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P R U S Z KÓ W
Prywatna, dobrze 
osłonięta działka 
w centrum Pruszkowa. 
Obok popularny bar, 
przedszkole, liczne 
punkty usługowe, 
prywatne mieszkania. 
A w środku góra śmieci, 
szczury, robaki. 
O pomoc dla siebie 
i starszej właścicielki 
nieruchomości 
poprosili nas sąsiedzi. 

O   tym miejscu sąsiedzi z prze-
kąsem mówią „tajemniczy 
ogród”. Z ogrodem działka 
przy Armii Krajowej 50 nie 

ma jednak wiele wspólnego. Choć nie wi-
dać tego z ulicy, prywatny teren w kształ-
cie litery „L” w całości przykrywają śmieci, 
gałęzie, fragmenty starych plastikowych 
opakowań, kartonów, styropianu i wie-
lu innych przedmiotów, które powinny 
trafi ć na śmietnik. Przez okna budynku 
znajdującego się na działce widać, że śro-
dek również pełen jest rzeczy, których 
nie trzyma się w domu, tylko wyrzuca. 
Podobnie jak garaż, do którego wejście 
znajduje się od al. Armii Krajowej. 
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– tego dnia obchodzimy Dzień Matki. 
Nie zapomnijcie o swoich kochanych 
mamach! 26
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52-latek zatrzymany za pedofi lię
P R U S Z K Ó W

W czwartek (17 maja) 
popołudniu na ul. 3 Maja 
w Pruszkowie doszło do 
zatrzymania 52-letniego 
mężczyzny, który miał 
na ulicy molestować 
kilkuletniego chłopca. 
Postępowanie w tej 
sprawie wszczęła 
już prokuratura.

I nformacje o tym bul-
wersującym incydencie 
otrzymaliśmy od jedne-
go z czytelników. – Na 

ul. 3 Maja policjanci zatrzyma-
li mężczyznę w średnim wieku, 
pedofi la, który na ulicy ściągnął 
majteczki 5-letniemu chłopcu 
i dotykał go. Na miejsce wezwa-
no policję i pogotowie – czy-
tamy w mailu nadesłanym na 
skrzynkę kontakt@wpr24.pl.

Doniesienia te potwierdza 
pruszkowska policja. – Po-
twierdzam fakt interwencji 
na ul. 3 Maja i zatrzymania 
52-letniego mężczyzny. Miał 
on 2 promile alkoholu w orga-
nizmie. Sprawę prowadzi pro-
kuratura. To wszystko, co na 
tym etapie mogę powiedzieć 

– zaznacza podkom. Karoli-
na Kańka, rzecznik prasowy 
Komendy Powiatowej Policji 
w Pruszkowie.

Podpalili toaletę w Parku 
Mazowsze. Wpadli przez przypadek

P R U S Z KÓ W
16 maja dwóch 
nastolatków podpaliło 
przenośną toaletę 
w Parku Mazowsze 
w Pruszkowie. Jeden 
z nich miał pecha. 
Został zatrzymany przez 
policjantów po służbie.

J ak wyglądała ta sytuacja? 
– Policjanci z pruszkow-
skiej komendy, w dniu wol-
nym od pracy przebywali 

na terenie ogródków działko-
wych w Pruszkowie przy uli-
cy Mostowej. Zauważyli jak 
dwaj młodzi chłopcy wchodzą 
i wychodzą z przenośnej toa-
lety trzaskając przy tym głośno 
drzwiami. Obaj krzyczeli i prze-
klinali, zachowywali się na tyle 
głośno, że wzbudziło to zaintere-
sowanie policjantów. Po chwili, 
kiedy umilkły krzyki policjanci 
zauważyli, że z przenośnej toa-
lety wydobywa się dym, a chłop-
cy oddalają się w kierunku ulicy 
Długiej. Policjanci sprawdzi-
li toaletę i okazało się, że pali 
się jedna, ze ścian. Natychmiast 

powiadomili o tym fakcie straż 
pożarną i dyżurnego komendy 
pruszkowskiej, a sami ruszyli za 
nieletnimi – wyjaśnia podkom. 
Karolina Kańka, rzecznik praso-
wy Komendy Powiatowej Policji 
w Pruszkowie.

Jednego z chłopców funkcjo-
nariusze zauważyli na przystan-
ku autobusowym. – Przedstawili 

się i wylegitymowali nieletnie-
go. Był to 15-letni uczeń jednej ze 
szkół w Pruszkowie. Jego kompan 
prawdopodobnie już w tym cza-
sie zdążył dojść do domu. Zatrzy-
many przez policjantów nieletni 
został przewieziony do komendy, 
a następnie przekazany opieku-
nowi prawnemu – dodaje pod-
kom. Kańka. [Red.] 
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Jak nieofi cjalnie udało nam się 
ustalić, ofi arą molestowania padł 
5-letni chłopczyk. Dziecko jest 
pod opieką rodziców. [Red.]
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Szczury, robaki i góra śmieci. A obok przedszkole
Problemem nie jest sam bała-
gan. Sąsiedzi skarżą się na pla-
gę szczurów, robactwa, wszy, 
trudny do wytrzymania zapach. 
Budynek, który niegdyś moż-
na by uznać za mieszkalny, jest 
w bardzo złym stanie technicz-
nym i stanowi zagrożenie dla 
użytkowników. Na piętro moż-
na dostać się jedynie po drabi-
nie, nie ma w nim dostępu ani do 
wody, ani do kanalizacji. Przez 
okna z zewnątrz widać jednak, że 
w środku przebywają koty. 

Właścicielką tego skrajnie za-
niedbanego terenu jest starsza 
kobieta. Z relacji sąsiadów wyni-
ka, że na swojej działce pojawia 
się codziennie, ale trudno stwier-
dzić, czy przebywa tam na stałe. 
Wiadomo jedynie, że śmieci re-
gularnie przybywa, szczególnie 
w dni targowe, kiedy z placu przy 
ul. Komorowskiej można zabrać 
to, co pozostało po stoiskach han-
dlowych, czyli kartony, plastiko-
we skrzynki i inne niepotrzebne 
już nikomu odpady. 

Sąsiedzi o pomoc w usunięciu 
rosnącej za płotem góry śmieci 
zwrócili się do straży miejskiej. 
– Na sąsiedniej nieruchomości 
położonej przy ul. Armii Krajowej 
50, której właścicielką jest pani 
(imię i nazwisko do wiadomości 
redakcji) znajduje się nielegalne 
wysypisko śmieci. Pani groma-
dzi odpady podlegające recyklin-
gowi takie jak plastik, styropian 
itd. Konsekwencją tego jest plaga 
szczurów, robactwa i nieprzyjem-
ny zapach. Sama pani przedostaje 
się na teren swojej posesji przez 
garaż wypełniony po brzegi róż-
nego rodzaju nagromadzonymi 
śmieciami – czytamy w zawia-
domieniu przesłanym do prusz-
kowskich strażników miejskich. 

– Zwróciliśmy się o pomoc, 
bo jesteśmy bezsilni. W centrum 
miasta, pod naszymi oknami ro-
śnie wysypisko śmieci. Na naszą 
działkę przechodzą szczury, ro-
baki, wszy. Po ludzku martwimy 
się też o panią, która jest właści-
cielką tego terenu. Nie chcemy jej 
oczerniać, nie chcemy jej karać. 
Chcemy, żeby ktoś jej pomógł. 

Zbieractwo to też choroba – mówi 
jedna z sąsiadek kobiety.

Pomoc prawdopodobnie po-
trzebna jest także zwierzętom, 
które zamknięte są w środku za-
graconego budynku. – Na terenie 
nieruchomości znajdują się ko-
ty. Nie jesteśmy w stanie stwier-
dzić ile ich dokładnie jest. Wiemy 
natomiast, że przebywają w złych 
warunkach (zimą nieogrzewane 
pomieszczenie, przeciekający 

dach, brud i smród). Pani sama 
przyznała, że ma wyłączoną wo-
dę, prąd, ogrzewanie i nie korzy-
sta z kanalizacji. Pomieszczenia od 
lat są niesprzątane i niewietrzone. 
Uważamy, że ludzie ani zwierzę-
ta nie powinni żyć w warunkach 
urągających ich godności – zazna-
czają sąsiedzi. 

Na wniosek mieszkańców 
przylegających działek sprawą 
zajęli się pruszkowscy strażnicy 

miejscy. Co do tej pory udało im 
się zrobić? – Wszczęliśmy postę-
powanie wyjasniające. Odbyła się 
wizja lokalna przeprowadzona 
wspólnie z wydziałem ochrony 
środowiska, Miejskim Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej, strażą po-
żarną i sanepidem. Właścicielce 
wyznaczono termin uprzątnię-
cia terenu – mówi nam Anna 
Janicka z pruszkowskiej stra-
ży miejskiej. – Zakres prac jest 

tam olbrzymi. Śmieci były tam 
gromadzone prawdopododnie 
kilkanaście lat. Na pewno wła-
ścicielka jest osobą potrzebującą 
pomocy – zaznacza strażniczka. 

Pomoc ma trafi ć także do zwie-
rzaków, przebywających w budyn-
ku. – Mamy informacje o pięciu 
kotach. Pierwszy już trafi ł na ba-
dania do weterynarza. Stopniowo 
będziemy je wszystkie przekazy-
wać do lekarza, który stwierdzi czy 
są zdrowe. Na pewno nie są gło-
dzone, nikt się nad nimi nie znę-
ca, tu nie stwierdziliśmy żadnych 
nieprawidłowości. Ale jeśli nie uda 
się ich przebadać, będziemy się 
starać o odebranie ich właścicielce 
– tłumaczy Anna Janicka. 

Jak dodaje, na rozwiązanie pro-
blemu śmieci i złych warunków 
na działce trzeba będzie jeszcze 
poczekać. – To nie jest sprawa, 
która skończy się dziś lub jutro. 
Musimy zachować procedury. Ale 
wszystko jest na dobrej drodze 
– zaznacza przedstawicielka 
pruszkowskiej straży. 

Czy i kiedy śmieci znikną? 
Sprawę będziemy śledzić. 
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Nabór jest już przeprowadzony. Szkołę uruchamiamy w pełnym zakresie, to znaczy, że od września 
będą tu wszystkie klasy. Mamy oczywiście świadomość, że klasy szóste i ósme będą mniejsze. 
Do tych roczników zgłosiło się mniej dzieci, ale to akurat nie dziwi. W nowej szkole w tych klasach 
będzie po około 15 osób, więc i warunki do nauki będą znacznie dogodniejsze. – Michał Landowski, 
wiceprezydent Pruszkowa o naborze uczniów do nowej szkoły na terenie dzielnicy Bąki.

03030303030303P i ą t e k ,  2  W R Z E Ś N I A  2 0 1 6 03030303C Y T A T  T Y G O D N I A
Piątek, 25 MAJA 2018

reKlama

Szkoła przy Wapiennej doczeka się 
rozbudowy?

P R U S Z KÓ W
Rozbudowa budynku 
Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego 
w Pruszkowie to jedna 
z wyczekiwanych inwestycji. 
Dziś placówka mieści się 
w obiekcie, który czasy 
świetności ma już 
dawno za sobą. Może 
w końcu się to zmieni...

S pecjalny Ośrodek Szkol-
no-Wychowawczy 
w Pruszkowie mieści 
się przy ul. Wapiennej.

Obiekt umieszczony jest trochę 
na uboczu. Wiedzie do niego jed-
na droga, a ulokowany jest mię-
dzy zabudową jednorodzinną. 
Taka lokalizacja sprzyja nauce 
i skupieniu się na dzieciach, 
bo to one są tu najważniejsze. 
Kłopot w tym, że warunki nie 
są tu najlepsze. – Jestem mat-
ką dziecka uczęszczającego do 
Specjalnego Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego w Prusz-
kowie przy ul. Wapiennej. Jest 
to miejsce pełne sprzeczności 

i niezrozumiałych decyzji na 
szczeblu dyrektorskim. Z jednej 
strony pracują tam pedagodzy 
całym sercem oddani spra-
wom naszych dzieci, a z dru-
giej blokowane są ważne i bardzo 
potrzebne inwestycje, które zde-
cydowanie mogą wpłynąć na 
jakość kształcenia, podnieść 
należny dzieciom i pracowni-
kom komfort nauki i pracy oraz 
zwiększyć zainteresowanie ro-
dziców posyłaniem dzieci do 
tej szkoły.  Placówka mieści się 

w starym budynku zbudowa-
nym w latach 70. i czasy swo-
jej świetności ma już dawno za 
sobą. Budynek jest nieprzysto-
sowany do potrzeb dzieci jeżdżą-
cych na wózkach inwalidzkich. 
Pomimo, że dzieci poruszające 
się na wózkach również kształ-
cą się w tej szkole, budynek nie 
posiada windy ani odpowiednich 
toalet. Sala świetlicy jest malut-
ka, a w godzinach największego 
jej obłożenia przez dzieci ocze-
kujące na odbierające je busiki, 
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um wypełniona po brzegi – napisała 

o nas jedna z mam, której dziec-
ko uczęszcza do placówki. 

Plany rozbudowy ośrodka przy 
ul. Wapiennej snute były latami. 
Ich wcielenie w życie kompliko-
wały sprawy własnościowe. To 
właśnie „papierologia” blokowa-
ła inwestycje. W ostatnich dniach 
pruszkowskie starostwo powia-
towe otworzyło oferty zgłoszone 
do przetargu na wykonanie doku-
mentacji projektowej budowy no-
wego budynku przy u. Wapiennej. 

Dziś znane są już założenia in-
westycji. Budowa ma być pro-
wadzona etapami. W pierwszej 
kolejności wybudowany zosta-
nie nowy budynek dydaktyczny. 
Po przeniesieniu do niego dzieci 
rozpocznie się rozbiórka starego 
obiektu oraz zagospodarowanie 
terenu ośrodka wraz z budową 
boisk. Ostatnim etapem inwesty-
cji jest budowa internatu. 

Do przetargu zgłosiło się aż 
13 firm. Starostwo powiatowe 
sprawdza oferty i niebawem po-
winno wybrać wykonawcę doku-
mentacji projektowej. [AZ] 

M I L A N Ó W E K
Jak informuje milanowski 
magistrat, jest szansa na 
to, że na przełomie 
maja i czerwca 
w mieście-ogrodzie 
pojawią się wypożyczalnie 
rowerów miejskich. 

P rzez okres tegorocz-
nego sezonu miesz-
kańcy naszego miasta 
będą mogli skorzystać 

z pełni funkcjonalnego systemu 
rowerowego z dostępnością po-
czątkowo około 50 rowerów i kil-
ku stacji dokowania – informuje 
Aleksandra Kowalczyk, koor-
dynator projektu DEMO-EC 
w milanowskim urzędzie. Ro-
wery mają pojawić się za sprawą 

badań prowadzonych w pro-
jekcie „Rozwój zrównoważo-
nego Zarządzania Mobilnością 
w miastach europejskich – De-
velopment of sustainable Mobi-
lity management in European 
Cities” w ramach programu fi -
nansowanego ze środków unij-
nych. Rowery odegrają dużą 
rolę, bowiem wynikiem badań 
będzie określenie faktycznego 
przebiegu rowerowych szlaków 
komunikacyjnych, usytuowa-
nia infrastruktury oraz grup 
wiekowych i preferencji użyt-
kowników tego typu środ-
ków transportu.

Ale na szczegóły dotyczące 
zasad korzystania z systemu 
wypożyczalni trzeba jesz-
cze poczekać. [SD] 

Rower miejski trafi  
do Milanówka?

Ogromny parking 
niemalże gotowy

 SeWeRYN DĘBIŃSKI 

G R O D Z I S K  M A Z .
Powoli kończy się 
budowa dużego 
parkingu, który powstaje 
w Grodzisku Mazowieckim 
przy ul. Żydowskiej. 
Wielkie otwarcie 
planowane jest 
na sierpień. 

T o parking typu „Parkuj 
i Jedź”. Jego idea jest 
taka, by do niego do-
jechać, pozostać swój 

pojazd – samochód bądź rower 
– a następnie udać się na stację 
PKP i odjechać pociągiem. Taki 
parking jest również sposobem 
na odkorkowanie centrum mia-
sta. Do dworca trzeba przejść ok. 
150 m, ale najpierw należy „po-
konać” tory. Na ich drugą stro-
nę mieszkańcy mogą dostać się 
kładką bądź tunelem. Zatem po 
pozostawieniu samochodu na 
parkingu przy ul. Żydowskiej 
można wyruszyć w kierunku ul. 
1 Maja i załatwić swoje sprawy.

Budowa parkingu właściwie 
się kończy, bo do oficjalnego 
otwarcia pozostało niewiele po-
nad dwa miesiące. Ale nie obyło 
się bez opóźnień, ponieważ par-
king miał być gotowy w czerwcu. 
– W sierpniu planujemy hucz-
ne otwarcie. Mamy nadzieję, że 
parking będzie gotowy do końca 

lipca. Jest małe opóźnienie, wy-
noszące około miesiąca. Wyni-
ka to z tego, że pogoda nie była 
najlepsza. Uznaliśmy to fi rmie, 
ponieważ konstrukcje betonowe 
trzeba wykonywać w odpowied-
nich warunkach. Ale wszystko 
jest dobrze, parking jest impo-
nujący i ogromny jak na Gro-
dzisk, ale potrzeby również 
mamy ogromne. Więc myślę 
że dobrze on rozwiąże pro-
blem parkowania w centrum 
– mówi Grzegorz Benedykciń-
ski, burmistrz Grodziska Maz. 
W samym obiekcie znajdą się 

również stacje do ładowania 
samochodów elektrycznych, 
miejsca parkingowe dla rowe-
rów i stacja Grodziskiego Ro-
weru Miejskiego. Nie zabraknie 
miejsc dla pojazdów osób nie-
pełnosprawnych. Cały parking 
pomieści niemal 300 aut. 

Niestety ul. Żydowska, która 
stanowi dojazd do parkingu nie 
jest w dobrym stanie. Na naszą 
elektroniczną skrzynkę redak-
cyjną (kontakt@wpr24.pl) trafi a-
ły maila z pytaniami, czy droga 
doczeka się remontu... – Oczy-
wiście musimy zrobić ul. Ży-

dowską, bo nie ulega wątpliwo-
ści, że jest w złym stanie. Nie 
robiliśmy jej teraz ze względu 
na to, że przy tych ciężkich ro-
botach związanych z budową 
parkingu zostałaby zniszczona. 
Ogłaszamy niebawem przetarg 
na zrobienie tej ulicy. Zrobimy 
ją przed oddaniem parkingu 
– zapewnia Benedykciński.

Ponadto podobny parking po-
wstał przy „wukadce” w rejonie 
ul. Piaskowej. Tutaj możliwość 
parkowania kierowcy mają od ze-
szłej soboty, 19 maja. Posiada on 
niemal 50 miejsc parkingowych.
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Parking przy ul. Żydowskiej Parking przy WKD

Nabór jest już przeprowadzony. Szkołę uruchamiamy w pełnym zakresie, to znaczy, że od września 

Do tych roczników zgłosiło się mniej dzieci, ale to akurat nie dziwi. W nowej szkole w tych klasach 
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Sportowe emocje rodem z wielkoszle-
mowych kortów można było poczuć w... 
Pęcicach. Wszystko za sprawą Turnie-
ju Tenisa o Puchar Wójta Michałowic, 
który odbył się 19 maja w Przedszkolu 
Bav. O to trofeum walczyli mali teni-
siści z Akademii Tenisowej Bavi nie-
sieni dopingiem rodziców. Adepci 

tenisa zmierzyli się w dwóch katego-
riach czerwonej i niebieskiej. Najlepsi 
otrzymali puchary z rąk Wójta Gminy 
Michałowice Krzysztofa Grabki, a na 
szyjach wszystkich uczestników zawiły 
pamiątkowe medale. Sportowym zma-
ganiom towarzyszył rodzinny piknik 
z okazji Dnia Dziecka. Był grill, gofry 

i pyszne ciastka. Ci, którym tenisowe 
zmagania nie wyszły najlepiej pokła-
dy energii wyładowali na grach i zaba-
wach. Nie zabrakło szeregu atrakcji dla 
maluchów: zabawy na placu, rodzinny 
trening tenisa (po zakończeniu zawo-
dów), niespodzianki dla dzieci i zajęcia 
pokazowe z akrobatyki. [AZ] 

T E N I S

Mali następcy 
Nadala i Federera

Nowe pociągi dla SKM
KO L E J

Tabor Szybkiej Kolei 
Miejskiej powiększy 
się o 21 „Elfów” 
nowej generacji. 
Stołeczny przewoźnik 
unowocześnia 
swoje zaplecze, 
a przypominamy, 
że jego pociągi wrócą 
na nitkę pruszkowską 
we wrześniu tego roku.

Umowę na zakup no-
wych składów dla 
SKM podpisano w po-
niedziałek. – To naj-

większy zakup w historii na-
szego kolejowego przewoź-

nika. Nowe pociągi znacznie 
zwiększą możliwości prze-
wozowe spółki i pozwolą na 
uruchomienie kolejnych aglo-
meracyjnych połączeń, m.in. 
do Piaseczna i Ożarowa Ma-
zowieckiego. Co ważne, będą 
pierwszymi w SKM z bezpłat-
nym dostępem do Internetu 
dla pasażerów – powiedziała 
Renata Kaznowska, zastępca 
Prezydenta m.st. Warszawy. 
W ciągu dwóch lat od podpisa-
nia umowy, do „stajni” SKM trafi  
13 pociągów, w tym 8 pięcioczło-
nowych i 5 czteroczłonowych. 
Do końca 2023 roku, stołeczny 
przewoźnik otrzyma pozostałe 
8 pociągów (7 pięcioczłonowych 

i 1 czteroczłonowy). – Elfy II bę-
dą klimatyzowane i dostosowane 
do potrzeb osób niepełno-
sprawnych. Zostaną wyposa-
żone w monitoring, nowocze-
sny system informacji pasa-
żerskiej, kasowniki, automaty 
biletowe, hotspoty Wi-Fi, łado-
warki USB oraz defi brylatory 
AED – dodała Krystyna Pęka-
ła, prezes zarządu Szybkiej Ko-
lei Miejskiej.

Pasażerom z Pruszkowa 
i okolic przypominamy, że 
składy SKM mają powrócić na 
nasze tory we wrześniu wraz 
z zakończeniem zasadniczego 
etapu modernizacji linii pod-
miejskiej. [Red.] 

Rozpoczęła się przebudowa Granicznej
B R W I N Ó W

W piątek 18 maja 
rozpoczęła się przebudowa 
ul. Granicznej w Brwinowie. 
Kierowcy i mieszkańcy 
muszą liczyć się 
z utrudnieniami 
w centrum miasta.

J ak będzie wyglądał re-
mont? – W związku z prze-
budową mogą wystąpić 
utrudnienia w ruchu. 

Początkowo prace prowadzo-
ne będą w rejonie od ronda Fe-
liksa Nowosielskiego (w lekkim 
oddaleniu od ronda) w stronę 
ul. Rodzinnej po wschodniej 
stronie drogi, tj. od strony ul. 
Rodzinnej i Krańcowej, i bę-
dą postępowały w stronę ul. 

Pszczelińskiej. Pierwszym ele-
mentem prac jest budowa ka-
nalizacji deszczowej, a po niej 
wejdą drogowcy z przebudową 

nawierzchni – informuje brwi-
nowski magistrat.

Zakres prac jest dość szeroki. 
– Przebudowa ulicy Granicznej 
na odcinku ok. 664 m od ulicy 
Pszczelińskiej do ronda Feliksa 
Nowosielskiego obejmie budowę 
jezdni, chodnika, zjazdów, ka-
nalizacji deszczowej, wyniesio-
nego skrzyżowania z ulicą Orlą, 
dwóch wyniesionych przejść dla 
pieszych w ulicy Modrzewiowej 
i Rodzinnej oraz budowę ścieżki 
rowerowej z betonu asfaltowe-
go o długości ok. 700 m. Zostaną 
też wykonane nowe nasadzenia 
drzew – wyliczają urzędnicy.

Remont pochłonie ponad 
2 mln zł, z czego ponad 400 tys.
stanowi dofinansowanie ze 
środków unijnych. [Red.] 
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G R O D Z I S K  M A Z . 
W środę 23 maja po godzinie 
11.30 jeden z uczniów 
rzucił racę na korytarz 
w Szkole Podstawowej nr 4 
w Grodzisku Mazowieckim. 
W wyniku zadymienia 
troje dzieci zostało 
przetransportowanych 
do szpitala w celu 
wykonania badań.

W grodziskiej szkole 
przy ul. Zielony 
Rynek pojawi-
li się dziś po-

licjanci, strażacy i ratownicy 
z pogotowia. – Troje dzie-
ci w stanie ogólnym dobrym 
trafi ło do szpitala w Grodzi-
sku Mazowieckim – poinfor-
mował nas Wojciech Diadia 
z Falck Medycyna.

Sprawą zajęli się policjanci. 
Co wydarzyło się na miejscu? 
– Potwierdzam, że o godz. 11.30 
dostaliśmy informacje o zady-
mieniu na terenie szkoły. Usta-
liliśmy, że była rzucona raca 
dymna na korytarz. W związku 

z tym potrzebna była pomoc 
straży pożarnej. Uczniowie by-
li ewakuowani na boisko. W tej 
chwili wracają już do sal na za-
jęcia, natomiast trzech uczniów 
trafi ło do szpitala. Nie odnie-
śli oni żadnych obrażeń, na-
tomiast wystąpiło u nich złe 
samopoczucie po podtruciu 
się dymem – mówiła nam „na 
gorąco” asp. sztab. Katarzyna 
Zych, rzecznik prasowy Komen-
dy Powiatowej Policji w Gro-
dzisku Mazowieckim. [SD] 

Uczeń rzucił racę na 
korytarz szkolnySzkoła na Bąkach czeka 

na uczniów
 ANNA ZWOLIŃSKA 

P R U S Z KÓ W
Kompleks oświatowy 
przy ul. Jarzynowej 
w Pruszkowie jest już 
gotowy. Placówka czeka 
teraz na pierwszych uczniów. 

B udynek żłobka, przed-
szkola i szkoły podsta-
wowej, który powstał 
na terenie dzielnicy 

Bąki przeszedł już odbiory po-
wiatowego inspektora nadzoru 
budowlanego i uzyskał pozwo-
lenia na użytkowanie. To znaczy, 
że budynek jest gotowy na przy-
jecie uczniów, ale tylko w teorii. 
W placówce uczniowie zastaliby 
dziś tylko „gołe ściany”. Władze 
miasta już ogłosiły przetarg na 
wyposażenie placówki. Wszyst-
kie meble i sprzęty maja trafi ć 
do szkoły w wakacje. 

Jak idą przygotowania orga-
nizacyjne? – Mamy wybranego 
już dyrektora szkoły i dyrektora 
przedszkola. Trwa również pro-
cedura konkursowa, która wyłoni 
nam dyrektora żłobka. We wrze-
śniu na 100 proc. startuje nowa 
szkoła – zaznacza Michał Lan-
dowski, wiceprezydent Pruszkowa. 

Warto podkreślić, że placów-
ka ma już przypisanych uczniów. 

– Nabór jest już przeprowadzo-
ny. Szkołę uruchamiamy w peł-
nym zakresie, to znaczy, że od 
września będą tu wszystkie kla-
sy. Mamy oczywiście świado-
mość, że klasy szóste i ósme 
będą mniejsze. Do tych rocz-
ników zgłosiło się mniej dzieci, 
ale to akurat nie dziwi. W nowej 
szkole w tych klasach będzie po 
około 15 osób, więc i warunki do 

nauki będą znacznie dogodniejsze 
– podkreśla Landowski.

Do nowej szkoły w Pruszko-
wie zostały przeniesione dzieci 
z dwóch innych placówek: szkoły 
podstawowej nr 9 w Pruszkowie 
i szkoły podstawowej nr 4 w Pia-
stowie. – Głównie zależało nam na 
odciążeniu dziewiątki. Tam dzieci 
uczyły się w systemie dwuzmiano-
wym, co nie było zbyt komfortowe 
– dodaje wiceprezydent. 

W skład kompleksu oświato-
wego na bąkach wchodzą żłobek, 
przedszkole i szkoła. Uzupełnie-
niem jest zaplecze sportowe na 
zewnątrz obiektów. Przy szkole 
dostępne są dwa boiska sporto-
we z syntetyczną nawierzchnią,  
murki oporowe, schodki i rampy. 
Z obiektów sportowych będą mo-
gli korzystać nie tylko uczniowie, 
ale i okoliczni mieszkańcy. Sam 
kompleks ma również pełnić funk-
cję miejscowego ośrodka kultury. 
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P Ę C I C E
Już w najbliższą niedzielę 
w Pęcicach odbędą się 
pierwsze urodziny Roots 
Fitness & Yoga. Jak 
zapowiadają organizatorzy 
zagwarantowana zostanie 
super dawka jogi,  
eko wiedzy kucharskiej  
i relaksu na... dachu.  

I mpreza rozpoczyna się 
o godz. 11.00, energety-
zującą sesją jogi na dobry 
początek dnia. Krótko 

mówiąc – poranny rytuał! Zgłę-
bicie wiedzę na temat tego jak 
się budzić, żeby lepiej rozpocząć 

dzień. Następnie po ćwicze-
niach, które dodadzą Wam  
energii zostaniecie zaproszeni 
na wege śniadanie. 

Od godz. 13.00 do 14.00 będzie 
trwać wykład o kuchni „zero wa-
ste” i o tym jak być świadomym 

Pierwsze urodziny  
Roots Fitness & Yoga!

konsumentem. Innymi słowy to 
spotkanie z Julianem Karewi-
czem, kucharzem „no waste”. 
Chcesz dowiedzieć się jak nie 
marnować jedzenia? To nie mo-
żesz opuścić tego wykładu!

Kolejnym ciekawym punk-
tem w harmonogramie będzie... 
jeszcze więcej jogi. Tym razem 
będzie to joga twarzy i joga 
otwierająca biodra. Więcej Wam 
nie zdradzimy, jeśli jesteście za-
interesowani, ciekawi i głodni 
przydatnej wiedzy to przyjdź-
cie, spędzimy razem bardzo mi-
łe chwile. 

Miejsce imprezy to Roots 
Fitness & Yoga w Pęcicach przy  
ul. Pęcickiej 10. Start 27 maja 
o godz. 11.00. 

Znajdź nas na facebooku:  
Roots Fitness & Yoga.

ArTyKuŁ sponsorWany
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W I A D O M O Ś C I 0705
Znamy nazwisko pierwszego z kandy-
datów, który jesienią powalczy o fotel 
prezydenta Pruszkowa. Z ramienia Pra-
wa i Sprawiedliwości będzie to Konrad 
Sipiera. To spora sensacja. Do tej pory 
wydawało się, że lokalne struktury PiS 
postawią na Maksyma Gołosia, starostę 
powiatu pruszkowskiego i kandydata 

partii na prezydenta Pruszkowa w po-
przedniej elekcji. Komitet Polityczny PiS 
zaakceptował kolejne kandydatury na 
prezydentów miast. W ofi cjalnym ko-
munikacie podano, że w Pruszkowie 
partię reprezentował będzie Konrad 
Sipiera. Nazwisko kandydata jest do-
brze znane mieszkańcom za sprawą 

W Y B O R Y

PiS ma kandydata na 
prezydenta Pruszkowa

Zdzisława Sipiery, obecnie wojewody,  
a wcześniej radnego i starosty powiatu 
pruszkowskiego, prywatnie ojca Konra-
da. Kto jeszcze jesienią powalczy o fo-
tel prezydenta Pruszkowa? Publicznej 
deklaracji nie złożył jeszcze ani urzę-
dujący włodarz, Jan Starzyński, ani po-
zostali spodziewani kandydaci. [Red.] 

reKlama

Imprezowy zawrót głowy
 ANNA ZWOLIŃSKA 

I M P R E Z Y
Jeśli nie macie jeszcze 
pomysłu na spędzenie 
nadchodzącego 
weekendu, to nie macie 
się czym martwić! W 
regionie odbędzie się 
wiele imprez więc każdy 
znajdzie coś dla siebie.

Dni Pruszkowa 
W tym roku Dni Pruszkowa przy-
gotowano w formie dwudnio-
wego festynu. W sobotę 26 maja 
impreza wystartuje o godz. 12.00. 
Miejsce? Jak zwykle w Parku Ko-
ściuszki. Na dzieci będą czekać 
atrakcje w postaci licznych gier 
i konkursów oraz rozmaitych 
animacji. Najmłodsi będą mo-
gli wziąć udział w warsztatach 
plastycznych czy zabawach ta-
necznych. Każdy maluch znaj-
dzie tu coś dla siebie. O godz. 
16.00 rozpoczną się koncerty. 
Jako pierwszy na scenie pojawi 
się zespół Boys. Godzinę później 
rozpocznie się Gala Discopolo-
wanie. O godz. 19.00 na scenie 

pojawi się zespół New York. 
Gwiazdą pierwszego dnia bę-
dzie zespół Piersi. 

Niedzielna odsłona Dni Prusz-
kowa rozpocznie się od zma-
gań sportowych a dokładniej 
od piątej już edycji Pruszkow-
skiego Biegu Wolności. Biegacze 
o godz. 10.00 wystartują ze sta-
dionu Znicz i przebiegną dystans 
10 km ulicami miasta. Po sporto-
wych zmaganiach impreza po-
nownie przeniesie się do Parku 
Kościuszki. Tam od godz. 12.00 
na wszystkie dzieci czekać bę-
dą liczne atrakcje. O godz. 15.00 
na terenie Pływalni Kapry roze-
grane zostaną zawody w ramach 
Pruszkowskiej Ligi Pływackiej. 
Natomiast od godz. 16.00 roz-
pocznie się część koncertowa. 
Drugi dzień imprezy upłynie 
przy ostrzejszych dźwiękach. 
Jako pierwsi na scenie pojawią 
się artyści z zespołu Avocado. 
O godz. 17.30 na scenie pojawi 
się Nocny Kochanek. Następnie 
zobaczymy zespół Cree. Gwiaz-
dą wieczoru będzie Agnieszka 
Chylińska. Jej koncert rozpocz-
nie się o godz. 20.30. 

Retro Games 
w Atrium Reduta
W dniach 25-26 maja (godz. 10.00 
– 20.00) Atrium Reduta przypo-
mni, jak grało się w czasach, gdy 
tak dzisiaj powszechne komputery 
i konsole były marzeniem każde-
go nastolatka. Uczestnikom wyda-
rzenia „Retro Games” towarzyszyć 
będą YouTuberzy: Skyen oraz Kub-
son. Event będzie podzielony na 
kilka stref. Pokój retro zapewni 
uczestnikom wirtualny powrót 

do lat 90., dzięki Flipperom oraz 
najpopularniejszym konsolom 
minionej epoki: Commodore, 
Amiga, Pegasus i Nintendo. By 
przenieść się w tamte czasy, gra-
fi ki zostaną wyświetlone na sta-
rych telewizorach kineskopowych. 
W strefi e konsoli ARKADE zapla-
nowano rozgrywkę m.in. w Metal 
Slug, Mario Brosa, Donkey Kin-
ga czy Contra. Strefa chillout to 
czas na odpoczynek, ale i rywa-
lizację – wielki automat ARKADE 

umożliwi emocjonujące pojedyn-
ki w Pacmana. 

Pixelowe szaleństwo 
w CH Janki
W dniach 26-27 maja w godzinach 
10.00-20.00 Centrum Janki za-
prasza wszystkich miłośników gier 
komputerowych na wydarzenie 
z najpopularniejszą grą Minecraft 
w roli głównej.  „Gaming World – 
Pixelowe Szaleństwo” to wyda-
rzenie, podczas którego będzie 
można rozwijać twórcze myślenie, 
poznawać podstawy programowa-
nia poprzez zabawę oraz odkrywać 
świat 3D, który można stworzyć  
w programie MinecraftEdu. Do 
dyspozycji uczestników wydarze-
nia będzie pięć specjalnych stref: 
wiedzy o Minecraft, z goglami VR, 
programowania Minecraft, stre-
fa kreatywna, gdzie będzie można 
zmaterializować swoje marzenia 
z drukarkami 3D oraz wyczarować 
arcydzieło z użyciem pisaków 3D, 
strefa zabaw, w której będzie moż-
na pograć m.in. w Roblox, Boom 
Ball czy Lego Worlds, strefa ma-
lucha z grami edukacyjnymi, ry-
sowaniem i tworzeniem.

Food Expo:
To już kolejne targi organizowa-
ne na terenie Ptak Warsaw Expo 
w Naarzynie. Impreza wystarto-
wała 24 maja i potrwa do sobo-
ty 26 maja. I to właśnie w sobotę 
na odwiedzających będą cze-
kać specjalni goście. Na targach 
będzie można spotkać Roberta 
Makłowicza. Pascala Brodnickie-
go, Agnieszkę Mielczarek, Anikę 
Cwiek (fi nalistka III edycji Ma-
sterchef Junior). W piątek i so-
botę targowe hale będą otwarte 
w godz. 10.00 – 17.00.

Dzień Dziecka Bożego 
w Piastowie
To impreza, która na stałe wpi-
sała się w kalendarz wydarzeń 
plenerowych w Piastowie. Dzień 
Dziecka Bożego, czyli Festyn Ro-
dzinny, tradycyjnie odbędzie się 
na terenie Parafi i Chrystusa Króla 
Wszechświata. Atrakcji jak zwykle 
nie zabraknie. Będą gry, zabawy, 
rodzinne turnieje, warsztaty rę-
kodzieła, dmuchańce i pokazy. 
Tradycyjnie nie zabraknie loterii 
charytatywnej. Bawimy się w so-
botę od godz. 11.00 do 18.00.
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W I A D O M O Ś C I06
Już 29 maja o godzinie 18 nasza dru-
żyna przystępuje do najważniejszych 
spotkań w bieżącym sezonie. W Ha-
la sportowa w Grodzisku Maz. tego 
dnia Bogoria podejmie w półfi nale fa-
zy play-off LOTTO Superliga drużynę 
KS Dekorglass Działdowo. Rundę za-
sadniczą podopieczni trenera Tomasza 

Redzimskiego zakończyli na trzecim 
miejscu. Zespół z Działdowa z kolei upla-
sował się na drugiej pozycji. Półfi nał fazy 
play-off LOTTO Superliga rozgrywa-
ny jest systemem mecz i rewanż. Dru-
żyna, która będzie miała lepszy bilans 
w dwumeczu awansuje do wielkiego fi -
nał LOTTO Superliga. W fazie zasadniczej 

T E N I S  S T O Ł O W Y 

Bogoria walczy 
o mistrzostwo

dwukrotnie lepsi okazywali się tenisi-
ści z Działdowa. Liczymy jednak, że 
w najważniejszych meczach sezonu 
naszej drużynie uda się zrewanżować. 
Tak właśnie było w sezonie 2016/2017, 
kiedy to Bogoria najpierw we włas-
nej hali zwyciężyła 3:1, by potem na 
wyjeździe wygrać 3:2. [INF. PRAS.] 

Szkoła przyjazna uczniowi

•  Wysokie kwali�kacje kadry pedagogicznej
•  Życzliwa atmosfera oraz opieka pedagoga, bezpieczeństwo
•  Nauczanie w zespołach klasowych – do 18 osób
•  Indywidualne podejście do każdego ucznia
•  Zwiększona ilość godzin z matematyki i języka polskiego
•  Język angielski w wymiarze rozszerzonym
•  Dodatkowo od 1 do 3 przedmiotów w wymiarze rozszerzonym – do wyboru
•  Indywidualne konsultacje z każdego przedmiotu
•  Zajęcia dodatkowe: warsztaty dziennikarskie; koło literackie; 

klub malarstwa, rzeźby i projektowania; klub �lmowy; koła przedmiotowe
•  Własna biblioteka, stypendia naukowe, wyjazdy krajowe i zagraniczne
•  Zajęcia sportowe (w tym na krytym basenie), taniec, koło strzeleckie, siłownia
•  Od 2016 roku wprowadzono dodatkowy przedmiot Filozo�a
•  Od 2017 roku wprowadzono dodatkowy przedmiot Edukacja �lmowa 

     

Pruszków, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 10
Sekretariat 9.00-14.00, tel.: 22 758 76 80; e-mail: slo23_pruszkow@o2.pl          
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Zarzuty dla zatrzymanych 
w McDonald's w Pruszkowie

P R U S Z KÓ W
Prokuratura Okręgowa 
Warszawa Praga 
postawiła pierwsze 
zarzuty osobom, które 
stołeczni policjanci 
i antyterroryści zatrzymali 
w minioną sobotę 
w restauracji w centrum 
Pruszkowa.

P rzypomnijmy. W sobotę, 
19 maja, przed popular-
nym fast foodem na ro-
gu al. Wojska Polskiego 

i ul. Kościuszki w Pruszkowie po-
jawiły się duże siły policyjne i an-
tyterroryści. Restauracja została 
zamknięta, teren odgrodzono ta-
śmą, zatrzymano i skuto ponad 10 
osób. To wszystko na oczach za-
skoczonych przechodniów i klien-
tów McDonald's. 

O szczegóły sprawy pytali-
śmy w Prokuraturze Okręgowej 
Warszawa Praga. Usłyszeliśmy, że 
postępowanie trwa i na tym eta-
pie dla dobra śledztwa nie będą 
ujawniane żadne konkretne in-
formacje. 

Okazuje się jednak, że rąb-
ka tajemnicy uchyliła Komenda 

Stołeczna Policji. – Policjanci ze 
stołecznego wydziału do walki 
z terrorem kryminalnym i za-
bójstw uzyskali informację, że 
w Pruszkowie ma dojść do spo-
tkania grupy osób, które mogą 
posiadać broń palną oraz in-
ne, niebezpieczne przedmio-
ty. Wszystko wskazywało na to, 
że mogą być one powiązane ze 
strzelaniną, do której doszło 
w Ząbkach 9 maja br. Z usta-

leń funkcjonariuszy wynika-
ło, że spotkanie ma się odbyć 
na terenie jednej z restauracji 
– czytamy w komunikacie sto-
łecznej policji. 

Do akcji zaangażowano Sa-
modzielny Pododdział Antyter-
rorystyczny Policji w Warszawie. 
– Efektem było zatrzymanie 
mężczyzn różnej narodowo-
ści oraz zabezpieczenie bro-
ni i amunicji. 

Po wykonaniu czynności pro-
cesowych z zatrzymanymi i ze-
braniu materiału dowodowego, 
sprawę przekazano do Prokura-
tury Okręgowej Warszawa Pra-
ga. Na tym etapie postępowania 
dwóch mężczyzn usłyszało za-
rzuty. W samochodach 55-letnie-
go Krzysztofa W. ps. Śliwa oraz 
43-letniego Lecha Y. została za-
bezpieczona broń. Mężczyźni od-
powiedzą za jej posiadanie bez 

wymaganego zezwolenia. 55-la-
tek został tymczasowo areszto-
wany przez sąd – informuje KSP. 

Krzysztof W. ps. Śliwa to jeden 
z domniemanych szefów „Moko-
towa”. Z kolei Lecha Y. łączy się 
z działalnością mafi i czeczeńskiej 
w Polsce. Obie grupy rywalizują 
o wpływy, spotkanie w restauracji 
w centrum Pruszkowa miało być 
próbą zawarcia rozejmu między 
gangami. [Red] 
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Policja szuka świadków 
awantury na ul. Ryżowej 

R E G I O N
Stołeczna policja apeluje 
o pomoc do osób, które 
pod koniec kwietnia 
mogły widzieć awanturę 
z udziałem kilku mężczyzn 
na ul. Ryżowej w Warszawie. 
Jeden z uczestników tego 
zajścia trafi ł z obrażeniami 
do szpitala i tam zmarł.

S zczegóły tego zdarze-
nia nie są znane. Wia-
domo jedynie, że do-
szło do tragicznej 

w skutkach bójki. – Policjanci 
stołecznego wydziału do wal-
ki z terrorem kryminalnym 
i zabójstw poszukują świadków 

zdarzenia, do którego doszło 
27 kwietnia 2018 roku około go-
dziny 23.00 przed restauracją 
(barem) przy ulicy Ryżowej na wy-
sokości posesji nr 38, przy skrzy-
żowaniu z ul. Dzieci Warszawy. 

Miała tam miejsce awantura
pomiędzy kilkoma mężczyzna-
mi. Jeden z nich odniósł poważne 
obrażenia i zmarł po przewiezie-
niu do szpitala – informuje 
Komenda Stołeczna Policji.

Ktokolwiek posiada bezpo-
średnie informacje o przebiegu 
tego zdarzenia lub wiedzę na te-
mat tożsamości mężczyzn w nim 
uczestniczących i miejscu ich 
obecnego pobytu proszony jest 
o kontakt z policjantami pod nr 
tel. 22 603 65 59 bądź z najbliż-
szą jednostką policji.

Informacje można przekazać 
także drogą mailową na adres: 
naczelnik.terror-zabojstwa@
ksp.policja.gov.pl. [Red.] 
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Parapetówka Pruszkowskiego 
Klubu Filmowego

K I N O
Pruszkowski Klub Filmowy 
jest już po przeprowadzce. 
Zgodnie z tradycją trzeba 
wyprawić parapetówkę. 
Ta odbędzie się już 
9 czerwca w Centrum 
Kultury i Sportu.

S towarzyszenie Forum 
Pruszków organizator 
PKF zaprasza wszyst-
kich na parapetówkę. 

Ta odbędzie się w sali widowisko-
wej Centrum Kultury i Sportu. – 
Wstęp na pokaz będzie bezpłatny, 
jednak ze względu na ograniczo-
ną liczbę miejsc o uczestnictwie 
decyduje kolejność przybycia – 
zaznaczają organizatorzy. 

Jak na parapetówkę przystało 
nie zabraknie też niespodzianek. 
– Podczas uroczystego przenie-
sienia Pruszkowskiego Klubu 
Filmowego z budynku Miej-
skiego Ośrodka Kultury „Kamyk” 
do Centrum Kultury i Spor-
tu zaprezentowany zostanie 

fi lm niemy z 1924 r. pt. „Portier 
z hotelu Atlantic”. Znakomitym 
dopełnieniem seansu będzie 
muzyka na żywo, którą wykona 
kwartet w składzie: Piotr Rodo-
wicz (kontrabas), Mark Waggo-
ner (gitara), Jacek Prokopowicz 
(piano), Adam Grzelak (perku-
sja). Usłyszymy inspirowane 
jazzem, muzyką kabaretową, 

kawiarnianą melodie Kurta 
Weill'a, wybitnego kompozy-
tora tworzącego w tym samym 
czasie co reżyser fi lmu – pod-
kreślają organizatorzy. Parape-
tówka PKF już 9 czerwca o godz. 
17.00 w CKiS. Wstęp na pokaz fi l-
mowy jest bezpłatny. Ze względu 
na ograniczoną liczbę miejsc de-
cyduje kolejność przybycia. [AZ]

Krzysztof W. ps. Śliwa to jeden 
z domniemanych szefów „Mokotowa”. 
Z kolei Lecha Y. łączy się z działalnością 
mafii czeczeńskiej w Polsce.
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Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
BiuleTyn prZyGoToWyWany i redaGoWany prZeZ UrZĄd MieJsKi W GrodZisKu MaZoWiecKim. RedaKcJa WPR nie ponosi odpoWiedZialności Za JeGo Treść.

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

 

N asza Gmina znalazła 
się w gronie Laure-
atów Rankingu Perły 
Samorządu, jako dru-

ga mazowiecka gmina po Serocku. 
Ranking, który ma na celu uhono-
rowanie najlepszych gmin oraz ich 
włodarzy organizowany jest przez 
Dziennik Gazety Prawnej.

W kategorii gmin miejsko-wiej-
skich, w której braliśmy udział, po-
równywano gminy pod kątem jakości 
świadczonych usług i potencjału 

rozwojowego. Brano pod uwagę, 
m.in. działania podejmowane odno-
śnie strategii rozwoju, wprowadza-
ne zachęty dla inwestorów, politykę 
prowadzoną wobec seniorów, czy też 
działania podejmowane w zakresie 
polityki prozdrowotnej.

W rankingu pojawiają się także 
informacje, dotyczące działań, ma-
jących na celu podniesienie jakości 
powierza, zrealizowanych projek-
tów rewitalizacyjnych, współpracy 
z organizacjami pozarządowymi 

i ich wsparcia, czy realizacji ini-
cjatyw zgłaszanych przez podmio-
ty społeczne. Ważna była też jakość 
obsługi w gminie oraz rezultaty 
współpracy z miastami i gmina-
mi partnerskimi.

Porównywano dane fi nansowe, 
m.in. dotyczące zrealizowanych 
w budżecie kwot środków pozyska-
nych z funduszy zewnętrznych, czy 
wydatków na oświatę i wychowa-
nie w przeliczeniu na 1 mieszkańca.

Ranking odbył się już po raz szósty

wśród laureatów 
Pereł Samorządu 2018

Grodzisk Mazowiecki 

      
  

BiuleTyn prZyGoToWyWany i redaGoWany prZeZ GminĘ BrWinóW. RedaKcJa WPR nie ponosi odpoWiedZialności Za JeGo Treść. 

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

Rowerowe tory typu 
pumptrack

N a b ó r w n i o s ków 
o dotację, który 
w ubiegłym roku 
prowadziła Lokal-

na Grupa Działania „Zielone 
Sąsiedztwo”, zakończył się dla 
gminy Brwinów pomyślnie. 
Budowa dwóch torów rowe-
rowych BMX, zaplanowanych 
na terenach zielonych w okoli-
cy ul. Sochaczewskiej, uzyska-
ła dofi nansowanie w wysokości 
105.494,00 zł. Ta inwestycja roz-
pocznie budowę infrastruk-
tury rekreacyjnej na terenie 
dzisiejszych nieużytków znaj-
dujących się pomiędzy osie-
dlem przy ul. Sochaczewskiej 

Gmina Brwinów zamierza rozpocząć w tym roku kolejną inwestycję z myślą 
o miłośnikach dwóch kółek. Budowa torów easy i mini pumptrack uzyskała dotację 

z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

a budynkami TBS przy ul. marsz.
 J. Piłsudskiego w Brwinowie. 
Docelowo powstanie tam zie-
lona strefa rekreacji, umożli-
wiająca mieszkańcom i goś-
ciom zarówno urozmaicone, 
aktywne spędzanie czasu, jak
też wypoczynek i relaks.

Chociaż dobrze wyprofi lowa-
ny tor pumptrack służy przede 
wszystkim rowerzystom, którzy 
rozpędzają się na nim bez peda-
łowania, jedynie poprzez balans 
ciała, to równie dobrze korzystać 
z niego mogą osoby jeżdżące na 
deskorolce, hulajnodze oraz na 
rolkach. Zakręty i delikatne mul-
dy urozmaicają jazdę po pętli. 

Jeśli uda się znaleźć wykonaw-
cę, tory w Brwinowie powstaną 
jeszcze w tym roku. Został już 
ogłoszony przetarg. Oferenci 

Otrębusy z medalem 
„Pro Masovia”

Podczas festynu 
sołeckiego „U nas OK” 
w Otrębusach, który 
odbył się 19 maja 
2018 r., wieś Otrębusy 
została uhonorowana 
medalem Marszałka 
Województwa 
Mazowieckiego, 
przyznawanym za 
wybitne zasługi oraz 
całokształt działalności 
na rzecz województwa 
mazowieckiego. 

O trębusy znacz-
nie odbiegają od 
wizerunku typo-
wej mazowieckiej 

wsi. Znane są przede wszyst-
kim ze względu na Państwo-
wy Ludowy Zespół Pieśni 
i Tańca „Mazowsze”, który 
od 70 lat ma swoją siedzi-
bę w Karolinie na terenie 
Otrębus i stąd wyrusza na 
koncerty i występy odbywa-
jące się nie tylko w Polsce, 
ale i na całym świecie. Am-
basadorem tradycji i sztu-
ki ludowej jest prof. Marian 
Pokropek, który w swoim 
domu w Otrębusach za-
łożył Muzeum Sztuki Lu-
dowej. Także leżące przy 
drodze wojewódzkiej nr 719 

Muzeum Motoryzacji i Tech-
niki jest liczącą się placów-
ką muzealną, przyciągającą 
wielu turystów.

Otrębusy słyną też z licz-
nych wydarzeń kulturalnych 
– do kalendarza cyklicznych 
imprez wpisały się m.in. fe-
styny sołeckie im. Tadeusza 
Stachowicza. W sobotę 19 
maja mieszkańcy świętowa-
li ponad 600-letnią histo-
rię miejscowości. Podczas 
uroczystości sołtys Adam 
Fedorowicz odebrał Me-
dal Pamiątkowy „Pro Ma-
sovia” i dyplom dla wsi 
Otrębusy za wybitne zasługi 
oraz całokształt działalno-
ści na rzecz województwa 
mazowieckiego przyzna-
ny przez Marszałka Woje-
wództwa Mazowieckiego 
Adama Struzika. (PR)

mogą składać dokumenty do 
6 czerwca br. Wśród warunków 
jest doświadczenie w realizacji 
podobnych inwestycji. (PR)

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
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Już 2 czerwca w Grodzisku Mazo-
wieckim odbędzie się I Otwarty Tur-
niej Turniej Cheerleaders Grand Prix 
Polski 2018 o puchar burmistrza. 
To pierwsze tego typu wydarzenie 
sportowo-taneczne w tym mieście, 
ale jak zapowiadają organizatorzy 
na stałe ma się wpisać w kalendarz 

imprez kulturalnych. Będzie to ry-
walizacja sportowa w dyscyplinie 
cheerleading na poziomie ogólno-
polskim. Czym jest cheerleading? 
To taniec połączony z elementami 
akrobacji i gimnastyki wykonywany 
w celu kibicowania drużynom. Ale nie 
każdy wie, że jest to też dyscyplina 

S P O R T

Turniej Cheerleaders 
Grand Prix Polski 2018

sportowa.  2 czerwca w hali sporto-
wej przy ul. Westfala będzie można 
zobaczyć niezwykłe pokazy! Oto pro-
gram turnieju: 7.00 – otwarcie sa-
li i biura Turnieju. 7.30 – rejestracja 
zawodników i próby parkietu. 8.00 
– 9.00 – początek rywalizacji. 18.00 
– 20.00 – Gala Finałowa. [SD] 
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Burzliwe spotkanie w sprawie CPK. 
Jest zgoda na referendum

 ANNA ZWOLIŃSKA 

B A R A N Ó W
Mieszkańcy Baranowa 
mogą szykować się na 
referendum. Mimo obaw 
mieszkańców wojewoda 
mazowiecki Zdzisław 
Sipiera wyraził zgodę 
na przeprowadzenie 
głosowania. Dodał 
jednak, że referendum 
ma tylko charakter 
konsultacyjny.

P ierwszy samolot ma 
wystartować z Cen-
tralnego Portu Komu-
nikacyjnego w 2027 r. 

Budowa portu ma kosztować na-
wet 35 mld zł. Jednak nie tylko 
koszty budzą tu skrajne emocje. 
CPK ma powstać tuz obok nas, 
w Baranowie, a z tą lokalizacją 
nie godzą się mieszkańcy gminy. 

Trzy gminy
W środę 23 maja w Baranowie od-
było się spotkanie mieszkańców 
z ministrem Mikołajem Wildem, 
pełnomocnikiem rządu ds. Cen-
tralnego Portu Komunikacyjnego. 
W trakcie spotkanie Wild zapre-
zentował mieszkańcom mapę 
prezentującą maksymalny obszar 
jaki będzie brany pod uwagę przy 
projektowaniu portu i inwestycji 
z nim powiązanych m.in. linii ko-
lejowych, węzłów drogowych i tzw. 
Airport City. Mowa tu o obsza-
rze obejmującym ponad 66 km kw. 
Teren ten rozpościera się na ob-
szarze trzech gmin. Głównie cho-
dzi tu o Wiskitki, które sąsiadują 
z Baranowem, sam Baranów oraz 
fragment w gminie Teresin.

Trzy etapy
Wiceminister tłumaczył zgro-
madzonym, że inwestycja zo-
stanie podzielona na trzy etapy. 

W pierwszym (2018 r.) przepro-
wadzone mają zostać konsultacje 
społeczne oraz aż półtoraroczne 
negocjacje z mieszkańcami. W dru-
gim, przewidzianym na przyszły 
rok, zostanie wyznaczony docelo-
wy obszar CPK dla dwóch warian-
tów. Do końca 2019 r. sfi nalizować 

się mają również wspomniane ne-
gocjacje. Natomiast w 2020 r. ma 
zapaść ostateczna decyzja co do 
lokalizacji portu.

Emocje i niepewność  
Spotkanie z przedstawicielem 
rządu było pełne emocji. Miesz-

kańcy zebrani w strażnicy OSP 
podkreślali, że na transakcjach 
sprzedaży swoich gruntów bę-
dą stratni, gdyż będą musieli od-
prowadzać podatek. Pojawiła się 
obawa, że wycena nieruchomo-
ści zostanie przeprowadzona we-
dług stawek obowiązujących dla 
gruntów rolnych. Wild podkre-
ślał, że o ile na przepisy prawa 
podatkowego nie ma wpływu, to 
o wyceny mieszkańcy martwić 
się nie powinni. Wycena ma być 
prowadzona według stawki „au-
tostradowej”, czyli tej stosowanej 
przy wykupie gruntów pod drogi 
szybkiego ruchu. Odszkodowa-
nia w ostatnich czasach sięgały 
40 zł za m kw. 

Dwa pytania
W Baranowie ma być przepro-
wadzone referendum w sprawie 
CPK. Mieszkańcy będą głosować 
17 czerwca i odpowiedzą na dwa 

pytania: Czy jesteś za lokaliza-
cją CPK w gminie Baranów? Czy 
zgadzasz się na warunki roz-
liczeń zaproponowane przez 
Rząd RP mieszkańcom gminy 
Baranów w związku z budową 
Centralnego Portu Komunika-
cyjnego? Mieszkańcy, jak i wła-
dze Baranowa obawiały się, że 
referendum zostanie zabloko-
wane przez wojewodę. Tak się 
jednak nie stało.

Zielone światło, ale...
W czwartek 24 maja podano in-
formacje, że wojewoda mazo-
wiecki Zdzisław Sipiera nie ma 
zastrzeżeń do uchwały w spra-
wie referendum. Plebiscyt może 
się więc odbyć. Jest jedno „ale”. 
Referendum będzie prowadzo-
ne w charakterze konsultacji, a to 
oznacza, że jego wyniki nie bę-
dą wiążące przy podejmowaniu 
decyzji o CPK.
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Oferuje pracę dodatkową w wybranych dniach  i godzinach na 
stanowisku: Kasjer
Serdecznie zapraszamy  studentów i osoby na emeryturze
Oferujemy:
–  elastyczny grafik czasu pracy
–  terminowe wynagrodzenia (na 10 dnia następnego miesiąca)
–  zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie
–  naukę nowych umiejętności 
–  przyjazną atmosferę pracy
Oczekujemy:
–  kultury osobistej
–  otwartości na klienta/umiejętności obsługi klienta

Zatrudni Pracownika Działu Produkty Świeże:
Oferujemy:
–  ATRAKCYJNE WYNAGRODZENIE!
–  stabilne zatrudnienie na podstawie  umowy o pracę
–  przyjazną atmosferę
–  możliwość rozwoju zawodowego
–  naukę nowych umiejętności
–  pakiet socjalny
–  pomoc w trudnych sytuacjach życiowych
Wymagania:
–  umiejętność obsługi klienta
–  książeczka „sanepidowska” 

Lokalizacja E. Leclerc Jerozolimskie: ul. Jutrzenki 156, 02-231 Warszawa (przy Al. Jerozolimskich)
Łatwy dojazd komunikacją Miejską:
Przystanek „Popularna”: autobusy: 517, 127, 187, 191, 178, 306, ZG,
Kolejka WKD przystanek „Raków’

Serdecznie zapraszamy!
Prosimy o kontakt: kadry@leclerc.biz.pl; tel. (22) 339 31 19

OGŁosZenie
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Zmiana trenera w pruszkowskiej 
drużynie koszykarskiej Elektrobud-
-Investment ZB. Następca Marka 
Zapałowskiego został Andrzej Kier-
lewicz. W ubiegłym tygodniu klub 
informował, że dotychczasowy tre-
ner Marek Zapałowski odchodzi. 
Teraz wiemy kto zajął jego miejsce. 

Drużyną z Pruszkowa pokieruje An-
drzej Kierlewicz, który dotychczas 
prowadził inny klub z Warszawy. W se- 
zonie 2016/2017 awansował z KK 
Warszawa do I ligii. Przez lata był 
asystentem Wojciecha Kamińskiego 
w ekstraklasowej Polonii Warszawa. 
Ponadto w przeszłości był trenerem 

K O S Z Y K Ó W K A
młodzieżowych reprezentacji Polski. 
Natomiast Marek Zapałowski były już 
trener pruszkowskiego klubu, praco-
wał z koszykarzami od 2013 r. – dwa 
lata był asystentem Michała Spycha-
ły, a kolejne trzy sezony pełnił funkcję 
pierwszego trenera. W ostatnim sezo-
nie drużyna zajęła siódme miejsce. [SD] 

Rusza głosowanie na projekty 
budżetu obywatelskiego

P R U S Z KÓ W
Już od najbliższej soboty 
mieszkańcy Pruszkowa mogą 
oddawać głosy na wybrane 
projekty zgłoszone w ramach 
tegorocznej edycji budżetu 
obywatelskiego. A jest  
z czego wybierać. 

T o już trzecia edycja bu-
dżetu partycypacyj-
nego w Pruszkowie. 
W poprzednich latach 

możliwość zgłoszenia własnych 
pomysłów, jak i możliwość wybo-
ru tych najlepszych, cieszyły się 
dużym zainteresowaniem miesz-
kańców. Nie inaczej będzie w tym 
roku, a wiele wskazuje na to, że 
wręcz będzie to edycja rekordo-
wa. Najwyższa w historii jest kwota 
przeznaczona na realizację inicja-
tyw obywatelskich. To 1 mln 250 
tys. zł. Liczba zgłoszonych wnio-
sków też robi wrażenie. W sumie 

wpłynęło ich 69. Pozytywnie wery-
fikację przeszły 42 pomysły. 

A już od najbliższej soboty ruszy 
głosowanie. Każdy z mieszkańców 
będzie miał do rozdysponowania 
10 punktów pomiędzy pomysły, 
które uzna za wartościowe i god-
ne realizacji. Punkty można przy-
znać w całości jednej inicjatywie, 
lub dowolnie podzielić. Służy do te-
go specjalna karta do głosowania, 
dostępna również elektronicznie 
na stronie: www.budzet-obywa-
telski.ehost.pl. Wypełnione karty 
można dostarczać do bezpośrednio 
do urzędu miasta przy ul. Kraszew-
skiego, przesyłać drogą elektronicz-
ną lub zostawić na stoisku budżetu 
obywatelskiego, które będzie do-
stępne podczas wszystkich dużych 
imprez miejskich. Głosowanie po-
trwa do 24 czerwca. 

Na jakie projekty można gło-
sować? Obok zamieszczamy listę  
projektów.  [Red.] 

Uratowali sarenkę, która ugrzęzła w płocie
P R U S Z KÓ W

Do zdarzenia doszło 22 maja 
przed godz. 8. Pruszkowscy 
strażnicy miejscy 
zaalarmowali ratowników  
z Animal Rescue Poland  
o sarnie zakleszczonej  
w ogrodzeniu. Nie obeszło  
się bez pomocy strażaków.

T o nie była łatwa ak-
cja, a działać trzeba 
było szybko. Zwierzę 
z minuty na minutę 

było coraz słabsze. – We wtorek 
przed 8 rano do Służby Ochro-
ny i Ratownictwa Zwierząt Ani-
mal Rescue wpłynęło zgłoszenie 
od Straży Miejskiej w Pruszkowie 

o zaklinowanej w ogrodzeniu sar-
nie. Zwierzę było coraz słab-
sze. Trzeba było podjąć decyzję 
o przecięciu prętów furtki – po-
informowali ratownicy z fundacji 
Animal Rescue Poland.

Żeby uratować sarnę po-
trzebna była pomoc straża-
ków, którzy z chirurgiczną 
precyzją wycięli pręt z ogrodze-
nia. – Zgłoszenie otrzymaliśmy 
o godz. 8.40. Sarna była uwię-
ziona między dwoma prętami. 

Jeden z nich wycięliśmy uży-
wając sprzętu hydraulicznego. 
Działania trwały około 40 minut 
– powiedział nam st. kpt. Ka-
rol Kroć, rzecznik prasowy Ko-
mendy Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Pruszkowie. 
Następnie pruszkowscy straż-
nicy wraz z ratownikami z fun-
dacji uwolnili zwierzę. Sarnę 
przeniesiono na łąkę. Tam swo-
bodnie mogła wrócić do swojego 
naturalnego środowiska. [SD] 
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Pruszkowscy strażnicy podsumowali działania ekopatrolu
P R U S Z KÓ W

Od początku roku 
pruszkowski ekopatrol 
otrzymał ponad 600 
zgłoszeń. 315 z nich 
dotyczyło interwencji 
związanych ze zwierzętami, 
natomiast pozostałe to 
informacje przekazywane 
o paleniu w instalacjach 
grzewczych odpadami. 

W śród zgłoszeń 
z udziałem zwie-
rząt odnotowa-
nych zostało m.in. 

132 dotyczących błąkających się 
psów, 72 chorych zwierząt wy-
magających pomocy weteryna-
ryjnej oraz 16 w sprawie zwierząt 

przebywających w złych warun-
kach bytowych. Wpływały także 
informacje o zaginionych i odna-
lezionych zwierzętach na terenie 
naszego miasta.

Do maja odłowiono 58 psów. 
Trafiły one do Pruszkowskiego 
Stowarzyszenia na Rzecz Zwie-
rząt. Rekordowym. Rekordowym 
miesiącem był kwiecień, bo odło-
wiono 23 psy. Ale dobra informa-
cja jest taka, że wiele czworonogów 
wróciło do swoich właścicieli.

Funkcjonariusze interweniowali 
też w sprawie psów i kotów wyma-
gających pomocy weterynaryjnej. 
Takie zwierzęta szybko trafiają do 
lecznic. Przetransportowano dwa 
psy z wypadków komunikacyjnych 
oraz 9 chorych kotów.

– Dla porównania w ubiegłym 
roku (od stycznia do maja) odłowi-
liśmy 49 psów, które przekazaliśmy 
Pruszkowskiemu Stowarzyszeniu 
na Rzecz Zwierząt, a także 13 cho-
rych wolno żyjących kotów oraz 5 
chorych psów, które poddane zo-
stały leczeniu – informuje Anna 
Janicka, kierownik Referatu Dziel-
nicowych i Zespołu Eko Straży 
Miejskiej w Pruszkowie. Ponad-
to odnotowuje się przypadki gdy 
właściciele zwierząt nie zajmują 
się nimi odpowiednio. Podczas in-
terwencji pouczono siedmiu wła-
ścicieli psów i „wlepiono” osiem 
mandatów. Funkcjonariusze zaję-
li się też sprawami trzech pogry-
zień przez psy, których właściciele 
nieodpowiednio pilnowali. [SD] 

Żeby uratować sarnę potrzebna była 
pomoc strażaków, którzy z chirurgiczną 
precyzją wycięli pręt z ogrodzenia.
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OBSZAR I GĄSIN
• Harcerskie Gniazdo na Gąsinie 
• Zestaw rekreacyjny
• Posprzątajmy po pupilach
• Babki w Akcji
• Mini Skatepark na Gąsinie

OBSZAR II BĄKI I ŻBIKÓW
• Senioriada III – Żbików
• Znani i nieznani ludzie z Pruszkowa
• Szersza Perspektywa – pokazy  

filmowe na Żbikowie
• Nowe oblicze „Dzwonu Żbikowa”
• Inkubator świetlicy środowiskowej  

na Żbikowie
• Strefa rekreacji ogólnodostępna  

przy SP nr 9
• Doświetlenie przejść dla pieszych  

na skrzyżowaniu 3 Maja z POW 
• Doświetlenie przejść dla pieszych  

na skrzyżowaniu 3 Maja  
z Łączniczek AK

• Rodzinne Grillowanie – miejsce na 
Piknik w Parku Mazowsze

OBSZAR III TWORKI I MALICHY
• Nowe kosze na śmieci

• Czujniki zanieczyszczenia powietrza  
dla Malich 

• Aktywne Malichy
• Czyste i zielone Tworki
• Piesi, rowerzyści i pisarze
• Kwiaty w Donicach przy  

ul. Partyzantów 2 – nowy design
• Świetlica osiedlowa dla mieszkańców

OBSZAR IV OSTOJA
• Integracja społeczności lokalnej  

poprzez wzmocnienie komunikacji  
i informacji pomiędzy mieszkańcami 
dzielnicy Ostoja

• Poprawa bezpieczeństwa i komfortu 
życia mieszkańców – instalacja 
monitoringu na skrzyżowaniach  
Armii Krajowej z Księcia Józefa  
oraz Księcia Trojdena

• Czas na Nas! – język angielski  
i portugalski

• Czysto po psach na Ostoi

OBSZAR V WYGLĘDÓWEK
• Psie sprawy – montaż dystrybutorów 

torebek na psie odchody  
w obszarze nr 5 

• Senioriada III – Centrum
• Place zabaw dla dzieci 0-3 lat

OBSZAR VI CENTRUM
• Psie sprawy – montaż dystrybutorów 

torebek na psie odchody w obszarze  
nr 6

• Stacja Rowerów Miejskich
• Aktywna Szkoła 
• Piknik w Zanie
• Twórcą być
• Kurtyna w górę
• Śniadania w Parku – sezon 5

OBSZAR VII OSIEDLE PRUSA
• Aktywny senior obszar VII
• Plac zabaw rekreacyjno-sportowy  

przy SP 2
• Grillowanie na Żwirowisku – miejsce  

na piknik w parku Żwirowisko
• Stacja roweru miejskiego Żwirowisko
• Oświetlenie płyty boiska piłkarskiego 

„Ligi Szóstek Piłkarskich Osiedla 
Staszica w Pruszkowie”

• Rowerem na leżaki – mała architektura 
w parku Żwirowisko

• Harcerskie Gniazdo na Żwirowisku

Kierlewicz poprowadzi 
koszykarzy
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jednak nadzieję otrzymać dofi nan-
sowanie na ten cel z budżetu wo-
jewództwa mazowieckiego) oraz 
wykonanie windy we wspomnia-
nym wyżej ZSTiL nr 2 z myślą o nie-
pełnosprawnych (koszt zadania: 
220 000 zł, kwota dofi nansowania 
w ramach Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych: 50 214 zł, wniosek oczekuje 
na rozstrzygnięcie, jednak środki 
również są zabezpieczone).

Działania powiatu, które są okre-
ślone w Strategii przyczyniają się 
także do poprawy innych ważnych 
aspektów życia mieszkańców, jak 
np. poziom zatrudnienia. Dzię-
ki licznym, ale co najważniejsze 
– skutecznym działaniom Powia-
towego Urzędu Pracy nasz samo-
rząd może pochwalić się niską 
i stale malejącą stopą bezrobocia 
(6,6% w 2014 r. i tylko 3,3% na koniec 
roku 2017). Zadania, które wyzna-
czył sobie urząd pracy to np. dzia-
łania na rzecz likwidacji bezrobocia 
wśród osób młodych i podniesienie 
poziomu aktywności zawodowej 
osób pozostających bez pracy. Dzię-
ki licznym dotacjom możliwa jest 

np. refundacja kosztów wyposaże-
nia i doposażenia stanowiska pracy, 
fi nansowanie studiów podyplomo-
wych, szkoleń i staży, można rów-
nież otrzymać jednorazowe środki 
na podjęcie działalności gospodar-
czej (promowanie samozatrudnie-
nia), a to tylko niektóre z licznych 
form wsparcia oferowanych przez 
urząd. Na realizację tych projektów 
pozyskano ok. 15 400 000 zł.

Istotne działania wpływające na 
komfort i bezpieczeństwo wszyst-
kich mieszkańców podejmuje Po-
wiatowy Zarząd Dróg. W ramach 
Strategii od 2014 r. udało się wy-
remontować w sumie ponad 15 
km dróg. Koszt ukończonych lub 
już rozpoczętych zadań związanych 
z infrastrukturą drogową wynosi 
33 080 025 zł z czego dofi nanso-
wania ze środków zewnętrznych 
to 22 315 073 zł. Wśród większych 
inwestycji można wymieć prze-
budowę drogi na trasie Grodzisk 
Mazowiecki - Józefi na, moderni-
zację ulicy Nadarzyńskiej w Gro-
dzisku Maz., a także przebudowę 
ul. Skokowskiego w gminie Jakto-
rów, natomiast tylko w tym roku 

udało się już dostać dofi nansowa-
nie na przebudowę ul. Królewskiej 
w Kaskach (koszt: 5 953 127 zł, w tym 
ze środków pozabudżetowych ok. 
3 739 869 zł), przebudowę ulic Nał-
kowskiej i Centralnej w Opypach 
(koszt: 5 406 264 zł, w tym środki ze-
wnętrzne: 4 593 751 zł) oraz budowę 
kładki dla pieszych w Adamowiźnie 
(inwestycja za 873 690 zł, częściowo 
zwróci się w ramach dofi nansowa-
nia, które teraz otrzymaliśmy – 508 
800 zł). Warto jednak podkreślić, że 
to nie wszystkie inwestycje – część 
z nich jest dokonywana poza Strate-
gią w oparciu o własny budżet i po-
zyskane środki fi nansowe.

Realizacja dotychczasowych ce-
lów zawartych w Strategii  kosz-
towała jak dotąd 93 230 500 zł, 
z czego aż 67% pochodzi ze środ-
ków zewnętrznych. Dotacje po-
zyskiwane są z różnych źródeł: 
dotacji unijnych i rządowych 
(np. Regionalny Program Opera-
cyjny Województwa Mazowieckie-
go, Program Operacyjny Wiedza, 
Edukacja, Rozwój, Program Ope-
racyjny Infrastruktura i Środowi-
sko, Program Rozwoju Gminnej 

i Powiatowej Infrastruktury Dro-
gowej czy Mazowiecki Instrument 
Wsparcia Dróg Lokalnych). Ważna 
w tym zakresie jest również współ-
praca z gminami, dzięki dobrej wo-
li lokalnych władz samorządowych 
można działać skuteczniej.

Do końca wyznaczonego czasu 
na realizację zawartych w Strate-
gii celów powiat ma jeszcze ponad 
dwa lata, znaczna część tych zadań 
została już zrealizowana lub jest 
w trakcie ich realizacji, dowodzi 
to, że dokument ten spełnia swo-
ją funkcję, pozwolił na optymal-
ne zdiagnozowanie potrzeb oraz 
opracowanie skutecznego planu 
ich realizacji. Nie bez znaczenia 
pozostaje fakt, że w 2006 r. Sta-
rostwo Powiatu Grodziskiego uzy-
skało certyfi kat ISO 9001:2001, zaś 
w maju przeszło na nową normę 
9001:2015, bowiem dla realizacji 
Strategii ważne są nie tylko wiel-
kie kwoty i liczby, ale również sa-
tysfakcja każdego petenta, a także 
jakość pracy urzędników, które to 
właśnie certyfi katy te potwierdzają.

Joanna Damaziak
Sekretarz Powiatu Grodziskiego

Powiat od początku tej kadencji 
realizuje Strategię Rozwoju 
Powiatu Grodziskiego 
na lata 2014-2020. W obliczu 
coraz szybszej dynamiki zmian, 
które zachodzą w otaczającej 
nas rzeczywistości istnieje 
potrzeba perspektywicznego 
patrzenia na potrzeby 
mieszkańców powiatu. 
Pozwala na to właśnie Strategia 
określająca cele i zadania 
pozwalające na podniesienie 
jakości życia mieszkańców.

Jeden z głównych punktów te-
go dokumentu dotyczy Szpi-
tala Zachodniego im. św. Jana 

Pawła II. Wyznaczono w sumie 
7 zadań związanych z tą placówką, 
m.in. zakup sprzętu medyczne-
go i poprawę warunków Ośrodka 
Rehabilitacji i Oddziału Rehabi-
litacyjnego. W ich ramach zreali-
zowano np. projekt „Stawiamy na 
DDOM”, czyli Dzienny Dom Opie-
ki Medycznej (koszt: 998 302 zł, 
w tym dofi nansowanie z Progra-
mu Operacyjnego Wiedza Eduka-
cja Rozwój: 968 302 zł), zakupiono 
tomograf dla Szpitalnego Oddzia-
łu Ratunkowego (3 004 500 zł, 
w tym dofi nansowanie z Progra-
mu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko – 2 400 000 zł), wyre-
montowano tenże oddział (kwota: 
3 471 199 zł, kwota dofi nansowania 
z Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko: 2 740 959 
zł) oraz wzmocniono zastosowania 
technologii informatycznych i ko-
munikacyjnych dla e-administra-
cji i e-zdrowia (kwota: 8 591 550 zł, 
w tym kwota dofi nansowania z Re-
gionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Mazowieckiego: 
6 860 808 zł). Na zadania związa-
ne ze szpitalem wydatkowano  
ponad 16 700 000 zł, w tym do-
fi nansowanie pochodzące z róż-
nych źródeł wynoszą ok. 80%. 
Część projektów jak budowa lą-
dowiska dla helikopterów (koszt: 
5 125 715 zł, realizacja uzależniona 
od ogłoszenia konkursu na dofi -
nansowanie) i ocieplenie budynku 
(wniosek o dofi nansowanie w kwo-
cie 15 045 108 zł z Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej czeka na 
rozstrzygnięcie, koszt całkowity: 
17 700 150 zł) wciąż przed nami.

Kolejnym ważnym punktem 
Strategii jest oświata. Niektóre za-
dania z nią związane mają na celu 
poprawienie warunków lokalowych 
(na modernizację i remont szkół 
oraz placówek oświatowych wy-
dano przeszło 2 000 000 zł w roku 
szkolnym 2016-2017), inne dotyczą 
bezpośrednio uczniów i edukacji 
(np. dwutygodniowy staż w Nicei 
dla uczniów w ZS nr 1 w Grodzi-
sku Maz. (roczny koszt: 60 781 eu-
ro w całości fi nansowany w ramach 
programu Erasmus+). Wszystkie 
placówki przeznaczają również 
środki fi nansowe na zakup wypo-
sażenia lub sprzętu komputerowe-
go, z którego korzystają uczniowie 
(łącznie ok. 700 000 zł w latach 2015-
2017). Wśród zadań do zrealizowania 
jest jeszcze np. modernizacja bo-
isk w Zespole Szkół Technicznych 
i Licealnych nr 2 w Grodzisku oraz 
Zespole Szkół nr 2 w Milanówku (na 
każde z boisk zabezpieczono środ-
ki w kwocie po 150 000 zł, mamy 
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Szkoła powoli 
„wyrasta” z ziemi

 ANNA ZWOLIŃSKA 

P R U S Z KÓ W
Budowa nowej siedziby 
Szkoły Podstawowej 
nr 10 w Pruszkowie powoli 
postępuje do przodu. 
Kompleks ma być gotowy 
do września przyszłego roku. 

O tym, że działająca 
na terenie Gąsina 
szkoła podstawowa 
potrzebuje rozbudo-

wy wiadomo było od dawna. Plany 
powiększenia placówki snuto lata-
mi. Zaś w ubiegłym roku na tere-
nie szkoły pojawił się ciężki sprzęt 
i rozpoczęła się prace związane 
z rozbudową „dziesiątki”.

Od startu prac minęło ponad pół 
roku. Na jakim etapie są roboty? – 
Prace idą dość sprawnie i zgod-
nie z harmonogramem. Można 

Trzy lokalizacje walczą 
o podwórka Nivea

R E G I O N
Walka o podwórka 
talentów Nivea 
wystartowała. Teraz 
wszystko zależy od 
internautów, czyli Was. 
Wybierzcie lokalizacje 
i codziennie głosujcie, 
a może podwórko pojawi 
się w naszej okolicy! 

N ivea po raz kolejny 
organizuje konkurs, 
w którym można 
„wygrać” podwór-

ko talentów dla wybranej przez 
siebie lokalizacji. W ramach ak-
cji organizowanych w poprzed-
nich latach wybudowano 100 
placów zabaw, 100 szkółek pił-
karskich, 80 podwórek i 20 po-
dwórek talentów. W tym roku 
powstanie kolejnych 20 po-
dwórek. Pięć lokalizacji wy-
brało specjalne jury z Filipem 
Chajzerem na czele.

O tym w jakich lokalizacjach 
powstanie pozostała 15 zade-
cydują internauci. W tym roku 
należy się jednak spodziewać 
zmian w zasadach głosowa-
nia. W tej edycji podzielono lo-
kalizacje zgłoszone do akcji ze 
względu na liczbę mieszkań-
ców. Wytypowano trzy gru-
py: miejscowości poniżej 20 
tys. mieszkańców, miejscowo-
ści od 20 do 60 tys. mieszkań-
ców oraz miejscowości powyżej 
60 tys. mieszkańców. W każdej 
z powyższych kategorii pięć 

lokalizacji z największą licz-
bą głosów otrzyma podwórko. 
Głosowanie trwa do 21 czerwca.

Z naszej okolicy zgłosiły się 
zaledwie trzy lokalizacje: Ko-
morów, al. Marii Dąbrowskiej 
Baranów, Cegłów (miejscowo-
ści poniżej 20 tys. mieszkań-
ców) oraz Piastów, Sowiń-
skiego (miejscowości od 20 do 
60 tys. mieszkańców).

Jak ma wyglądać podwór-
ko? To plac zabaw podzielony 
na trzy strefy: największą ak-
tywną i dwie mniejsze – nauko-
wą i artystyczną. Na podwórku 

sportowców znajdzie się siedem 
elementów: kubik wspinaczka, 
urządzenie do balansowania, 
huśtawka bocianie gniazdo, 
gra twister, gra skok w dal, gra 
kapsle oraz trampolina. Na po-
dwórku naukowców dzieci będą 
mogły korzystać z planetarium, 
rowerek, naukowa piaskowni-
ca oraz zegar słoneczny. Na-
tomiast mali artyści w swojej 
strefi e znajdą muzyczne tablice, 
teatrzyk oraz tubę do rozmowy.

Głosować możecie na stro-
nie www.podworko.nivea.pl/
glosuj. [AZ] 
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powiedzieć, że powoli można po-
dziwiać efekty, bo roboty „poszły 
do góry” – mówi nam Michał Lan-
dowski, wiceprezydent Pruszkowa.

Rozbudowa szkoły jest prowa-
dzona z zachowaniem ciągłości 
pracy szkoły. W praktyce oznacza 

to tyle, że dzieci uczą się w sta-
rym budynku, a robotnicy tuż pod 
oknami wznoszą nowe skrzydło 
placówki. Pojawia się więc pyta-
nie, jak trwające tuż obok roboty 
wpływają na komfort nauki dzie-
ci. – Nie dotarły do nas informa-
cje o uciążliwościach ani od szkoły, 
ani od okolicznych mieszkańców. 

Teren został wygrodzony i zabez-
pieczony. Zakres prac nie powo-
duje wbijania się i betonowania. 
Roboty nie powodują wielkiego ha-
łasu – podkreśla Landowski. 

Przypomnijmy. W pierwszej 
kolejności budowany jest nowy 

gmach szkoły podstawowej. Po 
zakończeniu prac szkoła przenie-
sie się do nowej części, a w miej-
scu istniejącego budynku po-
wstanie przedszkole. Podsta-
wówka w nowej odsłonie zacznie 
działać we wrześniu 2019 r,
a przedszkole swoją prace roz-
pocznie rok później. 

Podstawówka w nowej odsłonie 
zacznie działać we wrześniu 2019 r., 
a przedszkole swoją prace 
rozpocznie rok później. 

Na osiedlu Kopernika 
pojawi się skwer

G R O D Z I S K  M A Z .
Na terenie Grodziska 
Mazowieckiego powstanie 
kolejny zielony punkt. 
Władze gminy chcą stworzyć 
niewielki skwerek na 
osiedlu Kopernika. 

P arki, zieleńce i skwe-
ry to „towar” pożąda-
ny w każdym mieście. 
Nawet niewielki zielo-

ny obszar jest niezwykle cenny 
dla mieszkańców. Zwłaszcza, jeśli 
mowa o skwerze na terenie blo-
kowiska. Władze Grodziska Ma-
zowieckiego stawiają na tereny 
zielone. W mieście powstały już 
duże parki teraz przyszła pora 
na skwerki i mniejsze zieleńce. 

Nowy skwerek ma powstać na 
osiedlu Kopernika. Dokładnie cho-
dzi o niewielki teren u zbiegu ulic 
Kopernika i Okulickiego. Niewiel-
ki teren zostanie uporządkowany 
i obsadzony zielenią. Pojawi się tu 
ponad 1500 nowych roślin: drzew, 
krzewów i kwiatów. To nie wszyst-
ko. – Projekt przewiduje stworze-
nie małej infrastruktury, która 

odpowiadać będzie bieżącym po-
trzebom związanym z ruchem 
użytkowników na terenie działki. 
Projektowane elementy będą nie tyl-
ko konstrukcjami o specyfi cznych 
funkcjach, ale również stanowić 

będą element identyfi kacyjny dla 
osób odwiedzających. Projekt zakła-
da utworzenie tzw. „witacza” osie-
dla Mikołaja Kopernika w postaci 
murku z podświetlanym napisem 
„Osiedle Kopernika wita” – czyta-
my w dokumentach przetargowych. 

To jednak nie koniec. W ra-
mach zadania nowa zieleń pojawi 
się również przy kilu grodziskich 
ulicach. Nowe nasadzenia zapla-
nowano w kilku punktach przy 
ul. Bairda, Bołtucia, Kopernika 

i Sadowej. We wskazanych miej-
scach pojawi się łącznie ponad 
2300 nowych roślin.

Kiedy wspomniane tereny się 
zazielenią? Wykonawca ma czas 
na realizację zleconych prac do 
końca listopada 2019 r. [AZ] 

Projekt zakłada utworzenie 
tzw. „witacza” z podświetlanym 
napisem „Osiedle Kopernika wita”.
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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

Podczas odbywającego się w Katowicach jubileuszowego X Europejskie-
go Kongresu Gospodarczego Starosta Pruszkowski Maksym Gołoś został 
wyróżniony tytułem Samorządowca Roku 2017 w kategorii Starostów.

Starosta Maksym Gołoś z tytułem 
Samorządowca Roku 2017!

Na terenie Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących 
i Sportowych w Pruszkowie 
Zarząd Powiatu podpisał 
w środę 23 maja 
umowę na wykonanie 
dokumentacji projektowej 
budowy pływalni wraz 
pozwoleniem na budowę. 
To efekt decyzji z lutego 
tego roku, kiedy Radni 
Powiatu jednogłośnie 
wprowadzili do budżetu 
zapis otwierający drogę 
tej inwestycji.

P rzetarg na wykona-
nie dokumentacji 
projektowej wygra-
ło „Biuro projektowe 

i nadzór budowlany mgr inż. 
Marcin Bartoś”. Powiat Prusz-
kowski ma otrzymać komplet 
dokumentów niezbędnych do 
rozpoczęcia budowy w termi-
nie do 21 sierpnia tego roku.

„Kibicujmy tej inwestycji, po-
nieważ nie tylko będą z niej ko-
rzystać mieszkańcy Pruszkowa 
i Piastowa, ale również będzie 
to miejsce, gdzie mam nadzie-
ję wykształcimy przyszłych 
mistrzów sportu, sławiących 
Pruszków i Powiat Pruszkow-
ski na cały świat” – powiedział 

Jest umowa na projekt nowej 
pływalni w Pruszkowie!

P odczas plebiscytu 
przeprowadzanego 
przez portalsamo-
rzadowy.pl jego czy-

telnicy wybierali najlepszych 
samorządowców w kraju w ka-
tegoriach: najlepszy marszałek 
województwa, najlepszy pre-
zydent/burmistrz miasta, naj-
lepszy radny miejski, powiatowy 
i wojewódzki oraz najlepszy sta-
rosta. Spośród wszystkich odda-
nych 270 000 głosów największą 
ich pulę w swojej kategorii zdo-
był Maksym Gołoś.

Podczas uroczystej gali 
w trakcie Europejskiego Kon-
gresu Gospodarczego, które-
go gośćmi byli m.in. Premier 
Matusz Morawiecki, komisarz 
ds. handlu Komisji Europej-
skiej Cecilia Malmström, były 
prezydent Rady Europejskiej 
Herman Van Rompuy, czy by-
ły główny ekonomista i star-
szy wiceprezes zarządu Banku 
Światowego Justin Yifu Lin nie 
brakowało ważnych deklara-
cji i podziękowań za przyzna-
ne wyróżnienia. Po odebraniu 

nagrody Starosta Maksym Go-
łoś podkreślał wagę kontaktu 
z mieszkańcami i to nie tylko 
przed wyborami: „Staramy się 
nie tracić kontaktu z mieszkań-
cami, to z nimi ustalamy prio-
rytety. Wybór dokonuje się nie 
tylko przy urnie, ale musi być 
kontynuowany na każdej Sesji 
Rady i Zarządzie”. Dodał także, 

że ta nagroda to motywacja do 
dalszej pracy.

Czytelnicy Portalu Samo-
rządowego, oddając głosy na 
swoich faworytów, wskazy-
wali, którzy przedstawiciele 
samorządu najlepiej wywią-
zują się z przedwyborczych 
obietnic oraz wypełniają swo-
je obowiązki. Liczba oddanych 
głosów to także wskazówka, 
którzy samorządowcy cie-
szą się największym zaufa-
niem społeczeństwa.

Przypominamy, że w kwiet-
niu tego roku Powiat Prusz-
kowski otrzymał również 
tytuł Najlepszego Powiatu 
w Polsce, przyznany podczas 
odbywającego się w Krako-
wie IV Europejskiego Kon-
gresu Samorządów. Nagroda 
ta przyznawana jest na pod-
stawie szczegółowego Rankin-
gu Finansowego Samorządu 
Terytorialnego w Polsce, przy-
gotowywanego przez Uniwer-
sytet Ekonomiczny w Krakowie 
oraz Fundację Instytut Stu-
diów Wschodnich.

Starosta Maksym Gołoś. Na ini-
cjatywę budowy nowego obiek-
tu pozytywnie zareagowali sami 
zainteresowani, czyli ucznio-
wie i sportowcy: „Z perspektywy 
osoby trenującej pływanie za-
wodowo wiem, jak ważne jest 
moje przygotowanie. To przy-
gotowanie na nowym obiekcie 
będzie dużo łatwiejsze, a tym sa-
mym wyniki będą łatwiejsze do 
osiągnięcia” – potwierdza Julia 
Koluch, pływaczka UKS Kapry 
Armexim Pruszków, Mistrzy-
ni Polski oraz medalistka Mi-
strzostw Europy Juniorów.

Powiat Pruszkowski ubiega 
się o dofi nansowanie budowy 
w ramach „Programu inwesty-
cji o szczególnym znaczeniu dla 
sportu – edycja 2018”, prowa-
dzonego przez Ministerstwo 
Sportu i Turystyki. W nawiąza-
niu do projektu koncepcyjnego 

budowy pływalni szacujemy, że 
koszt jej budowy to ok. 19 milio-
nów złotych, z czego dofi nan-
sowanie Ministerstwa może 
wynieść do 70% kosztów. Pły-
walnia ma posiadać 8 torów pły-
wackich o długości 25 metrów 
wraz z trybuną widowiskową na 
minimum 200 osób, a jej projekt 
musi być uzgodniony z Polskim 
Związkiem Pływackim.

Wicestarosta Krzysztof Ry-
muza wyjaśnił, że „Idea budo-
wy basenu narodziła się z dwóch 
przyczyn – przepełnienia ba-
senu Kapry i chęci wsparcia 
bardzo młodych, zdolnych 
sportowców”. Także Dyrektor 
Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących i Sportowych Łukasz 
Borkowski uważa, że „Własny 
obiekt pozwoli wychować jesz-
cze większą liczbę reprezentan-
tów Polski”.

 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

12 maja, w sali multi-
medialnej urzędu 
gminy Michałowice, 
z koncertem wyjąt-

kowych pieśni wystąpiła brytyjska 
artystka o polskich korzeniach - 
Katy Carr. 

Katy Carr zaprezentowała utwory 
z płyt: „Paszport” i „Polonia”, które 
są swego rodzaju hołdem dla pol-
skich żołnierzy walczących na tak 
wielu frontach II wojny światowej. 
Był „Wojtek”, czyli piosenka opo-
wiadająca historię niezwykłego 
żołnierza - niedźwiedzia Wojtka, 
który wsławił się noszeniem skrzyń 
z amunicją w bitwie pod Mon-
te Cassino. Były również: „Moty-
lek”, „Alicja” i „Mała, Little Flower”. 
Oczywiście na koncercie nie mogło 
zabraknąć najbardziej znanych pol-
skich pieśni patriotycznych i utwo-
rów z okresu II wojny światowej 

m.in.: „O mój rozmarynie”, „Czer-
wone maki na Monte Cassino”, „Dziś 
do Ciebie przyjść nie mogę”, „A ja 
sobie gram na gramofonie”.

Natomiast 20 maja, w kościele 
Wniebowzięcia Najświętszej Ma-
ryi Panny w Michałowicach pu-
bliczność miała okazję podziwiać 
występ niezwykle utalentowanej 
Śpiewającej Rodziny Kaczmarków.

Umuzykalnioną rodzinę Kacz-
marków mieszkańcy gminy Micha-
łowice mogli już poznać podczas 
ubiegłorocznego koncertu nowo-
rocznego, jednak wówczas przed 
publicznością wystąpili jedynie 
rodzice. Tym razem w pełnym 
składzie artyści zaśpiewali szereg 
utworów, które zostały zaprezento-
wane w trzech częściach. Pierwsza 
nawiązywała do walki o niepodle-
głość, a znalazły się w niej takie 
utwory jak: „Modlitwa obozowa”, 

„Biały krzyż”, „Ojczyzna ma”, „Pó-
ki Polska żyje w nas” i „Skrzydła”. 
W drugiej części artyści zaśpiewa-
li najpiękniejsze piosenki o matce: 
„O matce pieśń”, „Mamma”, „List do 
matki”, „Nie ma jak u mamy”, „Moja 
matko”. Część trzecia niedzielnego 
koncertu to już największe musica-
lowe przeboje, a w tym: „My way”, 
„Put your head”, „Last Waltz”, „Can't 
help falling in love” i „Daj mi siebie”. 
Na zakończenie koncertu nie zabra-
kło również śpiewania z publiczno-
ścią. Artyści zaprosili mieszkańców 
do wspólnego wykonania piosenki 
„Usta milczą, dusza śpiewa”.

Owacje na stojąco kończyły 
koncerty, a w imieniu publiczno-
ści oraz własnym wójt gminy Mi-
chałowice, Krzysztof Grabka złożył 
Katy Carr i rodzinie Kaczmarków 
serdeczne podziękowania za wspa-
niałe występy.

Koncertowy maj
Z okazji obchodów „100 lat Niepodległości” oraz „Muzycznego 
Maja” w gminie Michałowice odbyły się dwa wyjątkowe koncerty, 
które swoją tematyką nawiązywały do polskiej historii.



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

– wstępne
– okresowe

694 127 292
Wynagrodzenie podstawowe 

2000 zł + premia

P o ż y c z k i   e k s p r e s o w e

517 090 224
rekrutacja.eden@edenfinance.pl

Praca
doradca klienta

Mile widziani emeryci!

AKCJA WIOSNA

SKLEP OGRODNICZY  
W PRUSZKOWIE, UL. POGODNA 7
www.hurtownia-ogrodnicza.com

NAJWIĘKSZY I NAJLEPSZY
OGRODNICZY W MIEŚCIE

Zatrudnimy Pracownika Gastronomii
Wymagane doświadczenie, 
aktualną książeczka sanepidu.

509 683 032

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

PARTNER HANDLOWY

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

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

 ► Firma sprzątająca zatrudni 
pracowników do sprzątania 
biura w godzinach 16:00-20:30 
lub 05:00-08:00 
w Moszna – Parcela 29. 
Praca od 01.06.2018 r. 
668-280-998 

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

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

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

 ► Osoby do sprzątania Wspólnot 
mieszkaniowych w Ursusie
tel.: 604-291-152, (22) 823-19-87 

 ► Panie do sprzątania biur 
z okolic Parzniewa, 
Żbikowa, ul. Kredkowa 
w Pruszkowie 
tel.: 604-291-152, 
(22) 823-19-87 

 ► 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 godziną 
12 lub po godzinie 20). 
Praca od zaraz 

 ► Zatrudnię Panią 
z doświadczeniem do sklepu 
mięsno-spożywczego 
w Pruszkowie. Wynagrodzenie 
3700 zł miesięcznie. 
Wyżywienie gratis. 
Informacje: 504-029-507 

Nieruchomości – sprzedam

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

 ► Dom w Regułach + działka 915 m 
+ garaż 30 m. Tel.: 602-584-504 

 ► Mieszkanie, 30,2 m2 Pruszków 
Prusa 12, parter, pokój z 
oddzielną kuchnią, od patio, 
ciche, ustawne, z miejsce 
parkingowym w garażu 
podziemnym, do remontu, cena 
180 tysięcy, tel.: 576-106-585 

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

 ► Sprzedam działki budowlane, 
Osowiec, bezpośrednio przy 
lesie z mediami, tel.: 510-521-952 

Sprzedam mieszkanie 57 m2 
os. Staszica 215 000 tys. 
694-127-292 

Nieruchomości – do wynajęcia

 ► Warsztat/magazyn 80 m2 
+ plac, 800 zł, Nadarzyn 
– 506-906-002 

 ► Wydzierżawię pod usługi plac 
1000 m2, Nadarzyn, 696-023-878 

Auto-moto – kupię

 ► AUTO KAŻDE KUPIĘ 603-903-405 

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

Rekreacja

 ► Mazury 7 dni 600 zł las, jezioro, 
kameralnie. Tel.: 896-211-780. 
www.szczepankowo.pl 

Sprzedam

 ► Krzesła stylowe tanio. 
Tel.: 602-104-075 

Różne

 ► Mam do oddania małe 
kotki ok. 2 miesięczne 
517-816-019 

Usługi

 ► Czyszczenie skórzanej 
tapicerki samochodowej, 
505-076-331 

 ► Docieplanie Budynków 
795-969-696 

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

 ► Elektryk, pomiary
elektryczne 500-300-402 

 ► Hydraulik, 535-872-455 

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

Dam pracę

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

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

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

 ► Praca dla pana przy 
sprzątaniu magazynu 
w Parzniewie, tel.: 504-204-700 

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

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

ZATRUDNIĘ EKSPEDIENTKĘ DO 
SKLEPU WĘDLINIARSKIEGO, 
PEŁNY ETAT, PRUSZKÓW, 
TEL.: 696-290-209 

 ► 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 piekarza i pomocnika. 
Pruszków tel.: (22) 758-15-48 

KUPIĘ  
ZA GOTÓWKĘ!

Mieszkanie:
- do remontu
- zadłużoną

- z komornikiem
- inne problematyczne

Tel. 662-006-180

 ► Meble na wymiar 604-461-050

 ► Protezy zębowe 450 zł: 
508-357-334 

 ► Psychodietetyk, trener 
zdrowego odżywiania, Grodzisk 
Maz. (również dojazd do 
klienta), tel.: 509-630-198 

Szkolenia BHP - wstępne, 
okresowe 694-127-292 

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

 ► Wentylacja, rekuperacja 500-
300-402 

 ► 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 

Zatrudnię 
pracowników 

ogólnobudowlanych 
do pracy na budowie 

w Pruszkowie.  

tel. 662-102-871

Praca Opiekun/ka Seniorów  
w Niemczech.

Gwarantowany transport,  
zakwaterowanie, wyżywienie  

na kontrakcie.
Bezpłatne kursy niemieckiego  

od podstaw w Warszawie!
Tel. 506 289 039

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Michałowice ogłasza, że zgodnie z art. 35 ust. 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) w siedzibie Urzędu Gminy  
w Regułach (05-816 Michałowice, Reguły, ul. Aleja Powstańców 
Warszawy 1), na okres od dnia 18 maja 2018 r. do dnia 7 czerwca 
2018 r. został wywieszony wykaz nr 4/2018 nieruchomości 
przeznaczonych przez Gminę Michałowice do zbycia.  

Wójt Gminy Nadarzyn 
zawiadamia,  

że na urzędowych tablicach 
ogłoszeń oraz na stronach 

internetowych urzędu 
został zamieszczony 

wykaz  nieruchomości, 
stanowiących  drogę  

wewnętrzną,  przeznaczonych  
do wydzierżawienia w trybie 

bezprzetargowym. 
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Zarząd Powiatu Pruszkowskiego 
uprzejmie informuję,

że na urzędowej tablicy ogłoszeń oraz na stronie in-
ternetowej Starostwa Powiatowego w Pruszkowie 
został wywieszony wykaz nieruchomości Powiatu 
Pruszkowskiego przeznaczonych do oddania w uży-
czenie na rzecz Krajowego Stowarzyszenia „Przyłącz 
się do nas”. 

MIEJSCE 
NA TWOJĄ REKLAMĘ

WWW.WPR24.PL
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Dni Pruszkowa 
Park Kościuszki – 26 i 27 maja w godz. 10.00-18.00

Piknik Szkolny w SP nr 9 
ul. Mostowa 6 – 9 czerwca w godz. 10.00-15.00

Śniadanie w Parku 
Park Kościuszki – 10 czerwca w godz. 11.00-15.00

Lato, lato, lato czeka... 
Park Żwirowisko – 10 czerwca w godz. 15.00-18.00

Rodzinny Festyn Profilaktyczny 
na rzecz Osiedla Staszica w SP nr 2 
ul. Jasna 2 – 16 czerwca w godz. 15.00-18.00

Wybieraj projekty
od 26 maja do 24 czerwca!
Punkty głosowania na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Pruszkowa na rok 2019:
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Piknik Rodzinny w SP nr 6 
ul. Lipowa 31 – 16 czerwca w godz. 10.00-13.00

Piknik na Malichach 
Boisko ul. Spacerowa – 16 czerwca w godz. 14.00-18.00

Piknik  Rodzinny  Mieszkańców  
i  Organizacji  Pozarządowych  
Park Kościuszki – 17 czerwca w godz. 12.00-18.00

Pruszkowskie Wianki 
Park Potulickich – 24 czerwca w godz. 12.00-18.00

oraz przez internet www.pruszkow.pl

Urząd Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16 - głosowanie w godzinach pracy Urzędu Miasta.

Na zgłoszone projekty będzie można głosować także w trakcie następujących imprez:


