone 
pieniądze z dofinansowania? 
Lwią część pochłonie moder-
nizacja oddziału chorób we-
wnętrznych. Mowa tu o kwocie 
3,6 mln zł. Natomiast blisko 600 
tys. władze placówki przezna-
czą na zakup sprzętu i aparatu-
ry medycznej. Nowe urządzenia 
trafią do pracowni echokardio-
grafii i spirometrii. [AZ]

Szpital Kolejowy  
dostanie 4 mln zł 
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W miejscowości Opacz Kolonia  23 marca na ul. Szyszkowej doszło 
do zderzenia trzech samochodów. Na miejscu była policja, straż 
pożarna i karetka pogotowia ratunkowego. W wyniku zdarzenia 
jedna osoba została poszkodowana. [AZ]  

W czwartek 30 marca strażacy z OSP Falenty strażacy pomagali 
zabezpieczyć miejsce kolizji drogowej do której doszło w Falen-
tach. – Samochód osobowy zderzył się z podnośnikiem – informują 
strażacy. Na szczęście nikomu nic się nie stało. [AZ]  
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Głośna sprawa lat 90-tych. 
Zatrzymano brata Rozumeckiej

R E G I O N
Policjanci schwytali 
38-letniego Pawła R., 
poszukiwanego w związku 
z zabójstwem dilerów 
telefonów komórkowych,  
do którego doszło  
w 1997 r. w Komorowie.

P oszukiwania rozpoczę- 
ły się w 2013 r., gdy Pa- 
weł R. nie wrócił z prze-
pustki. – Mężczyz- 

na był poszukiwany od kilku lat, za 
przestępstwo rozboju z użyciem 
niebezpiecznego narzędzia do 
sprawy głośnego zabójstwa w Ko-
morowie w 1997 roku. W sierpniu 
2013 roku nie powrócił z przepust-
ki do zakładu karnego, gdzie od-
bywał karę pozbawienia wolności 
– przedstawia podkom. Karolina 
Kańka, rzecznik prasowy Komendy 
Powiatowej Policji w Pruszkowie.

Funkcjonariusze ustalili, że 
mężczyzna przebywa na terenie 
Stanów Zjednoczonych. – Poli-
cjanci z Pruszkowa, przy ścisłej 
współpracy z Wydziałem Poszu-
kiwań i Identyfikacji Osób Biu-
ra Kryminalnego KGP, w wyniku 
działań operacyjnych ustali miej-
sce pobytu mężczyzny, a amery-
kańcy policjanci dokonali jego 
zatrzymania. Policjanci ze Stanów 
Zjednoczonych poinformowa-
li o zatrzymaniu poszukiwanego 
ENA mężczyzny. 38-latek został 
już deportowany do Polski i osa-
dzony w Zakładzie Karnym – in-
formuje podkom. Kańka.

To była jedna z najgłośniej-
szych spraw lat 90-tych. Całą 
zbrodnię zaplanowała Małgo-
rzata Rozumecka (siostra Paw-
ła R.), która do lasu w Komorowie 

zwabiła dilerów Ery pod pretek-
stem zakupu 32 sztuk telefonów 
komórkowych. Na tamte lata ich 
wartość wynosiła ok. 50 tys. zł. 
Jeszcze dzień przed tragicznym 
rozwojem zdarzeń, wykopano 
dół. To nad nim padły strzały. 
Rozumecka sprzedała telefony 
pod Pałacem Kultury i Nauki.

Niestety siostra pociągnęła za 
sobą swojego brata... W chwi-
li zbrodni Paweł R. miał 16 lat. 
Wraz z rówieśnikiem Krystia-
nem M. czekali na zwabionych 

do lasu dilerów Ery. Brat Małgo-
rzaty po zdarzeniu szybko uciekł 
z kraju. Przebywał w Meksyku, 
a potem w Stanach Zjednoczo-
nych. W 2006 r. zatrzymano 
go w Nowym Jorku i depor-
towano do Polski. W 2008 r.  
usłyszał wyrok – 25 lat pozba- 
wienia wolności. [Red.]
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Muzeum Starożytnego Hutnictwa 
Mazowieckiego w Pruszkowie za-
prasza na warsztaty kaligrafii organi-
zowane w ramach cyklu „Pruszków 
– miasto spotkań”. Tym razem miesz-
kańcy mogą wziąć udział w warszta-
tach kaligrafii. Już 13 kwietnia o godz. 
18.00 Grzegorz Barański,który od 

10 lat prowadzi Szkołę Kaligrafii, Ilu-
minatorstwa i Dziedzin Pokrewnych 
zabierze uczestników na spotkanie  
z Księgą z Kless. Niezwykły, bogato ilu-
minowany manuskrypt z VIII wieku jest 
uznawany za jeden z najważniejszych 
zabytków wczesnośredniowiecznego 
chrześcijaństwa. Warsztaty praktyczne 

pozwolą uczestnikom poznać krój, któ-
rym została zapisana księga z Kells. 
Obowiązują zapisy, liczba miejsc jest 
ograniczona. Zgłoszeń należy doko-
nywać do 5 kwietnia osobiście w sie-
dzibie muzeum, telefonicznie (22 758 
72 66) lub mailowo: k.koza@mshm.pl. 
Udział w zajęciach jest bezpłatny. [AZ] 

W A R S Z T A T Y

Zajęcia kaligrafii  
w MSHM

Bez wycinki się nie dało
 Anna Zwolińska 

P I A S TÓ W
Mieszkańcy Piastowa 
alarmują, że w ostatnich 
dniach wycięto kilkanaście 
drzew wzdłuż głównego 
ciągu drogowego w mieście. 
Drzewa rosnące wzdłuż 
al. Tysiąclecia i al. Wojska 
Polskiego muszą „ustąpić” 
miejsca ścieżce rowerowej.

O wycince poinfor-
mowali nas zmar-
twieni mieszkańcy. 
– Zwracam się do 

was z prośbą o zainteresowanie 
się zaplanowaną przez nasze-
go burmistrza ścieżką rowero-
wą na terenie Piastowa. Otóż 
burmistrz zaplanował ścieżkę 
w mieście, w którym nawet igłę 
trudno wcisnąć, a co dopiero 
ścieżkę poprowadzić. Zamiast 
poprawić komfort mieszkańców, 
to burmistrz zaczął od wycina-
nia drzew na poczet tej ścieżki. 
Otóż kilka dni temu w błyska-
wicznym tempie wycięto dzie-
więć kilkudziesięcioletnich 

dorodnych, zdrowych jesionów 
oraz kilka wiekowych, dorod-
nych i zdrowych brzóz wzdłuż 
ulicy Wojska Polskiego między 
ul. Dąbrowskiego a Traugutta. 
Jak mi powiedziano cała akcja 
trwała niecałą godzinę. Cieka-
wa jestem ile jeszcze drzew i in-
nej zieleni zostanie wyciętych 
i zaasfaltowanych – napisała do 
nas Elżbieta. 

Ten sygnał nie był jedyny. 
Otrzymaliśmy jeszcze kilka 
telefonów o wycince prowa-
dzonej wzdłuż al. Tysiącle-
cia. Czy wycinka drzew jest 
konieczna? Z tym pytaniem 
zwróciliśmy się do burmistrza 
Piastowa Grzegorza Szuplew-
skiego. – W Piastowie mamy 
bardzo wąskie pasy drogowe, 
a ścieżek nie udało wytyczyć się 
w inny sposób. Usuwamy tylko 
te drzewa, które kolidowały ze 
ścieżką. Przygotowując inwe-
stycje staramy się usuwać jak 
najmniej drzew – zaznacza bur-
mistrz Piastowa. 

Zarówno wzdłuż al. Wojska 
Polskiego, jak i al. Tysiąclecia 
po obu stronach drogi znajdują 

się chodniki. Pojawia się więc 
pytanie, czy nie prościej byłoby 
zamienić jeden z nich w ścieżkę 
rowerową. – Te drogi stanowią 
główny szlak komunikacyjny 
na linii północ-południe. I to 
nie tylko dla kierowców ale 
i dla pieszych. Po obu stro-
nach znajdują się przystan-
ki autobusowe i trudno sobie 
wyobrazić by ludzie wysiadali 
na ścieżkę rowerową – doda-
je Szuplewski. 

Dobra wiadomość jest ta-
ka, że wycięte okazy zastąpią 
nowe drzewa. – Mamy bogaty 
program związany z zagospo-
darowaniem zieleni na terenie 
Piastowa. Obejmuje on nie tylko 
parki i zieleńce, ale również zie-
leń przyuliczną. W ramach tego 
programu nowe nasadzenia po-
jawią się między  innymi przy  
al. Tysiąclecia i al Wojska Pol-
skiego – mówi nam Grzegorz 
Szuplewski, burmistrz Piastowa. 

Nowa ścieżka rowerowa po-
winna być gotowa do końca 
września, a nowe nasadzenia 
mają zostać wykonane najpóź-
niej do końca października.

R E G I O N 
Dwie jednostki OSP  
z naszego regionu  
otrzymają dofinansowanie 
na zakup nowych 
pojazdów. Środki przekazał 
samorząd województwa 
mazowieckiego. 

T o już kolejna pula pie-
niędzy jaka z woje-
wództwa trafia do 
strażaków. –Zawsze 

podkreślamy rolę ochotniczych 
straży pożarnych, bo ich wkład 
w zapewnienie bezpieczeństwa 

mieszkańcom Mazowsza jest 
nieoceniony. Zwłaszcza, że he-
roiczna praca, jakiej się podej-
mują druhowie, jest wyrazem 
ich dodatkowych pasji i po-
czucia odpowiedzialności za 
lokalną społeczność – mó-
wi Adam Struzik, marszałek 
województwa. – Niedawno 
przeznaczyliśmy 5 mln zł na 
remonty strażnic, teraz przy-
znaliśmy konkretnym gminom 
wsparcie na zakup samocho-
dów, które są im niezbędne do 
prawidłowego przeprowadza-
nia akcji ratunkowych. 

Strażacy z dofinansowaniem 
Dofinansowanie otrzyma-

ją również jednostki z naszego 
regionu. Do OSP Biskupice tra-
fi 130 tys. zł na zakup średniego 
samochodu ratowniczo-gaśni-
czego. Dofinansowanie tej samej 
wysokości otrzyma OSP z Gro-
dziska Mazowieckiego, która pla-
nuje zakupić wóz tego samego 
typu co jednostka w Biskupicach. 

Dotychczas samorząd wo-
jewództwa przeznaczył na 
wsparcie OSP już 67,4 mln zł, co 
pozwoliło jednostkom na zakup 
659 specjalistycznych wozów, 36 
łodzi oraz ok. 690 pomp. [AZ] 

N A D A R Z Y N 
Do zdarzenia doszło  
po godz. 23.00 
w miniony poniedziałek 
(26 marca). 30-latek 
włamał się na plebanię 
w Nadarzynie i ukradł 
drabinę. Chciał zabrać  
też obrazy sakralne,  
ale nie zdążył.

P rzybyli na miejsce 
policjanci zauważy-
li mężczyznę, któ-
ry akurat opuszczał 

posesję plebani. W rękach 
niósł drabinę. – W toku dal-
szych czynności okazało się, 
że mężczyzna po wyłamaniu 
kłódki, dostał się do pomiesz-
czenia dzwonnicy kościelnej 
skąd zabrał drabinę – wyjaśnia 

podkom. Karolina Kańka, rzecz-
nik prasowy Komendy Powiato-
wej Policji w Pruszkowie.

Jednak to nie był koniec ca-
łej historii. Po włamaniu na ple-
banię 30-latek wspiął się przy 
pomocy drabiny na balkon do-
mu parafialnego, skąd chciał 
ukraść obrazy sakralne. Jed-
nak został spłoszony.

Włamał się na plebanię. Ukradł drabinę

Mężczyznę zatrzymano, 
a później osadzono w policyj-
nym areszcie. We wtorek usły- 
szał zarzut włamania do dzwon-
nicy kościelnej oraz zarzut usi-
łowania kradzieży z włamaniem 
do domu parafialnego. Teraz 
sprawą zajmie się sąd. Spraw-
cy włamania grozi nawet do 10 
lat więzienia. [AZ] 
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W chwili zbrodni Paweł R. miał 16 lat.  
Wraz z rówieśnikiem Krystianem M. 
czekali na zwabionych do lasu dilerów Ery.
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Takim „wyczynem” może pochwalić 
się 33-letni Łukasz C.  W ręce krymi-
nalnych z Grodziska Mazowieckiego 
wpadł 33-latek, który został wytypo-
wany jako sprawca włamania do gara-
żu. Właściciel obiektu potwierdził, że 
kilka dni temu ktoś podkopał się pod 
garaż i zabrał ze środka kilkadziesiąt 

metrów przewodu elektrycznego. Swo-
je straty wycenił na 2 tys. zł. – Dobre 
rozpoznanie i skutecznie prowadzone 
działania operacyjne grodziskich krymi-
nalnych przyczyniły się do zatrzyma-
nia 33-latka, podejrzanego o włamanie. 
Mężczyzna przyznał się do podkopa-
nia się pod garaż na posesji i kradzieży 

przewodów elektrycznych. Łukasz C. 
usłyszał zarzut dokonania kradzieży  
z włamaniem i dobrowolnie poddał się 
karze.  – przedstawia asp. sztab. Kata-
rzyna Zych, rzecznik prasowy Komendy 
Powiatowej Policji w Grodzisku Ma-
zowieckim. Za ten czyn grozi kara na-
wet 10 lat pozbawienia wolności. [SD] 

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

Podkopał się pod  
garaż i ukradł kable

Ogłoszenie

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. 
poz.  1496)  zawiadamiam,  że  dnia  20.03.2018  r.  
została  wydana  decyzja  nr  1/2018  o  zezwoleniu  na 
realizację  inwestycji  drogowej  obejmującej  rozbudowę 
drogi gminnej ul. Rymarskiej na odcinku ok. 120 m  
(od ul. Głównej w kierunku ul. Twardej).

Inwestycja obejmuje następujące działki: 

Nieruchomości przeznaczone pod pas drogi gminnej 
dz. nr ew. 324/4 (powstała z podziału dz. nr ew. 324), 325, 
326/7  (powstała  z  podziału  dz.  nr  ew.  326/4)  –  obr.  26  
w Pruszkowie. 

Nieruchomości lub ich części, z których korzystanie 
będzie ograniczone w związku z planowaną inwestycją 
drogową: dz. nr ew. 333 - obr. 26 w Pruszkowie. 

Jednocześnie  informuję  o  możliwości  zapoznania  się 
z  decyzją  w  godzinach  pracy  urzędu:  poniedziałek 
8:00-18:00,  wtorek  ÷  piątek  8:00-16:00,  w  Wydziale 
Architektury Starostwa Powiatowego w Pruszkowie, 
ul.  Drzymały  30,  05-800  Pruszków,  pokój  nr  104 
(I piętro), tel.: 22 738-14-38.

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji  

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 t.j.) 
zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne 
na wniosek Burmistrza Miasta Piastowa w sprawie wydania 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
dotyczącej budowy dróg gminnych – ulic S. Noakowskiego 
oraz J. Chełmońskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
w Piastowie.

Inwestycja obejmuje następujące działki: 

277/7, 277/9 (277/13, 277/14), 284/3, 285/3, 286 (286/1, 286/2, 
286/3), 287 (287/1, 287/2, 287/3), 288 (288/1, 288/2, 288/3), 
147/2 (147/3, 147/4), 204/1 (204/3, 204/4), 204/2, 203/1 (203/3, 
203/4), 203/2 (203/5, 203/6), 179/2 (179/3, 179/4), 179/1 (179/5, 
179/6), 214/1 (214/3, 214/4), 215/5 (215/9, 215/10), 215/6 
(215/11, 215/12), 216/2 (216/3, 216/4), 163 (163/2, 163/3), 
257/4 (257/7, 257/8), 257/5 (257/9, 257/10), 259, 257/6 (257/11, 
257/12), 258/3 (258/7, 258/8), 258/4 (258/9, 258/10), 277/10 
(277/15, 277/16), 258/6 (258/11, 258/12), 256/5 (256/6, 256/7), 
254 (254/1, 254/2), 277/8 (277/11, 277/12) obr. 4 w Piastowie.

W odniesieniu do działek ulegających podziałowi – przed 
nawiasem podano numer działki przed podziałem, w nawiasie 
numery działek po podziale. Numery działek objętych liniami 
rozgraniczającymi (pod inwestycję) zostały pogrubione.

Nieruchomości objęte inwestycją, stanowiące tereny kolejowe  
w granicach projektowanych linii rozgraniczających:

278/31, 278/34, 278/35, 278/7 obr. 4 w Piastowie

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z aktami 
sprawy w godzinach pracy urzędu: poniedziałek 8:00-18:00, 
wtorek ÷ piątek 8:00-16:00, w Wydziale Architektury Starostwa 
Powiatowego w Pruszkowie; ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, 
pokój nr 104 (I piętro), tel.: 22 738-14-38. 

reklama Ogłoszenie

CDK jednak nie taki straszny
P R U S Z KÓ W

Zakończyło się głosowanie 
w plebiscycie na „Makabryłę 
2017”. Pruszkowskie 
Centrum Dziedzictwa 
Kulturowego zajęło w 
nim szóste miejsce, czyli 
uplasowało się w drugiej 
połowie niechlubnej stawki.

S ama nominacja do ty-
tułu „Makabryły 2017” 
wywołała wiele emo-
cji. Szczególnie, że 

w tym przypadku zajęcie wy-
sokiego miejsca nie jest powo-
dem do dumy. Tytuł „Makabryły” 
otrzymują bowiem architekto-
niczne „koszmarki”. CDK zostało 
nominowane za „ciężką, topor-
ną i niedopasowaną do otocze-
nia bryłę”. Obok pruszkowskiego 
obiektu w zestawieniu znalazło 
się dziewięć innych budynków 
z całej Polski, w tym m.in. Gale-
ria Wroclavia z Wrocławia, pałac 
ślubów w Sosnowcu i willa Mon-
te w Zakopanem.

Do sprawy na naszych łamach 
odniosły się też władze Prusz-
kowa. – Nominacja nie jest 

Szekspirowski czy Międzyna-
rodowe Centrum Kongresowe 
w Katowicach – bronił CDK 
Michał Landowski, wicepre-
zydent miasta.

A jakie są wyniki plebiscytu? 
Po podsumowaniu głosowania 
tytuł „Makabryły” wędruje do... 

Zakopanego. Centrum Dziedzic-
twa Kulturowego w Pruszkowie 
znalazło się na szóstym miejscu, 
otrzymując 1388 głosów. Dla po-
równania na willę Monte głos od-
dało ponad 12 tys. osób. 

Czyli CDK nie takie straszne. 
A jakie jest Wasze zdanie? [Red.]
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słuszna, bowiem serwis Bryła 
nie ukazuje czytelnikom całego 
obiektu. Budynek ma charak-
ter industrialny, nawiązują-
cy do historii miasta związanej 
z metalurgią. Warto porównać 
sobie ten budynek z takimi 
obiektami jak Gdański Teatru 

S T A N D  U P
Grodzisk Mazowiecki 
staje się mekką 
miłośników Stand Upu.  
W czerwcu miasto 
odwiedzi kolejna  
gwiazda tej formy 
kabaretu, Katarzyna 
Piasecka.

K atarzyna Piasecka to 
jedna z niewielu ko-
biet w świecie pol-
skiego Stand Upu. 

Charakterystyczna, zadziorna, 
bezkompromisowa, tryskają-
ca humorem z dużą domieszką 
ironii. Od kilku lat nieustannie 
obecna na największych galach 
stand up, szerokiej publicz-
ności znana z wielokrotnych 
występów telewizyjnych. Swój 
najnowszy program zaprezen-
tuje już 1 czerwca w Grodzisku 
Mazowieckim w pubie Emcz-
tery (Mokronoskich 4).

– Stand-Up Grodzisk za-
prasza! Katarzyna Piasecka 
przyjeżdża do nas ze swo-
im najnowszym programem 

„Winna”! Nowe spostrzeże-
nia, nowa energia i jedna histo-
ria, bez której ten program nie 
mógłby powstać. Całość w cha-
rakterystycznej dla niej, bezpo-
średniej i bezkompromisowej 
formie – zachęcają organiza-
torzy z grodziskiego Emcztery.

Bilety na występ Katarzy-
ny Piaseckiej dostępne są 
na stronie biletyna.pl (30 zł/ 
/wejściówka). [Red.]

Piasecka wystąpi  
w Grodzisku
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OBWIESZCZENIE 
Starosty Pruszkowskiego

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o 
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 z późn. zm.) zawiadamiam, że zostało wszczęte 
postępowanie administracyjne na wniosek Wójta Gminy Michałowice  
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
dotyczącej rozbudowy drogi gminnej (ul. Mokrej) w Opaczy Kolonia, 
gmina Michałowice, powiat pruszkowski,

Inwestycja obejmuje następujące działki:

Nieruchomości objęte linią rozgraniczającą inwestycji: 

obręb Opacz Kolonia: 
działki nr ew.: 165/6, 163/4, 161/1, 171/1, 171/2, 749, 166/1, 171/3,
165/13 (działka powstała z podziału działki 165/5), 165/11 (działka powstała 
z podziału działki 165/4), 165/9 (działka powstała z podziału działki 165/3), 
165/7 (działka powstała z podziału działki 165/2), 163/18 (działka powstała z 
podziału działki 163/16), 161/11 (działka powstała z podziału działki 161/4), 
161/9 (działka powstała z podziału działki 161/3), 161/17 (działka powstała z 
podziału działki 161/8),  161/15 (działka powstała z podziału działki 161/7),  
161/13 (działka powstała z podziału działki 161/5),  170/26 (działka powstała 
z podziału działki 170/7),  170/18 (działka powstała z podziału działki 170/14), 
170/20 (działka powstała z podziału działki 170/16), 170/22 (działka powstała 
z podziału działki 170/17), 170/24 (działka powstała z podziału działki 170/3), 
169/2 (działka powstała z podziału działki 169/1), 166/13 (działka powstała 
z podziału działki 166/6), 166/11 (działka powstała z podziału działki 166/2); 

obręb Michałowice Osiedle: działki nr ew.: 45/4, 45/6.
 

Części działek, z których korzystanie będzie ograniczone:

obręb Opacz Kolonia: 
działki nr ew.: 165/12 (działka powstała z podziału działki 165/4), 163/8, 
163/19 (działka powstała z podziału działki 163/16), 161/12 (działka powstała 
z podziału działki 161/4), 161/10 (działka powstała z podziału działki 161/3), 
170/27 (działka powstała z podziału działki 170/7), 170/19 (działka powstała 
z podziału działki 170/14), 169/3 (działka powstała z podziału działki 169/1), 
755, 754, 753;

obręb Michałowice Osiedle: działki nr ew.: 45/4, 45/6.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy  
w godzinach pracy urzędu: poniedziałek 8:00-18:00, wtorek ÷ piątek 8:00-
16:00, w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego w Pruszkowie;  
ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, pokój nr 104 (I piętro), tel.: 22 738-15-62. 
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Muzeum Dulag 121 zaprasza na ko-
lejne spotkanie w ramach cyklu „Przy-
stanek Historia”. Tym razem gościem 
muzeum będzie dr Dariusz Gałaszew-
ski z Instytutu Pamięci Narodowej. 
Uczestnicy spotkania będą mogli wy-
słuchać wykładu „Zbrodnia Katyńska 
1940”. – Wiosną 1940 r., na podstawie 

decyzji najwyższych sowieckich władz 
z 5 marca 1940 r., sowiecka policja po-
lityczna wymordowała blisko 22 tys.  
osób w różnych miejscach sowiec-
kich republik: ukraińskiej i białoru-
skiej. Pierwszy transport jeńców  
z obozu w Kozielsku wyruszył w wa-
gonach bydlęcych 3 kwietnia 1940 r. 

przez Smoleńsk do Gniezdowa, skąd 
zostali przewiezieni do uroczyska Ko-
zie Góry w lesie katyńskim. Tam funk-
cjonariusze NKWD zabijali każdego 
strzałem w tył głowy – informują or-
ganizatorzy. Spotkanie odbędzie się 
7 kwietnia o godz. 15.00 w Muzeum 
Dulag w Pruszkowie. [AZ] 

W Y K Ł A D

Zbrodnia  
Katyńska 1940

Piastowskie drogi 
osiedlowe do przebudowy

P I A S TÓ W
W ostatnich kilkunastu 
dniach piastowski 
magistrat ogłosił 
kilka przetargów 
spod znaku inwestycji 
drogowych. Planowane 
sa przebudowy ulic: 
Wiosennej, Brzozowej, 
Złotej Jesieni, Skorupki. 

G łosy narzekań na 
niezadowalającą ja-
kość dróg usłyszy-
my w każdej gminie, 

mimo że każdego roku samo-
rządy wydają ogromne pie-
niądze, by poprawić drogi. Na 
terenie Piastowa znajdziemy 
wiele ulic wymagających na-
tychmiastowej poprawy. W wie-
lu miejscach jest też problem 
z odwodnieniem. Ale wkrótce 
mają nadejść lepsze czasy. 

Na tę chwilę ogłoszono dość 
znaczną liczbę przetargów. Za-
cznijmy od ul. Złotej Jesieni. Ma 
ona długość 385 m i jest utwar-
dzona płytami typu MON. Pia-
stowski urząd planuje tutaj 
wybudować jezdnię o szeroko-
ści 5 m oraz chodniki. Wszystko 
z kostki betonowej. Po zakoń-
czonych robotach drogowych 
mają pojawić się 3 progi zwal-
niające. Nie zapomniano o od-
wodnieniu.

Zmiany zajdą też na ul. Brzo-
zowej, która łączy Harcerską 
z Godebskiego. Jej nawierzchnia 
jest bardzo zniszczona... Wiele 
ubytków i nierówności utrudnia 

mieszkańcom codzienne poru-
szanie się tą ulicą. Dlatego też 
ogłoszono przetarg na przebu-
dowę Brzozowej. Na 350 m ma 
pojawić się nowa nawierzch-
nia z kostki betonowej, chod-
niki i kanalizacja deszczowa. 

Kolejna nie mniej ważna, choć 
bardzo krótka ulica to Wiosen-
na. Jej długość to zaledwie 149 m. 
Odwodnienie będzie odbywało 
się za pomocą spadków podłuż-
nych i poprzecznych. Na nowej 
nawierzchni z kostki betonowej 

powstanie jeden próg zwalnia-
jący. 

Ulica Skorupki znajduje się 
na terenie Piastowa w zachod-
niej części miasta. Łączy Pade-
rewskiego i Sułkowskiego, a jej 
długość to 171 m. Tradycyjnie 
ma pojawić się tutaj nowa na-
wierzchnia z kostki i odwod-
nienie. Tutaj zrezygnowano 
z progów zwalniających. 

Termin wykonania zamówie-
nia dla wszystkich tych ulic to 
koniec lipca tego roku.
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Nasza szkoła i Mozart
 Małgorzata Głowacka 

P R U S Z K Ó W
13 marca 2018 r. uczniowie 
Społecznego Liceum 
Ogólnokształcącego 
Nr 23 oraz Gimnazjum 
Społecznego w Pruszkowie  
wraz z dyrektorem  
i nauczycielami wybrali się 
do Opery Narodowej  
na operę Wolfganga 
Amadeusa Mozarta  
pt. „Łaskawość Tytusa”.

Nasi uczniowie byli dobrze 
przygotowani do odbio-
ru tego tekstu kultury. 

Poznali wcześniej libretto, choć 
i tak czekało ich spore zasko-
czenie, ponieważ reżyser Ivo van 
Hove przedstawił współczesną 
wersję utworu. Trzeba przy-
znać, że belgijski twórca do-
brze przygotował śpiewaków, 
którzy stworzyli wspaniałe kre-
acje aktorskie.

Pod względem inscenizacji był 
to obraz dość banalny – wszystko 
rozgrywało się bowiem w apar-
tamencie hotelowym. Nad sce-
ną zawieszony był ekran, który 
ukazywał obraz z kamer umiesz-
czonych po bokach i z tyłu sceny. 

Pozwalało to na ukazanie de-
tali – tak istotnych w przypadku 

charakterystycznej mowy ciała 
czy mimiki twarzy.

W „Łaskawości Tytusa” moż-
na było usłyszeć kilka ładnych 
arii. Wśród śpiewaków (obsada 
międzynarodowa) wyróżniali się 
Charles Workman  w roli tytu-
łowej,  Anna Bonitatibus (Sesto) 
i Anna Bernacka  (Annio). Mu-
szę dodać, że ponadtrzygodzinny 
spektakl podobał się wszystkim 
uczniom i że jak zwykle w takich 
sytuacjach dostosowali ubiór i za-
chowanie do miejsca, w którym 
się znaleźli. Przyjemnie było 
rozmawiać z nimi następnego 
dnia w szkole o wrażeniach i dal-
szych oczekiwaniach…
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okKolejny krok do budowy 

przedszkola na Okrężnej
 Seweryn Dębiński 

G R O D Z I S K  M A Z .
Grodziski urząd ogłosił 
przetarg na wykonanie 
projektu budowy żłobka  
i przedszkola przy  
ul. Okrężnej. Budynek  
ma pomieścić łącznie 
300 dzieci.

P lany związane z budo-
wą wyżej wymienio-
nego obiektu powoli 
zaczynają się mate-

rializować. Powstanie on przy 
ul. Okrężnej na działce o po-
wierzchni 3,1 tys. m kw. Budynek 
będzie dwukondygnacyjny i bę-
dzie pełnił funkcję żłobka oraz 
przedszkola. W tym pierwszym 
zmieści się 50 dzieci, a w dru-
gim 250 przedszkolaków.

We wnętrzu standardowo 
znajdą się pomieszczenia dydak-
tyczne, administracyjne, sani-
tarne, pomocnicze, techniczne, 

kuchenne. Żłobek znajdzie swoje 
miejsce na parterze. W bezpo-
średnim sąsiedztwie głównego 

wejścia od zachodniej strony zlo-
kalizowano hall wejściowy z klat-
ką schodową, pomieszczenie 

ochrony, szatnie i pomiesz-
czenie na wózki. Parter zmie-
ści sześć sal edukacyjnych, a w 
każdej z nich znajdzie się po-
mieszczenie pomocnicze oraz 
toaleta (dwie umywalki i dwa 
ustępy). Jedna sala pomieści 25 
dzieci. W centralnej części bu-
dynku pojawi się wielofunkcyj-
na sala w stylu wewnętrznego 
placu zabaw.

Przedszkole znajdzie się na 
pierwszym piętrze. Kondy-
gnacja ta również podzielona 
została na część administracyj-
ną, pomieszczenia pomocni-
cze, techniczne, które znajdują 
się od północnej strony oraz 
na część dydaktyczną od po-
łudniowej i wschodniej.

Cały budynek zostanie przy-
stosowany do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych.

Termin wykonania doku-
mentacji projektowej to 240 
dni, od daty podpisania umo-
wy urzędu z wykonawcą.
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K O N C E R T 
W kwietniu w kościele  
św. Krzysztofa w Podkowie 
Leśnej odbędzie się 
wyjątkowa beatowa  
msza. Zaśpiewa na niej 
m.in. Marek Piekarczyk.

M sze big beatowe 
w Podkowie Le-
śnej mają długą 
tradycję. W tym 

roku przypada 50. rocznica od-
prawienia w Polsce pierwszego 
takiego nabożeństwa. Również 
w tym roku przypada 100. roczni-
ca urodzin księdza Leona Kantor-
skiego, legendarnego proboszcza 
podkowiańskiej parafii. Jedna 
i druga okazja stały się pretekstem 

do przygotowania wyjątkowej be-
atowej oprawy mszy zaplanowa-
nej na 14 kwietnia.

Zagrają i zaśpiewają zna-
ni muzycy. Usłyszeć będzie 
można m.in. Marka Piekarczy-
ka, rockmana przez lata zwią-
zanego z zespołem TSA. Nad 
całością opiekę artystyczną 
objęła Katarzyna Gärtner, au-
torka mszy „Pan przyjacielem 
moim”, od której zaczęła się hi-
storia muzycznych, beatowych 
nabożeństw w Podkowie Le-
śnej. Premiera utworu odbyła się  
14 stycznia 1968 r. w miejscowym 
kościele. Kompozycje przygo-
towanie specjalnie na tę oka-
zję wykonał wówczas zespół  
Czerwono-Czarni. [Red.]

Msza beatowa z Markiem 
Piekarczykiem

Artykuł sponsorowany
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W I A D O M O Ś C I

G R O D Z I S K  M A Z .
Rozpoczęły się prace przy 
budowie nowego terenu 
zielonego w Grodzisku 
Mazowieckim. Park na 
osiedlu „Jaśminowa” ma 
być gotowy jesienią.

D o tej pory niezago-
spodarowany teren 
przy ul. Wiklinowej 
raczej odstraszał 

niż zachęcał do wypoczynku na 
świeżym powietrzu. Po zakoń-
czeniu prac ma zmienić się nie 
do poznania, a mieszkańcy po-
bliskiego osiedla zyskają przyja-
zne miejsce do spędzania czasu 
pod chmurką. – Teren położo-
ny jest w północno-wschodniej 
części miasta. Ma kształt pro-
stokąta. Działka otoczona jest 
zabudową wielorodzinną i jed-
norodzinną, od strony północ-
nej teren graniczy z linią PKP. 
Obszar opracowania stano-
wi obecnie nieużytek i nie jest 
pielęgnowany – czytamy w do-
kumentacji projektowej.

Jak zostanie zagospodarowany 
ten obszar o powierzchni prawie 
6 tys m kw.? – Projekt przewiduje 

Nowy park w budowie
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sowanie z Programu Operacyj-
nego Infrastruktura i Środowi-
sko. Kiedy z nowego parku będzie 
można korzystać? – Obecnie wy-
konawca przystąpił do prac zwią-
zanych z przygotowaniem terenu 
do prac zasadniczych, w tym ro-
bót geodezyjnych i niwelacji te-
renu. Planowane zakończenie 
inwestycji przypada na paź-
dziernik 2018 roku – zapewnia  
grodziski urząd gminy. [Red.]

wykonanie nawierzchni mine-
ralnych, założenie trawników 
z rolki, wykonanie placów za-
baw, boisk, montaż elementów 
małej architektury, założenie ra-
bat i posadzenie drzew i krzewów. 
W ramach tego projektu wykona-
ne zostanie również oświetlenie 
parkowe – informuje grodzi-
ski magistrat.

Prace pochłoną ponad 737 tys. zł. 
Część tej kwoty do dofinan- 

12
Z dniem 1 kwietnia 2018 r. przesta-
ną obowiązywać dotychczasowe za-
sady korzystania z parkingów „Parkuj 
i Jedź” w lokalizacjach: Błonie, Brwi-
nów, Celestynów, Mińsk Mazowiecki, 
Ożarów Mazowiecki, Radom, Siedlce, 
Teresin i Żyrardów. Od dnia 1 kwiet-
nia 2018 r. parkingi „Parkuj i Jedź” 

będą funkcjonować w otwartej for-
mule, bez dozoru i bezpłatnie z do-
stępnością dla wszystkich posiadaczy 
pojazdów osobowych i rowerów, przez 
całą dobę siedem dni w tygodniu bez 
konieczności posiadania biletu – infor-
muje Jolanta Maliszewska z biura pra-
sowego KM. Tę zmianę w pełni będzie 

można odczuć we wrześniu, kiedy 
to planowany jest finał zasadniczych 
prac remontowych na podmiejskiej 
linii kolejowej nr 447. Wówczas na 
szlak mają powrócić pociągi KM i SKM,  
a pasażerowie znów będą mogli korzy-
stać z nieczynnych obecnie stacji m.in. 
w Brwinowie czy Pruszkowie. [Red.] 

R E G I O N

Parkingi KM  
będą bezpłatne 
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 Anna Zwolińska 

TA R G I
Przed nami Animal Days, czyli 
największe Targi Zoologiczne 
w Polsce! Miłośnicy  
i posiadacze zwierzaków 
na pewno znajdą tu coś dla 
swoich pupili. Koniecznie 
odwiedźcie hale Ptak 
Warsaw Expo w Nadarzynie 
w dniach6-8 kwietnia. 

W ystawy zwierząt, 
przegląd rynku 
usług i produk-
tów dla zwierząt, 

a także seria spotkań edukacyj-
nych o tym, jak zadbać o swoje-
go pupila – słowem wszystko dla 
zwierząt i o zwierzętach w jednym 
miejscu. Tak opisują targi organi-
zatorzy. Na trzy dni hale w Nada-
rzynie wypełnią się zwierzakami 
i akcesoriami przeznaczonymi 
właśnie dla naszych pupili. 

To jednak nie wszystko. Nie za-
braknie również ciekawych go-
ści.  Gościem specjalnym targów 
będzie „Nela Mała Reporterka” 
– podróżniczka, autorka best-
sellerowych książek, a także au-
dycji radiowych i telewizyjnych 
dla dzieci i młodzieży. Nela zapre-
zentuje swoją najnowszą książkę, 
opowie o podróżniczych przy-
godach i spotkaniach z różnymi 
zwierzętami. Atrakcją targów bę-
dzie również znana behawioryst-
ka zwierzęca Aneta Awtoniuk i jej 
szkoła Azorres.

Wśród atrakcji targów znalazł 
się konkurs dla aquascaperów 

zajmujących się urządzaniem 
akwariów. Ich prace zapierają 
dech w piersiach, ci artyści po-
trafią stworzyć prawdziwe arcy-
dzieła podwodnego świata. Każdy 
posiadacz akwarium chętnie po-
prosiłby ich o urządzenie „miesz-
kanka”dla własnych rybek.

Na targach obecni będą rów-
nież ratownicy z Fundacji Ani-
mal Rescue Poland, którzy na co 
dzień zajmują się ratowaniem 
zwierząt m.in. po wypadkach. 
Opowiedzą swojej pracy i prze-
prowadzonych akcjach. 

pi
xa

ba
y.c

om

C I Ę Ż A R Y
19 maja w obiekcie 
sportowym przy  
ul. Kazimierza Lisieckiego 
1 w Pruszkowie odbędą  
się Mistrzostwa Polski  
w wyciskaniu sztangi  
leżąc pod rangą federacji 
WRPF – World Raw 
Powerlifting.

C elem zawodów jest 
popularyzacja ak-
tywności ruchowej 
jako formy zdro-

wego stylu życia oraz propa- 
gowanie takiej dyscypliny si-
łowej jak wyciskanie sztan-
gi leżąc. W zawodach mogą 
uczestniczyć członkowie klu-
bów sportowych, stowarzyszeń 
oraz zawodnicy nie zrzeszeni, 
bez licencji. Wszyscy rywalizują 
bez koszulek specjalistycznych 
i bez opasek na łokcie. A żeby 
zaliczyć wyciśnięcie ciężaru 

pośladki zawodnika muszą 
mieć stały kontakt z ławecz-
ką, wolno jedynie oderwać od 
ziemi pięty i głowę.

Siłacze będą rywalizować 
w kilku kategoriach: open 
Absolut Men, Open Absolut 
Women, Open Służb Mundu-
rowych, Niepełnosprawnych, 
Wiekowych. Przewidziano też 
kategorie wagowe, jednak od-
będą się one jeśli w danej kate-
gorii wystartuje przynajmniej 
czterech zawodników.

Gościem specjalnym zawo-
dów będzie Michał Rudziń-
ski-Polak, który jako jedyny 
wycisnął sztangę o wadzę 290 
kg (bez koszulki specjalistycz-
nej), prezydent federacji WRPF 
Polska Andrzej Kocyła oraz 
Dominika Tajner Wiśniewska 
– przygotowująca się na wy-
prawę w Himalaje.

Start zawodów 19 maja 
o godz. 10.00. [SD]

Siłacze zmierzą się  
w Pruszkowie

P I A S T Ó W
Policjanci z Piastowa 
prowadzą sprawę 
dotyczącą włamania 
do piwnicy, które miało 
miejsce prawdopodobnie 
w nocy z 26 na 27 marca 
tego roku. Zatrzymany 
34-latek posiadał przy 
sobie kilka wędek oraz 
akcesoria wędkarskie.

W spomnianej no-
cy o godzinie 2.30 
policjanci z Pia-
stowa na al. Ty- 

siąclecia zauważyli mężczyznę, 
który niósł dużą torbę i na widok 
radiowozu przyśpieszył. Funk-
cjonariusze wylegitymowali 
mężczyznę, jednak nie posia-
dał on przy sobie żadnych do-
kumentów i podał dane innej 
osoby. Przy mężczyźnie znale-
ziono pokrowiec ze sprzętem 
wędkarskim, skrzynkę z ak-
cesoriami wędkarskimi i kilka  
butelek alkoholu.

Na pytanie skąd ma te rze-
czy oświadczył, że... włamał 
się do piwnic na ul. Harcer-
skiej w Piastowie. W związku 

Włamał się do piwnicy, ukradł... wędki
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z podejrzeniem popełnienia 
przestępstwa mężczyzna zo-
stał zatrzymany. Na komisa-
riacie zweryfikowano dane 
zatrzymanego i okazało się, że 
jest on poszukiwany listem goń-
czym. 34-latek został osadzony 
w policyjnym areszcie.

Policjanci proszą osoby, 
które rozpoznają wśród odzy-
skanych przedmiotów swoją 
własność o kontakt z Komi-
sariatem Policji w Piastowie 
celem identyfikacji zabezpie- 
czonych rzeczy –  tel. 22 723 64 47,  
22 60 46 820. [SD]

 Krajowa Wystawa Psów
 Międzynarodowa Wystawa Kotów
 Psie przedszkole Neli Małej Reporterki
 Strefa Karaibska Neli Małej Reporterki
 Strefa Behawioralna Anety Awtoniuk
 Konkurs Agility
 Pokaz Psiej Mody
 Pokazy Groomingu
 Konferencja Branży Zoologicznej

Atrakcje targów:



B I E G I
W najbliższą, świąteczną 
sobotę w Pruszkowie 
odbędzie się wielkanocna 
edycja parkrun, czyli 
biegu na 5 kilometrów 
wokół Parku Potulickich. 
Nie zabraknie bitwy 
na pisanki.

P ruszkowski parkrun to 
już tradycja. Biegacze 
spotykają się w każ-
dą sobotę, aby prze-

mierzyć 5-kilometrowy dystans 
w malowniczym Parku Potu-
lickich. Biegają i starsi i młod-
si, mamy z dziećmi w wózkach 
i miłośnicy czworonogów wraz 
ze swoimi pupilami. Nie inaczej 
będzie w najbliższą sobotę, choć 
będzie to parkrun w wyjątkowej, 
świątecznej oprawie.

Po dotarciu do mety zawodnicy 
wezmą udział w bitwie na pisan-
ki. Zasady tej dodatkowej atrakcji 
są proste. Każdy z uczestników 
będzie mógł przynieść ze sobą 
dwa ugotowane i pokolorowane 
jajka. Wygra posiadacz pisanki, 
która w nienaruszonym stanie 
przetrwa „stukanie” z innymi. 
– Nasze kolejne, 180. spotkanie 

Wielkanocny parkrun i bitwa na pisanki
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odbywa się też bieg walentynkowy. 
A w miniony weekend nie zabra-
kło topienia marzanny w par-
kowym stawie. Nie ma więc 
wątpliwości, że jest to impreza 
przyjazna nie tylko biegaczom, 
ale też kibicom i mieszkańcom.

Przypominamy, że w parkrun 
wystartować może każdy i jest to 
bezpłatne. Nie ma ograniczeń 
wiekowych, wszyscy uczestni-
cy do pokonania mają niewielki 
dystans 5 kilometrów na dość ła-
twej trasie pruszkowskiego Par-
ku Potulickich. Aby wziąć udział 
w biegu należy zarejestrować się 
za pośrednictwem strony inter-
netowej parkrun. Start w każdą 
sobotę o godz. 9.00. [Red.]

parkrun, odbędzie się jak zwy-
kle, czyli biegamy, a jeśli pojawi 
się ktoś w ramach spaceru z kij-
kami, to także jest mile widziany 
– mówi Janusz Wiśniewski, or-
ganizator pruszkowskiego par-
krun. – Niezwykłe jest jedynie to, 
że odbędzie się także bitwa na pi-
sanki. Serdecznie zapraszam do 
zabawy, szczególnie dzieci. Są-
dzę, że taka bitwa może być dla 
najmłodszych szczególnie atrak-
cyjna – dodaje.

Pruszkowski parkrun nie po 
raz pierwszy nawiązuje do świąt. 
W grudniu, w bożonarodzenio-
wej edycji można było spotkać 
biegaczy w strojach świętego 
Mikołaja. W specjalnej oprawie 

WESOŁYCH
ŚWIĄT
życzy

 Anna Zwolińska 

T R A DYC J A
Zajączek, kurczaczki 
i pisanki to symbole 
z którymi kojarzą nam 
się Święta Wielkanocne. 
Skąd w tym towarzystwie 
wziął się zajączek? 

W tradycji chrze-
ścijańskiej sym-
b o l e m  Ś w i ą t 
Wielkiej nocy nie 

jest zajączek a baranek, wywo-
dzący się od Baranka Bożego. 
Stąd przy tworzeniu wielka-
nocnego koszyczka cukrowy 
baranek jest obowiązkowym 
elementem. W „święconce”o-
bok baranka znajdziemy chleb, 
wędlinę, sól, pieprz i oczywiście 
jajka. Ostatnio do święconek 
wkładamy też ciasto. Zajączka 
na tej liście nie ma. Skąd więc 
się wziął ten szaraczek?

Zając pojawiał się już w pra-
dawnych wierzeniach i był uzna-

głównie demony. Ludzie naj-
zwyczajniej bali się tych zwie-
rząt i widząc zająca na drodze 
omijali go szerokim łukiem. Jed-
nocześnie zając był kojarzony 
z nadejściem wiosny, a Święta 
Wielkanocne przypadają wła-
śnie o tej porze roku. 

Wielkanocny zajączek to jed-
nak nie tylko symbol poja-
wiający się na świątecznych 
pocztówkach czy grafi kach. To 
również swoisty wielkanocny 
„odpowiednik” Świętego Miko-
łaja. Zajączek również przynosi 
prezenty, choć nie tak ogrom-
ne jak Mikołaj. Zajączek z re-
guły przynosi drobne podarki, 
najczęściej słodycze. Jednak 
Zajączek jest sprytniejszy od 
Mikołaja i swoje podarki chowa 
w koszyczkach, które ukrywa 
w domu lub ogrodzie. Niekie-
dy, żeby znaleźć koszyczek 
z łakociami trzeba się moc-
no nagimnastykować. Trady-
cja obdarowywania wywodzi 
się z Niemiec.  

Skąd pochodzi 
wielkanocny zajączek?

wany za symbol płodności i do-
brobytu. Co ciekawe zając był 
obecny w innych religiach np. 
w Grecji gdzie towarzyszył Afro-
dycie. To jednak kultura sta-
rożytna, która obowiązywała 
wieki temu. W Polsce zając ze 
względu na swoją nocną aktyw-
ność był uznawany za zwierze 
lunarne, a w dawnej kultu-
rze postaciami lunarnymi były 

G R O D Z I S K  M A Z . 
Świąteczne życzenia, 
możliwość rozmowy 
z drugim człowiekiem 
oraz wspólny posiłek 
– to wszystko jest niezwykle 
ważne. Dlatego w Grodzisku 
organizowane jest 
spotkanie wielkanocne 
dla osób samotnych.

Ś więta to czas, który 
kojarzy nam się z ro-
dzinnymi spotkania-
mi i rozmowami przy 

świątecznym stole. Nieste-
ty nie wszyscy ten okres spę-
dzają w gronie najbliższych. 

Wiele osób, zwłaszcza starszych, 
święta spędza w samotności.

Wiele samorządów pamię-
ta o samotnych osobach i or-
ganizuje świąteczne spotkania. 
W Grodzisku stanie spotkanie 

odbędzie się 31 marca. Przyjść 
na nie może każdy.

Grodziskie spotkanie wiel-
kanocne to okazja do spędzenia 
czasu z drugim człowiekiem, 
nawiązania nowych znajomości 

Wielkanocne spotkanie dla samotnych
i złożenia życzeń. Jak podkre-
ślają grodziscy włodarze, spo-
tkania są organizowane po to, 
by osoby samotne miło spę-
dziły czas, zwłaszcza z okre-
sie świątecznym.

Spotkanie wielkanocne dla 
samotnych w Grodzisku Mazo-
wieckim odbędzie się w sobotę, 
31 marca, o godzinie 10.00 w Ze-
spole Szkół nr 1 przy ul. Żwir-
ki i Wigury 4. [AZ] 

Grodziskie spotkanie wielkanocne 
to okazja do spędzenia czasu 
z drugim człowiekiem.

Wielkanoc
13
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 Anna Zwolińska 

T R A DYC J A
Wiadra pełne wody, 
przemoczone ubrania 
i ogromne salwy śmiechu 
– tak wygląda Poniedziałek 
Wielkanocny, czyli 
popularny śmigus-dyngus. 
Tradycja ta ma już 
ponad 600 lat.

W igilię dzieci cze-
kają na prezen-
ty, w Wielkanoc 
liczą na zającz-

ka, ale zacierają ręce z myślą 
o Lanym Poniedziałku. Jednym 
wystarczy niewielka sikawka, 
inni decydują się na pistolet, 

był z zalotami do panien na wy-
daniu, co miało być gwarantem 
ich płodności i zdrowia. Z kolei 
dyngus stanowił próbę uniknię-
cia oblania wodą. Dziewczyna 
mogła wykupić się, żeby wrócić 
do domu sucha. Najczęściej ob-
lewających zadowalała pisanka 
bądź inny świąteczny smakołyk.

Obecnie śmigus-dyngus to 
pole do popisu dla najmłod-
szych, którzy lubią zaskoczyć 
najbliższych odrobiną wody. 
A więc pamiętajmy o trady-
cji. Warto w Lany Poniedzia-
łek mieć w pogotowiu komplet 
suchego ubrania. Nigdy nie 
wiadomo, za którym rogiem 
czai się ktoś z wiadrem peł-
nym wody. 

Trochę wody nie zaszkodzi, 
czyli śmigus-dyngus

a są i tacy, którzy łapią za wia-
dra. Wszyscy są zgodni: trady-
cja zobowiązuje. Choć widać, 
że z biegiem lat chętnych do jej 
kultywowania jest coraz mniej. 
Mimo wszystko, Lany Ponie-
działek jest ogromną frajdą 
dla dzieci.

Skąd się wziął śmigus-dyn-
gus? Tradycja wywodzi się 
z pogańskiej kultury, która za-
kładała, że oblanie wodą prze-
pędza zimę i zwiastuje nadejście 
wiosny. Z czasem charakter 
Lanego Poniedziałku dotyczył 
bardziej kwestii towarzyskich. 
Warto zaznaczyć, że pierwot-
nie pierwotnie śmigus-dyngus 
funkcjonował jako dwa oddziel-
ne zwyczaje. Śmigus związany 
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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, facebook.com/powiatpruszkowski

Z okazji Świąt Wielkanocnych 
życzymy mieszkańcom 

Powiatu Pruszkowskiego, 
aby blask prawdy 

o Zmartwychwstaniu rozświetlał 
wszelkie mroki codzienności, 

a wiara w nowe życie napełniała 
serca wszystkich radością 

i pokojem.

Maria Makowska 
Przewodnicząca Rady Powiatu Pruszkowskiego

Maksym Gołoś
Starosta Pruszkowski
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 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

J ak co roku, organizacje poza-
rządowe  mogły ubiegać się 
o wsparcie fi nansowane na za-
dania proponowane mieszkań-

com Gminy Michałowice z zakresu 
kultury i dziedzictwa narodowe-
go oraz kultury fi zycznej i sportu. 
Na zadania z pierwszego zakresu 
wpłynęło 13 ofert, z drugiego zaś – 16.

 Proponowane przez organiza-
cje zadania kierowane są do róż-
nych grup wiekowych. W ramach 
gminnego dofi nansowania zosta-
ną zorganizowane pikniki rodzin-
ne w komorowskich przedszkolach. 
Już po raz 14. odbędą się Spotka-
nia artystyczne dzieci i młodzieży 
w Michałowicach oraz po raz 3. im-
preza pt.: „Wiosenne szaleństwo”. 
Dodatkowo dzieci i młodzież pa-
sjonująca się tańcem będzie mia-
ła możliwość uczestniczenia przez 
cały rok w wojewódzkich i ogól-
nopolskich turniejach tanecznych. 
W sali multimedialnej urzędu bę-
dą miały miejsca koncerty i recitale 
znanych artystów, jak również de-
dykowane dzieciom od 5 lat poranki 

muzyczne z Panem Gwiazdą. W Ko-
morowie na placu Ignacego Pade-
rewskiego zostaną zorganizowane 
uroczyste obchody Święta Nie-
podległości. Nie zabraknie także 
działań związanych z poszerze-
niem wiedzy i wszechstronnym 
rozwojem młodych ludzi, „z kul-
turą i historią za pan brat”, a tak-
że tych dedykowanych seniorom, 
w tym m.in. warsztaty teatralne, 
spotkania okazjonalne kół eme-
rytów i rencistów, Dzień Seniora, 
czy Przegląd Piosenki Patriotycz-
nej. Proponowane będą różnorod-
ne formy aktywacji osób starszych 
cierpiących na chorobę Parkinso-
na i inne dolegliwości podeszłe-
go wieku. Wsparcie dotacyjne 
otrzymali także harcerze na swoją 
działalność w różnorodnych spo-
łecznych wydarzeniach. 

Kluby i stowarzyszenia sportowe 
umożliwiają  uczestnictwo w za-
jęciach, m.in.: koszykówki, piłki 
nożnej i tenisa stołowego. Dzieci 
i młodzież będą brały udział w tur-
niejach, podczas których nie tylko 

poczują ducha rywalizacji, ale także 
zaprezentują i sprawdzą umiejęt-
ności zdobyte podczas treningów. 
Na terenie gminy odbędzie się tur-
niej karate z udziałem klubów z te-
renu województwa mazowieckiego, 
międzynarodowy turniej koszy-
kówki, turniej piłkarski oraz tur-
niej tenisa stołowego organizowany 
w różnych kategoriach wiekowych. 
Panie po raz kolejny będą mogły 
uczestniczyć w kursie samoobrony. 
Do końca roku będzie można ko-
rzystać z boiska Orlik 2012, na któ-
rym obecny jest animator sportu (w 
godz. popołudniowych i w week-
endy). Na terenie gminy młodzież 
będzie mogła rozwijać rowerowa 
pasję, gdyż poszerzy swą działal-
ność klub kolarski. 

Przyznane wsparcie przez gminę 
to nie jedyne źródło fi nansowania 
tych działań. Organizacje pozarzą-
dowe zapewniają wkład fi nansowy 
z innych źródeł, środków własnych 
oraz świadczeń pieniężnych od od-
biorców zadań, który stanowi 20% 
otrzymanej dotacji.

W tegorocznym konkursie dla organizacji pozarządowych (NGO) 
Gmina Michałowice przyznała dotacje w wysokości 800 745 zł.

Ponad 0,8 mln zł dotacji dla 
organizacji pozarządowych



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

Pruszków
ul. Niecała 10/2

Piątek, 30 MARCA 2018

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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Zakład kamieniarski  
w Milanówku  

zatrudni pracowników,  
praca całoroczna,  

dobre wynagrodzenie 
 

tel.  539 959 186

Szkolenia 
BHP

– wstępne
– okresowe

694 127 292Pruszków, ul. Kościuszki 8 paw. 3
Tel. 514 383 333, www.dabi.net.pl

PARTNER HANDLOWY

Sprawdź 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

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ

WWW.WPR24.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 

 ► Diagnosta samochodowy 
w Podstawowej Stacji Kontroli 
Pojazdów w Regułach 
k/Warszawy. Praca 
w 12 godz. systemie 
zmianowym, 
tel.: 794-794-500 

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

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

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

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

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

Nieruchomości – sprzedam

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

 ► Dom w Regułach 
+ garaż 30 m2 + 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 

 ► Wynajmę lub sprzedam 
pawilon handlowy 76 m 
Piastów tel.: 601-751-183 

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

 ► Urządzenie do elektroterapii 
sprzedam „Mediatech” 
530-921-936 

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 

 ► Hydraulik, 535-872-455 

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

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 

 ► Poszukuje pracownika 
do prac ogrodniczych 
tel.: 696-039-978 

 ► 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 

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

 ► Protezy zębowe 450 zł: 
508-357-334 

Szkolenia BHP – wstępne, 
okresowe 694-127-292 

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

 ► WYMIANA OPON, 795-569-659 

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

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


