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Powiat pokryje stratę Szpitala  
na Wrzesinie

PRUSZKÓW  
Radni powiatu prusz-
kowskiego zgodzili 
się na pokrycie straty 
finansowej Szpitala na 
Wrzesinie. To oznacza, 
że placówce nie grozi  
w najbliższym czasie  
likwidacja ani  
przekształcenie. 

S ytuacja Szpitala Powia-
towego na Wrzesinie od 
wielu miesięcy wzbudza 
emocje i obawy o dalsze 

funkcjonowanie lecznicy. Naj-
poważniejszy problem z jakim 
boryka się placówka to kłopoty 
finansowe. Ale nie tylko. Z powo-
du braków kadrowych zamknię-
to oddział chorób wewnętrznych. 

REGION
Jak wygląda praca kontrolera  
ruchu lotniczego? / str. 7 /

REGION
Kto do sejmu i senatu  
z naszego regionu? / str. 6 /

ROZMOWA
Wychowujemy dzieci  
przez sport / str. 9 /

PRUSZKÓW
Festyn rodzinny  
na Ostoi / str. 12 /
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Nasz Wojewoda

Zdzisław
SIPIERA

MIEJSCE 5

Nasz Poseł

Nie wiadomo, kto przejmie ste-
ry szpitala po rezygnacji dotych-
czasowego dyrektora Tomasza 
Sławatyńca. Konkurs jest w toku.

Decyzja radnych powiatu 
pruszkowskiego przynajmniej 
na razie stabilizuje sytuację 
szpitala od tej najważniejszej, 
finansowej strony. Bez niej pla-
cówkę mogłaby czekać nawet 
likwidacja. Zgodnie z przepi-
sami w przypadku niepokrycia 
ujemnego wyniku finansowego 
podmiot tworzący wydaje roz-
porządzenie, zarządzenie albo 
podejmuje uchwałę o likwidacji 
samodzielnego publicznego za-
kładu opieki zdrowotnej. Innej 
możliwości nie ma. Świadomi 
tego radni zgodnie zagłosowa-
li więc za przeznaczeniem po-
nad 2,4 mln zł na ten cel. 
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– tylu mieszkańców Pruszkowa zagłosowało w tegorocznej 
edycji budżetu obywatelskiego. Znamy już ich werdykt i listę 
projektów, które zostaną zrealizowane w przyszłym roku.tys.
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REKRUTACJA  
DO SZKÓŁEK 
TENISOWYCH

wyczynowych  
(roczniki 2012-2013)
amatorskich  
(wszystkie roczniki)

Zapraszamy na dni otwarte:  
14.09 i 21.09.2019 r.

Lokalizacja:
Kozerki 
Grodzisk Maz.

www.TenisKozerki.pl

www.facebook.com/TenisKozerki

Powiat pokryje stratę Szpitala na Wrzesinie

O tym, że zarząd powiatu będzie 
przekonywał radnych do pokry-
cia długu Szpitala na Wrzesinie, 
już pod koniec czerwca zapew-
niał w rozmowie z nami Grzegorz 
Kamiński. – Zgodnie z ustawą 
o działalności leczniczej podmiot 
tworzący w przypadku gdy strata 
netto za rok obrotowy nie może 
być pokryta przez SP ZZOZ oraz 

jeżeli po dodaniu kosztów amor-
tyzacji ma ona wartość ujemną 
- będzie mógł pokryć stratę, prze-
kształcić w spółkę lub zlikwido-
wać podmiot. W tym roku to około 
2,5 mln zł. Zarząd będzie wniosko-
wał do Rady Powiatu o pokrycie 
straty – zaznaczał wówczas czło-
nek zarządu powiatu.

Tę obietnicę udało się spełnić. 
Powraca jednak pytanie co dalej? 
– Chyba wszyscy zdajemy sobie 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1 sprawę, że budżet powiatu prusz-
kowskiego nie ma takich dużych 
rezerw finansowych. Przesuwali-
śmy środki, rozmawialiśmy o tym 
na poszczególnych komisjach. 
Sytuacja wydaje się nieciekawa. 
Nie działa interna, mamy ujem-
ny wynik finansowy, mamy na-
bór na nowego dyrektora. Myślę, 
że powinniśmy zastanowić się 
jak to powinno wyglądać dalej 
i być świadomi tego, że rezerwy 

i przesuwanie środków odbywa-
ją się kosztem innych inwestycji. 
Wiadomo, że musimy zagłosować 
„za”, ale powinno nas to skłonić do 
refleksji jak to powinno wyglądać 
dalej, w jaki sposób mamy zarzą-
dzać szpitalem, czy podejmiemy 
odpowiednie kroki i konsekwent-
nie będziemy je realizować, aby 
nie było więcej powodów do ga-
szenia takiego pożaru – zazna-
czyła jeszcze przed głosowaniem 
uchwały Katarzyna Klimaszew-
ska, radna z klubu PiS.

Kolejnym ważnym elementem 
opanowania kryzysu w placówce 
będzie wybór nowego dyrekto-
ra. Przypomnijmy, że dotychcza-
sowy szef placówki pod koniec 
czerwca złożył wypowiedzenie. 
Tomasz Sławatyniec obecnie 
jest pełniącym obowiązki dy-
rektora do czasu rozstrzygnię-
cia konkursu. Komisję, która ma 
wyłonić jego następcę radni po-
wiatu pruszkowskiego powoła-
li pod koniec sierpnia. Nie obyło 
się wówczas bez dyskusji o sy-
tuacji szpitala. – Zadłużenie to 
nie zawsze jest wynik złego za-
rządzania finansami. Są pewne 
obiektywne elementy, które na 
ten wynik wpływają. Obsługa tzw. 
starego długu z 2013 roku kosz-
tuje nas rocznie ok. pół milio-
na złotych. W tej chwili płacimy 
zobowiązania ZUS z roku 2014 
z 30 proc. narzutem wynikają-
cym z umowy prolongacyjnej. 
Następny punkt to obowiązko-
we przeglądy sprzętu, budowla-
ne, przeciwpożarowe. Wcześniej 

nie były one robione. Musieliśmy 
to wszystko zrobić od nowa i wy-
ceniamy to na około 100 tys zł. 
Kolejna sprawa to wzrost kosz-
tów mediów, mamy podwyżki 
wywozu odpadów i bardzo du-
żą podwyżkę wywozu odpadów 
medycznych. Nie mamy tu żad-
nego pola do manewru.Kolejna 
sprawa to koszt utrzymania do-
budowanej izby przyjęć i przy-
chodni. Bardzo się cieszymy, że 
są, ale to dodatkowa powierzch-
nia do ogrzania, do tego zużycie 
wody, to koszty które były pono-
szone przez szpital, a cały czas 
funkcjonujemy z sztywnych ra-
mach tego samego finansowania 

z NFZ. Kolejna sprawa to wkład 
własny do dotacji. Ostatni punkt 
to skutki podwyżek ministerial-
nych dla lekarzy i pochodne od 
wynagrodzeń. Prawie 2,5 mln 
musieliśmy dołożyć z własnych 
środków finansowych – wyjaśniał 
Tomasz Sławatyniec. Jak dodał, 
wyjściem z sytuacji może być 
kredyt dla szpitala zamiast ob-
sługi istniejącego długu.

Dalsze kroki w tej sprawie będą 
już należały do nowego dyrektora 
placówki. Poznamy go dość szybko. 
Po ustaleniu składu komisji kon-
kursowej i ogłoszeniu o konkursie 
w terminie 30 dni będzie możliwe 
jego wyłonienie.  EL
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WYBORY 2019

Katarzyna Klepacka 881 918 888

R E K L A M A

Czekamy na ostateczny wizerunek tężni, ponieważ zgłosiliśmy kilka elementów do 
poprawki. Gdy tylko projekt będzie gotowy, złożymy do pruszkowskiego starostwa 
wniosek o pozwolenie na budowę, a następnie ogłosimy przetarg. Wstępny termin 
realizacji tężni to koniec października – Beata Czyżewska, wiceprezydent Pruszkowa WIĘCEJ NA STR. 16
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REGION
Wiemy już, do których 
gmin i powiatów 
z naszego regionu trafią 
pieniądze z rządowego 
Funduszu Dróg Samo-
rządowych. Aż 10 wnios-
ków gminnych i jeden 
powiatowy zostały 
zarekomendowane 
do dofinansowania.

P o długim oczekiwa-
niu na wynik naboru 
wojewoda mazowiecki 
Zdzisław Sipiera opu-

blikował listę rankingową wnio-
sków, która pod koniec sierpnia 
uzyskała rekomendację Prezesa 
Rady Ministrów. – Podstawo-
wym celem ustawy o Funduszu 
Dróg Samorządowych jest roz-
wój polskich dróg, zwłaszcza 
tych, które dotychczas pozo-
stawały poza głównymi arte-
riami komunikacyjnymi. Dzięki 

Duże dofinansowania na przebudowę dróg

dofinansowaniu samorządy mogą 
zrealizować inwestycje, których 
pokrycie z budżetów gmin czy 
powiatów byłoby wręcz niemoż-
liwe. Co ważne w województwie 
mazowieckim powiaty i gminy 
otrzymają wsparcie w wysokości 
70-80 proc. kosztów kwalifiko-
wanych zadania – mówi nam 
Zdzisław Sipiera, wojewoda 
mazowiecki. – Wiosenny nabór 
wniosków okazał się rekordowy. 

Zarówno pod względem liczby 
złożonych wniosków, a wpłynęło 
ich 491, jak i kwoty przeznaczo-
nej na budowę, rozbudowę czy 
przebudowę dróg na terenie wo-
jewództwa mazowieckiego, któ-
ra wyniosła pół miliarda złotych 
– podkreśla Zdzisław Sipiera.

Złożone wnioski przeszły oce-
nę w oparciu o pięć kryteriów: 
• poprawę bezpieczeństwa ru-

chu drogowego,

• zapewnienie spójności dróg
publicznych,

• podniesienie standardów tech-
nicznych dróg powiatowych 
oraz gminnych,

• zapewnienie jednorodności 
sieci dróg,

• zwiększenie dostępności te-
renów inwestycyjnych.

Rekomendację do dofinansowa-
nia otrzymały 372 wnioski, z czego 

216 znalazło się na listach podsta-
wowych, a pozostałe 156 wniosków 
trafiło na listę rezerwową. 

Zadania powiatowe, które zna-
lazły się na liście podstawowej to 
budowa ronda na skrzyżowaniu 
ulic Powstańców, Plantowej i Sta-
lowej (kwota dofinansowania to 
ponad 1,4 mln zł),  oraz remont 
drogi powiatowej nr 1503W Gro-
dzisk Mazowiecki-Siestrzeń-Oj-
rzanów w miejscowościach Opypy 
i Książenice (wysokość dofinanso-
wania to ponad 1,5 mln zł).

Aż 10 zadań gminnych ma za-
gwarantowane pieniądze z rzą-
dowego programu. Oto lista:
• miasto Pruszków, rozbudowa

ul. Miry Zimińskiej-Sygie-
tyńskiej wraz z przebudową 
skrzyżowania z al. Wojska Pol-
skiego w Pruszkowie - ponad 
6 mln zł dofinansowania;

• gmina Raszyn, przebudowa 
ul. Jutrzenki i drogi bez na-
zwy w miejscowości Dawidy 
Bankowe - prawie 1,4 mln zł
dofinansowania;

• miasto Pruszków, przebudowa 
ul. Stalowej jako strategiczne 

dla miasta połączenie dróg po-
wiatowych - blisko 4,5 mln zł 
dofinansowania;

• gmina Żabia Wola, przebudo-
wa dróg gminnych na terenie 
gminy Żabia Wola - 9 mln zł
dofinansowania;

• gmina Michałowice, przebu-
dowa ul. Wiejskiej w Regułach 
- dofinansowanie na poziomie 
blisko 1,8 mln zł

• gmina Raszyn, przebudowa 
ul. Zacisze w miejscowości Ra-
szyn - 1,75 mln zł dofinansowania;

• gmina Milanówek, przebudo-
wa ul. Herberta - niespełna 
2,6 mln zł dofinansowania;

• gmina Żabia Wola, remont 
ul. Kresowej w miejscowości 
Ojrzanów - blisko 723 tys. zł 
dofinansowania;

• gmina Grodzisk Mazowiecki, 
budowa al. Olszowej we wsi 
Książenice - dofinansowanie 
na poziomie 4,2 mln zł;

• gmina Piastów, rozbudowa 
ul. Sułkowskiego (odcinek od 
ul. Żbikowskiej do ul. Boha-
terów Warszawy) - 2 mln zł
dofinansowania. AZ
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Bez utrudnień na pograniczu 
Grodziska i Milanówka

Zakończyły się utrudnienia na drodze wojewódzkiej 
nr 719 w Milanówku, na wysokości wyjazdu z Grodzi-
ska Mazowieckiego. Mazowiecki Zarząd Dróg Wo-
jewódzkich prowadził remont przepustu nad rzeką 
Rokitnicą. Kierowcy mogą poruszać się bez utrud-
nień, zarówno w stronę stolicy, jak i w kierunku Ży-
rardowa. – Odtworzono nawierzchnię asfaltową. 
Na chwilę obecną zapewniona jest przejezdność 

w obydwie strony. Aktualnie przeprowadzany jest od-
biór końcowy – mówi Paweł Woźniak, dyrektor rejo-
nu drogowego MZDW w Grodzisku Mazowieckim.
W ramach inwestycji realizowanej przez MZDW wy-
remontowano przepust, rozebrano most i wybu-
dowano nowy. Zgodnie z założeniami wykonawca 
miał czas do końca listopada tego roku, ale jak wi-
dać udało mu się wcześniej zakończyć pracę. SO

VIII Powiatowe Targi Pracy w Pruszkowie
– 10 października 2019 r.  

W dniu 10 października 2019 r. w godz. 10.00-13.00 odbędzie się ósma 
edycja Powiatowych Targów Pracy w Pruszkowie. Spotkanie odbędzie się 
tak jak w latach ubiegłych w Hali Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego 
w Pruszkowie, przy ul. Gomulińskiego 4. 

Do udziału w Targach Pracy Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie zaprosi 
pracodawców zarówno z terenu Powiatu Pruszkowskiego, jak i spoza jego 
obszaru. Udział w imprezie wezmą m.in. fi rmy produkcyjne i usługowe, 
a także okoliczne obiekty handlowe, fi rmy ochroniarskie oraz zakłady pracy 
chronionej. 

Na Targach nie zabraknie również stoiska z zagranicznymi ofertami pracy 
w ramach sieci EURES, stoiska informacyjno - doradczego pracowników 
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie, instytucji szkoleniowych 
oraz stanowiska pracowników Urzędu Pracy, którzy będą służyć pomocą 
i informacją w zakresie doradztwa zawodowego, przygotowania 
dokumentów aplikacyjnych, szkoleń oraz innych aktywnych form wsparcia 
dostępnych w Urzędzie. 

Pracodawcy mogą zgłaszać swój udział do 27 września 2019 r. – deklarację 
uczestnictwa dostępną na stronie pruszkow.praca.gov.pl można 
przesłać drogą elektroniczną na mail sekretariat@puppruszkow.pl,
faksem (22) 770 20 21 lub dostarczyć osobiście do pokoju 129 
w siedzibie Urzędu, przy ul. Drzymały 30 w Pruszkowie. 

Serdecznie zapraszamy na VII I Powiatowe Targi Pracy, to doskonała okazja 
do bezpośredniego spotkania pracodawców z osobami poszukującymi 
pracy oraz do zapoznania się z oczekiwaniami lokalnego rynku pracy. 

O G Ł O S Z E N I A

ZAPROSZENIE DO SEJMU RP  
OD POSEŁ KINGI GAJEWSKIEJ

Serdecznie zapraszam Państwa na wizytę w Sejmie! W ciągu tej kadencji zorganizowałam bli-
sko 50 lekcji demokracji w Sejmie, w których wzięło udział ponad 2000 uczestników. Moja 
aktywność poselska to 80 wystąpień, ponad 200 interpelacji i interwencji, 80 Klubów Oby-
watelskich i otwartych spotkań z wyborcami, a od 2 lat przewodniczę parlamentarnemu ze-
społowi ds. Przyszłości Edukacji. Chętnie opowiem o swojej pracy oraz wysłucham Państwa 
oczekiwań. Zachęcam do kontaktu! 

Kinga Gajewska

kontakt@kingagajewska.pl           www.kingagajewska.pl

REGION
Do wyborów parlamen-
tarnych pozostał nieco 
ponad miesiąc. Tajemnicą 
przestały być listy kandy-
datów wszystkich komite-
tów wyborczych. Spraw-
dziliśmy kto reprezentuje 
na nich nasz region.

O tym, kto zostanie 
posłem i senato-
rem zdecydujemy 
w trakcie głosowa-

nia 13 października. W wyborach 
do sejmu powiaty grodziski 
i pruszkowski należą do tzw. 
wianuszka, czyli okręgu wy-
borczego nr 20 obejmującego 
podwarszawskie miejscowo-
ści (powiaty grodziski, legio-
nowski, nowodworski, otwocki, 
piaseczyński, pruszkowski, 
warszawski zachodni, woło-
miński). Mieszkańcy tego terenu 

Kto do sejmu i senatu 
z naszego regionu?

mają do rozdzielenia 12 man-
datów poselskich.

Zarejestrowano tu pięć ogól-
nopolskich i dobrze znanych 
komitetów, a każdy z nich pro-
ponuje wyborcom 24 nazwiska. 
Na liście Prawa i Sprawiedliwo-
ści z naszego regionu kandydu-
ją Zdzisław Sipiera (Pruszków) 

i Aurelia Zalewska (Komorów). 
Na liście Koalicji Obywatelskiej 
Jacek Wiśniewski (Raszyn), Ka-
tarzyna Szostak (Michałowice), 
Artur Kołosowski (Milanówek), 
Wojciech Herner (Reguły), 
Maja Winiarska-Czajkowska 
(Opypy) i Grzegorz Kamiń-
ski (Milęcin).

Na liście Sojuszu Lewicy De-
mokratycznej z naszego re-
gionu startują Marcin Górski 
(Piastów), Katarzyna Braiter 
(Raszyn), Remigiusz Mazur 
(Milanówek), Robert Urba-
nek (Pruszków). Kandydatami 
Polskiego Stronnictwa Ludo-
wego z naszego regionu są Ar-
tur Świercz (Pruszków) i Piotr 
Galiński (Natolin), Małgorza-
ta Okurowska (Grodzisk Maz.) 
i Łukasz Borkowski (Kajetany).

Komitet Konfederacja Wol-
ność i Niepodległość proponu-
je kandydatury Piotra Filipka 
(Milanówek), Grażyny Choj-
nackiej (Grodzisk Maz.) i Kon-
rada Smuniewskiego (Piastów).

W wyborach do senatu po-
wiaty grodziski i pruszkowski 
znalazły się w okręgu wybor-
czym nr 41, który tworzą razem 
z powiatami otwockim i piase-
czyńskim. Do wzięcia jest tu je-
den mandat senatora. Powalczą 
o niego Michał Kamiński i Kon-
stanty Radziwiłł. EL
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Zareklamuj się w Dodatku 
Nieruchomości!

wchodzą reklamy internetowe 
i tradycyjne, artykuły sponsoro-
wane, możliwość promowania 
w mediach społecznościowych. 
W skrócie – dotarcie w atrak-
cyjnej formie do docelowej gru-
py klientów.

Korzyści z zamieszczenia 
reklamy:
• dotarcie do 30 000 czytelni-

ków gazety WPR24.pl
• dotarcie do 100 000 użyt-

kowników portalu WPR24.pl
• dotarcie do 30 000 fanów na 

Facebooku i 2000 follower-
sów na Instagramie

• dotarcie do podróżujących 
składami WKD na linii Gro-
dzisk -Warszawa

Publikacja Dodatku 
27 września

Kontakt w sprawie reklamy:
Katarzyna Klepacka

e-mail: 
katarzyna.klepacka

@wprmedia.pl
tel. 881 918 888

DODATEK
Dla firm z branży nieru-
chomości, wykończenia 
wnętrz, doradztwa 
finansowego i wszyst-
kich, które zajmują się 
profesjonalną obsługą 
kupna lub sprzedaży 
mieszkań i domów przy-
gotowaliśmy specjalną 
ofertę reklamową. 

J uż 27 września na łamach 
gazety WPR24.pl i porta-
lu WPR24.pl opublikujemy 
Dodatek Nieruchomo-

ści. To oddzielna, tematyczna 
i specjalnie przygotowana część 
naszej gazety. A w niej najcie-
kawsze informacje o nowych 
trendach w budownictwie, wy-
kończeniu, porady czym kiero-
wać się przy wyborcze własnego 
„M” i wiele innych.

Dla reklamodawców z tego 
sektora mamy specjalną, pro-
mocyjną ofertę. W jej zakres 
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Jak wygląda praca kontrolera 
ruchu lotniczego?

kontrolowaną z kolei można po-
równać do odwróconej pirami-
dy, której czubek dotyka ziemi 
przy lotnisku i dalej rozszerza się 
ku górze, aż do wysokości 2896 
metrów (tak zwany FL95, czyli 
poziom lotu na wysokości 9500 
stóp). Takich odwróconych stoż-
ków jest w Polsce 15. Można sobie 
wyobrazić, że podtrzymują one 
tę część przestrzeni kontrolo-
wanej, która rozpoczyna się na 
wysokości blisko 3000 metrów 
i ciągnie w górę aż do wysokości 
przeszło 20 kilometrów. Odno-
tujmy, że na potrzeby tej klasy-
fikacji nie wzięliśmy pod uwagę 
wszelkich struktur przestrzeni 
powietrznej zarezerwowanych 
dla lotów wojskowych, pokazów 
itp. W zależności od pełnionej 
służby, kontrolerzy ruchu lotni-
czego odpowiadają za inne wy-
cinki przestrzeni kontrolowanej.

Różne służby kontroli ruchu lot-
niczego mają różną specyfikę pra-
cy, często i ulokowanie swojej sali 
operacyjnej, co zależy od przypisa-
nego im obszaru odpowiedzialno-
ści. I tak, najbliżej ziemi i lotniska 
jest przestrzeń kontrolerów służ-
by kontroli lotniska, pracujących 
w budynkach wieżowych stojących 
przy portach lotniczych. (Na tere-
nie Polski PAŻP ma wieże w 15 lo-
kalizacjach – to właśnie tam stoją 
czubki naszych metaforycznych 

W ostatnim czasie mie-
liśmy okazję odwiedzić 
siedzibę Polskiej Agencji 
Żeglugi Powietrznej 
w Warszawie i dowie-
dzieć się jak wygląda 
praca kontrolera ruchu 
lotniczego „od kuchni”. 

W yobrażenie o pra-
cy kontrolerów 
ruchu lotniczego 
jest często mylne. 

Większość osób nie wie, że nie 
wszystkie sale operacyjne znaj-
dują się w budynkach wieży kon-
troli lotniska, i że oprócz Centrum 
Zarządzania Ruchem Lotniczym 
w Warszawie PAŻP ma jeszcze 
14 ośrodków terenowych w róż-
nych miastach Polski. Wielu też 
myśli, ponownie błędnie, że za jed-
ną operację lotniczą przez cały czas 
jej trwania odpowiada jedna oso-
ba. Faktycznie jednak istnieją trzy 
służby kontroli ruchu lotniczego, 
a każda sprawuje kontrolę nad in-
ną fazę lotu statku powietrznego.

Polska przestrzeń powietrzna 
dzieli się na przestrzeń kontrolo-
waną i niekontrolowaną. Uogól-
niając, w tej drugiej pieczę nad 
lotnikami trzyma FIS – Służba In-
formacji Powietrznej. Przestrzeń 

odwróconych piramid). Obsługu-
ją z nich ruch lotniczy startujący, 
lądujący i kołujący, w pewnym za-
kresie nadzorują także ruch po-
jazdów lotniskowych.

Trochę dalej (i wyżej) od lot-
nisk rozciąga się przestrzeń odpo-
wiedzialności kontrolerów służby 
kontroli zbliżania. To oni porząd-
kują trasy odlotów statków po-
wietrznych wkrótce po starcie, 
oni też ustawiają kolejkę do lądo-
wania w porządku, zapewniając 
optymalne pod względem bez-
pieczeństwa i dynamiki ruchu 
odległości pomiędzy kolejnymi 
samolotami. Musimy pamiętać, 

że samoloty dolatują do lotnisk 
z różnych kierunków, utrzymu-
jąc różną prędkość i różne wy-
sokości. Zbliżanie ustawia doloty 
tak, by do lądowania podchodzi-
ły już w odpowiednim porządku. 
Ośrodki z wydzieloną służbą kon-
troli zbliżania są w Polsce cztery, 
przy czym z reguły obejmują one 
po dwa lotniska (np. warszawski 
ośrodek kontroluje zbliżanie dla 
lotnisk w Modlinie i Warszawie).

Wreszcie, po opuszczeniu prze-
strzeni zbliżania, statki powietrzne 
trafiają pod opiekę służby kontroli 
obszaru. Zasiadający na co dzień 
w przestronnej, centralnej sali 

operacyjnej Centrum Zarządzania 
Ruchem Lotniczym w Warszawie 
kontrolerzy obszarowi obsługu-
ją statki powietrzne na ich wy-
sokościach przelotowych, w tym 
samoloty odlatujące bądź zmie-
rzające do polskich lotnisk oraz 
te, które nad naszym krajem je-
dynie przelatują, np. w drodze 
z Moskwy do Berlina.

Zadaniem wszystkich kontro-
lerów ruchu lotniczego, niezależ-
nie od służby, jest zapewnienie 
bezpieczeństwa operacjom lot-
niczym i dbanie o utrzymanie 
stosownych, ustalonych przepi-
sami separacji – czyli odległości 

w pionie i poziomie pomiędzy 
lecącymi samolotami. Wspierani 
przez najnowocześniejsze tech-
nologie kontrolerzy PAŻP pracują 
tak, by dynamicznie dostosowy-
wać się do bieżącej sytuacji ope-
racyjnej, uwzględniając choćby 
warunki pogodowe, wykorzystując 
przy tym maksymalnie pojemność 
naszej przestrzeni powietrznej 
i minimalizując ryzyko wystąpie-
nia opóźnień. Pełnią swoją służbę 
przez całą dobę, siedem dni w ty-
godniu, rozpoczynając zmiany 
o każdej porze dnia i nocy.

Priorytetem służb kontroli ru-
chu lotniczego jest dbanie o bez-
pieczeństwo pasażerów i załóg 
znajdujących się na pokładach 
statków powietrznych. Aby było 
to możliwe, a jednocześnie ruch 
lotniczy pozostawał maksymalnie 
płynny, kontrolerzy współpracują 
ściśle z innymi podmiotami ope-
racyjnymi PAŻP – jak wspomnia-
ny FIS, zarządzający przestrzenią 
powietrzną ASM czy regulują-
cy pojemność sektorową i prze-
pływ potoków ruchu lotniczego 
ATFCM, czyli tak zwane „Flow”. 
Wszystkie służby Polskiej Agencji 
Żeglugi Powietrznej PAŻP działa-
ją wspólnie tworząc jeden orga-
nizm i dbając o to, by pasażerowie 
mogli czuć się bezpiecznie, a lot-
nictwo komunikacyjne w Polsce 
nieustannie się rozwijało. AZ
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GRODZISK MAZ.

Rozpoczęła się budowa 
nowego ratusza

W sąsiedztwie Willi Niespodzianka w Grodzisku Ma-
zowieckim rozpoczęły się prace związane z budową 
nowej siedziby urzędu miasta. Obiekt ma być goto-
wy w 2021 r. To jedna z większych inwestycji reali-
zowanych w tej kadencji przez grodziski magistrat. 
Efektowny przeszklony budynek w kształcie półko-
la ma stanowić godne tło dla odnowionej zabytko-
wej Niespodzianki. – W przetargu wyłoniliśmy firmę, 

która za 18 mln zł wybuduje nam ratusz. Firma właśnie 
rozpoczęła prace. Bardzo się cieszę, bo to zdecydo-
wanie poprawi jakość obsługi naszych mieszkańców  
i warunki pracy dla urzędników – mówi nam Grzegorz 
Benedykciński, burmistrz Grodziska. Po przeprowadz-
ce w nowe miejsce obecna siedziba urzędu zostanie 
wyremontowana. Docelowo swoje miejsce znajdzie 
tam grodziska straż miejska i opieka społeczne.  EL

Pruszkowianie najliczniejszą grupą 
osób dojeżdżających do stolicy

i Zakładu Ubezpieczeń Społecz-
nych. W liczbie dojeżdżających 
do pracy uwzględnione zosta-
ły przepływy między gminami 
danego województwa i innych 
województw, w tym również mię-
dzy częścią miejska i wiejską we 
wszystkich gminach miejsko-
-wiejskich.

We wszystkich województwach 
na dojazdy do pracy częściej de-
cydowali się mężczyźni. W ma-
zowieckim ich udział w ogólnej 
liczbie dojeżdżających do pra-
cy był najniższy spośród wo-
jewództw i wyniósł 53,6 proc. 
(średnia w kraju 57,1 proc.). Męż-
czyźni przeważali zarówno wśród 
dojeżdżających do pracy na ob-
szarze województwa mazowiec-
kiego, jak i poza jego granice, 
przy czym w tej drugiej grupie 
ich przewaga była większa (od-
powiednio 63,8 proc. wobec 52,6 
proc. wewnątrz województwa).

W grupie wszystkich gmin 
województwa mazowieckiego 

REGION
Urząd Statystyczny  
w Warszawie opubli-
kował informacje na 
temat dojazdów do 
pracy w województwie 
mazowieckim. Okazuje 
się, że to mieszkańcy 
Pruszkowa są najlicz-
niejszą grupą dojeżdża-
jącą do Warszawy.

Dane oparte są o rok 
2016. Wtedy do pra-
cy poza gminę swo-
jego zamieszkania 

dojeżdżało 376 tys. pracowni-
ków. Stanowiło to 11,5 proc. ogółu 
dojeżdżających w kraju. Infor-
macja o dojazdach do pracy jest 
wynikiem badania opartego na 
administracyjnych źródłach da-
nych Ministerstwa Finansów 

największą liczbą pracowników 
najemnych wyjeżdżających do 
pracy do innych gmin wyróż-
niała się Warszawa. W 2016 r. 
w celach zarobkowych wyjeż-
dżało stąd 30,6 tys. osób, co sta- 
nowiło 8,1 proc. ogółu wyjeż-
dżających do pracy. Wśród 
mieszkańców terenów wiej-
skich najwięcej pracowników 
najemnych wyjeżdżało do pra-
cy z gminy Piaseczno – 4,3 tys.  
osób, tj. 1,1 proc. ogółu wyjeż- 
dżających i 2,1 proc. wszyst- 
kich wyjeżdżających z tere-
nów wiejskich.

Największy strumień pracow-
ników najemnych kierował się 
do stolicy z gmin podwarszaw-
kich, najwięcej z Pruszkowa (5,2 
tys. osób), Legionowa (4,9 tys. 
osób), Ząbek (3,8 tys.), Piasecz-
na – w części miejskiej (3,7 tys.) 
i Otwocka (3,1 tys.), a także z Ma-
rek (2,9 tys.), Wołomina – w części 
miejskiej (2,8 tys.) oraz Mińska 
Mazowieckiego (2,7 tys.).  SO
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Maluchy z Grodziska dostaną 
wyprawkę

Warunkiem jest okazanie 
przez rodziców Karty Mieszkań-
ca oraz aktu urodzenia dziecka. 
Po wyprawkę można zgładzać się 
do Wydziału Promocji (ul. T. Ko-
ściuszki 34) w poniedziałki (godz. 
9.00-18.00) oraz od wtorku do 
czwartku (godz. 8.00-16.00), 

GRODZISK MAZ.
Wzorem wielu polskich 
miast, w tym m.in. War-
szawy, nowo narodzone 
maluchy z Grodziska 
Mazowieckiego otrzy-
mają od władz gminy 
upominek.

W wyprawce zna-
lazły się ubran-
ka z emblematami 
Grodziska: body 

niemowlęce, kocyk, śliniak, skar-
petki oraz torba z herbem miasta. 
– Grodzisk Mazowiecki z radością 
wita nowo urodzonych miesz-
kańców. Począwszy od 1 wrześ- 
nia 2019 r. rozpoczynamy akcję 
„Grodziska wyprawka dla ma-
luszka”. Dla każdego noworodka 
zamieszkałego w gminie Gro-
dzisk Mazowiecki, bez względu 
na to w jakim mieście się uro-
dził, mamy grodziską wyprawkę 
– informuje magistrat.

w piątki (godz. 8.00-15.00). Wła-
dze miasta przypominają, że 
małych mieszkańców syste-
matycznie przybywa. W 2018 r. 
urodziły się 543 maluchy, a od 
początku obecnego roku już 
471 dzieci, które zamieszka- 
ły w Grodzisku.  EL
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Nowy prezes TBS wybrany

obowiązki przejmie teraz przed-
stawiciel młodszego pokolenia. 
31-letni Maciej Roszkowski to 
pruszkowski radny z ramienia 
klubu Prawa i Sprawiedliwości. 
W jesiennych wyborach samo-
rządowych uzyskał ponad 1100 
głosów mieszkańców.

PRUSZKÓW
Rada Nadzorcza prusz-
kowskiego TBS „Zieleń 
Miejska” poinformo-
wała o rozstrzygnięciu 
konkursu na stanowisko 
prezesa spółki. Został 
nim Maciej Roszkowski, 
którego mieszkańcy 
znają m.in. jako miejskie-
go radnego z klubu PiS.

T o pierwsza od wie-
lu lat tak duża zmia-
na we władzach spółki. 
Do tej pory kierował 

nią Zbigniew Piotrzkowski. Jego 

Z wykształcenia jest inżynie-
rem, a doświadczenie zawodo-
we zdobywał m.in. w urzędzie 
dzielnicy Bemowo i w biurach 
poselskich poseł Anity Czerwiń-
skiej, których był dyrektorem. 
Teraz będzie odpowiedzialny za 
zarządzanie spółką, która admi-
nistruje wszystkimi komunalny-
mi zasobami mieszkaniowymi 
i użytkowymi w Pruszkowie oraz 
buduje nowe obiekty.

Stanowiska prezesa TBS 
nie można łączyć z funkcją 
miejskiego radnego. Macieja 
Roszkowskiego w radzie mia-
sta zastąpi osoba, która w wy-
borach samorządowych zajęła 
kolejne miejsce na liście PiS 
w okręgu nr 2 i zgodzi się ob-
jąć mandat.  EL
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Zawiadomienie o wszczęciu 
postępowania

zgodnie z art. 10 § 1 i art. 61§ 4 Kodeksu postępowania administracyjnego 
(Dz.U.2018.2096 t.j. z dnia 2018.11.05 ze zm.), oraz art. 11d ust. 5 ustawy 
z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania  
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2018.1474 
t.j. z dnia 2018.08.04 ze zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania 
administracyjnego na wniosek Burmistrza Gminy Grodzisk Mazowiecki 
reprezentowanego przez Pana Adama Grzyba w sprawie wydania decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: budowie 
drogi gminnej od ul. Dalekiej do ul. Nowej w Grodzisku Mazowieckim.
Nieruchomości przeznaczone pod inwestycję: 
obręb 58 działki nr ew.: 75/10, 75/12 (75/56, 75/57), 75/13, 77, 78 (78/1, 
78/2, 78/3) 
obręb 65 działki nr ew.: 67/1 (67/3, 67/4), 69/1 (69/3, 69/4), 70/1 (70/11, 
70/12), 70/3 (70/13, 70/14), 70/7 (70/8, 70/9, 70/10), 70/4 
obręb 66 działki nr ew.: 94 (94/1, 94/2), 95 (95/1, 95/2), 7 (7/1, 7/2), 8/3
1) W odniesieniu do działek ulegających podziałowi – przed nawiasem 
podano numer działki przed podziałem, a w nawiasie numery działek 
po podziale. Pogrubioną czcionką oznaczono działki przeznaczone pod 
drogę. 
Nieruchomości, z których korzystanie będzie ograniczone na czas 
przebudowy innych dróg publicznych:
obręb 55 działki nr ew.: 17/7, 17/8
obręb 58 działki nr ew.: 74/15, 74/24, 75/14, 76/9
obręb 65 działki nr ew.: 56/1, 66/3
obręb 66 działka nr ew.: 86/2
Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy 
oraz składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie w siedzibie 
Starostwa Powiatu Grodziskiego, w Wydziale Architektoniczno-
Budowlanym (Grodzisk Mazowiecki, ul. Kościuszki 30, pok. nr 11), 
w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej 
wiadomości.

O G Ł O S Z E N I E R E K L A M A

PRUSZKÓW

Światła na Promyka  
działają

Na skrzyżowaniu pruszkowskich ulic Promyka i Ro-
botniczej działa już nowa sygnalizacja świetlna. Za-
kończyły się też wszystkie prace budowlane związane 
z jej powstaniem. Ustawienie w tym miejscu świa-
teł ma zwiększyć bezpieczeństwo pieszych, w szcze-
gólności dzieci uczęszczających do pobliskiej szkoły. 
Przypomnijmy, że to w tym miejscu w kwietniu te-
go roku doszło do tragicznego wypadku, w którym 

zginęła 9-letnia dziewczynka. Decyzja o budowie dodat-
kowych zabezpieczeń na ul. Promyka to reakcja właśnie 
na tamto zdarzenie. Nowe światła działają już w normal-
nym, docelowym trybie. – Sygnalizacja świetlna została 
uruchomiona w środę, 4 września i działa w docelo-
wym zakresie. Prace budowlane związane z sygnalizacją 
świetlną zostały zakończone – mówi Paweł Kostrzew-
ski z pruszkowskiego starostwa powiatowego.  EL

Wychowujemy dzieci przez sport

rodzaju sporty przeplatają się przez 
nasze życie i staramy się zaszcze-
piać je dzieciom, co nie jest łatwe.

Czy pomysł od razu spodobał 
się chłopcom?
Kiedy powiedzieliśmy im „A mo-
że byśmy przejechali na rowerach 
ze Świnoujścia na Hel” spojrzeli na 
nas i stwierdzili, że chyba nie da-
dzą rady. Powiedzieliśmy „OK. To 
my bierzemy trzy tygodnie urlo-
pu i przejedziemy tyle, ile będzie-
my w stanie”. I tak faktycznie było. 
Żadnej presji, że musimy dziś do-
trzeć w konkretne miejsce, bo np. 
czeka tam nocleg. Nie mieliśmy 

WYWIAD
Skąd pomysł na tak długą ro-
werową wycieczkę z dziećmi?
Staramy się dzieci wychowywać 
przez sport. Mamy wrażenie, że 
jak zmęczymy dzieci fizycznie, to 
będą szczęśliwsze. Bardzo boimy 
się tego, aby dzieci nie wpadły nam 
w wir telewizji, smartfonów, kom-
puterów i gier. Przykładamy więc 
uwagę do tego, aby spędzać ra-
zem czas i robić to aktywnie. Po-
mysł wyprawy rowerowej wziął 
się z tego, że synowie już wcze-
śniej chętnie jeździli na rowerach. 
Jeździmy w każdym wolnym mo-
mencie, ale nie tylko. Wszelkiego 

rezerwacji. Średnio wychodziło 
40 km dziennie, ale rekordem jest 
65 km zrobionych jednego dnia 
bez marudzenia. Był też dzień, 
kiedy przejechaliśmy 13 km. By-
ło to uzależnione od chęci i for-
my danego dnia. Każdy dzień był 
podporządkowany i pogodzie i wa-
runkom i chęciom właśnie. Każdy 
wyglądał inaczej. Przejechaliśmy 
fragmentem międzynarodowej 
trasy rowerowej R10, która bie-
gnie wokół Bałtyku w różnych 
krajach. Po drodze zwiedzaliśmy 
ciekawe miejsca, latarnie morskie. 
Całą trasę pokonaliśmy w 11 dni.

To bardzo szybkie tempo. Po dro-
dze nie było kryzysów?
Żeby urozmaicić dzieciom po-
dróż urządzaliśmy premie górskie, 
premie lotne, jak podczas praw-
dziwych wyścigów kolarskich. Za 
każdą wygraną chłopcy dostawali 
nagrodę, w tym coś niedostępne-
go dla nich na co dzień. Za każde 
sto kilometrów mogli kupić lub 
wybrać coś dla siebie, np. puszkę 
słodkiego gazowanego napoju. Od-
wiedziliśmy muzeum bursztynu. 
Kupiliśmy im liczniki rowerowe, 
które pokazywały ile kilometrów 
przejechali danego dnia i w ogó-
le. Nie mogli się nadziwić kiedy 
udało im się zrobić taki dystans. 

Byli tym bardzo podekscytowani. 
I z każdym dniem bardziej pew-
ni siebie i dumni. Była nawet ta-
ka sytuacja, że podczas postoju 
i odpoczynku kręcili kolejne kół-
ka. Dodatkowy atut to rozmowy 
z dziećmi w trasie. Dzieci, mam 
wrażenie, nie męczą się. One się 
nudzą. Chopcy kiedy kończyliśmy 
dystans danego dnia, brali prysz-
nic, zjadali olbrzymią ilość jedzenia 
i byli gotowi do dalszej aktywno-
ści, np. skakania na trampolinie.

Jak tak długą podróż zniosła naj-
młodsza Basia?
Start rowerowy był podporządko-
wany drzemkom Basi. O godz. 10.00 
kiedy córka idzie po raz pierwszy 
spać, my czekaliśmy już w pełnym 
rynsztunku. Basia jeździła w spe-
cjalnej przyczepce z hamakiem, do-
stawała ulubionego króliczka i na 
dwie godziny zasypiała. Jeśli miała 
potrzebę dłuższego postoju, racz-
kowania, odpoczynku to po prostu 
spełnialiśmy te potrzeby. Bez żad-
nego pośpiechu.

Kiedy kolejne rowerowe wyprawy?
W przyszłym roku chcielibyśmy 
sprawdzić jak trasa R10 wyglą-
da w innych krajach. Być może 
wybierzemy się więc do Niemiec  
lub Danii.  EL

Mieszkańcy Pruszkowa – Paulina, Marcin oraz ich dzieci, 8-letni bliźniacy Kacper i Szymon oraz  
8-miesięczna Basia, w minione wakacje pokonali na rowerach 480-kilometrową trasę ze Świnoujścia  

na Hel. W rozmowie z nami opowiedzieli jak udało się to zrobić i jak zachęcać najmłodszych do sportu.
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GRODZISK MAZ.

Opiekunka ukradła  
złotą biżuterię

Nie takiej pomocy spodziewała się starsza miesz-
kanka Grodziska Mazowieckiego... Jej opiekunka 
podejrzana jest o zabranie z domu złotej biżuterii  
o wartości 25 tys. zł. Za kradzież odpowie 69-letnia 
kobieta, która została już zatrzymana przez gro-
dziskich policjantów. – Funkcjonariusze natych-
miast pojechali do domu podejrzanej opiekunki. 
Podczas przeszukania odnaleźli część skradzionych 

przedmiotów. W toku dalszych czynności policjanci  
ustalili, że pozostałą biżuterię kobieta sprzedała w lom-
bardzie. 69-latka przyznała się do zabrania złotych 
przedmiotów w czasie jednej z wizyt w domu pod-
opiecznej. Kobieta usłyszała zarzut kradzieży biżuterii, 
której wartość została wyceniona na 25 tys. złotych – po-
informowała asp. sztab. Katarzyna Zych, rzecznik praso-
wy Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Maz.  SO

O G Ł O S Z E N I E

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.  
    ul. Stefana  Batorego 23  

05-825 Grodzisk Mazowiecki 
                   tel. 22 755 55 64, fax: 22 755 20 85 

                                  wkd@wkd.com.pl, www.wkd.com.pl                                                            
 

 

WEŹ UDZIAŁ W EUROPEJSKIM TYGODNIU 
ZRÓWNOWAŻONEGO TRANSPORTU Z WKD  

 
 

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. zachęca do udziału                                      
w Europejskim Tygodniu Zrównoważonego Transportu z WKD, który 
obchodzony będzie w dniach 16.09 – 22.09.2019 r. W ramach ETZT 
przygotowaliśmy dla naszych pasażerów wiele ciekawych wydarzeń,           
w tym piknik na terenie siedziby WKD. 
 
16.09.2019 r. (poniedziałek)  
- w godzinach 9:00 – 14:00 (lub do wyczerpania zapasów) – zdrowa 

niespodzianka dla pasażerów korzystających z usług WKD                         
na stacjach: Grodzisk Maz. Radońska, Podkowa Leśna Główna, 
Komorów, Pruszków WKD, Milanówek Grudów. 

17.09.2019 r. (wtorek) 
- konkurs pt. „Śladami EKD/WKD” w radiu Bogoria  
18.09.2019 r. (środa) 
- w godzinach 17:00 – 19:00 - prelekcje nt. historycznego                                             

i współczesnego taboru EKD/WKD, które odbędą się na terenie 
siedziby Spółki w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Stefana Batorego 23. 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej 
www.wkd.com.pl. 

19.09.2019 r. (czwartek) 
- ogłoszenie wyników konkursu plastycznego pt. „Moja ekologiczna 

WuKaDka” na stronie internetowej www.wkd.com.pl 
20.09.2019 r. (piątek) 
- w godzinach 17:00 – 19:00 - prelekcje nt. rozwoju oferty przewozowej 

i handlowej WKD, transportu publicznego – perspektyw i rozwoju, 
które odbędą się na terenie siedziby Spółki w Grodzisku Mazowieckim 
przy ul. Stefana Batorego 23. Szczegółowe informacje dostępne są na 
stronie internetowej www.wkd.com.pl. 

21.09.2019 r. (sobota) 
- wydawanie kieszonkowego rozkładu jazdy pociągów ważnego                      

od dnia 01.10.2019 r. wraz ze słodkim upominkiem od WKD                            
w kasach biletowych WKD. Akcja potrwa do wyczerpania zapasów. 

22.09.2019 r. (niedziela) 
- w godzinach 13:30 – 17:30 impreza  plenerowa, która odbędzie się 

na terenie siedziby Spółki w Grodzisku Mazowieckim.   
 

Serdecznie zapraszamy do zabawy z WKD 
podczas obchodów Europejskiego Tygodnia 

Zrównoważonego Transportu 

Graficiarz ujęty przez 
strażników miejskich

przystanku komunikacji miejskiej, 
przy ulicy Traugutta. Następnie 
obserwując przemieszczającą się 
grupę osób, ujawniono kolejne 
zniszczenia podobnie wygląda-
jące tym razem na nowej elewa-
cji budynku, przy ulicy Traugutta 
19 – informuje grodziska straż.

Na miejsce udał się patrol, 
a sprawcę przyłapano na go-
rącym uczynku. Okazało się, że 
mężczyzna jest nietrzeźwy. Po 
wytrzeźwieniu będzie musiał 
naprawić wyrządzone szko-
dy. – Sprawcę czeka kosztowna 
sprawa przed sądem, ponieważ 
mandat naszym zdaniem nie 
jest właściwym środkiem wy-
chowawczym w przypadku ta-
kiego wybryku chuligańskiego. 
Podejrzany poniesie koszty lub 
sam zostanie zobowiązany do 
naprawienia wszystkich szkód 
polegających na przywróceniu 
stanu elewacji i przystanku do 
czasu sprzed uszkodzeń – za-
znaczają strażnicy.  EL

GRODZISK MAZ. 
Dzięki czujnemu oku 
monitoringu miejskiego 
w Grodzisku udało się 
na gorącym uczynku 
przyłapać 20-lata, który 
zamiłowanie do graf-
fiti okazywał poprzez 
niszczenie wiaty przy-
stankowej i elewacji 
budynku.

P ierwszą „ofiarą” ar-
tystycznych zapędów 
młodego mężczyzny 
padł nowy przystanek 

przy ul. Traugutta. Tam 20-lat-
ka przyłapała miejska kamera. – 
Operator monitoringu miejskiego 
w Grodzisku Mazowieckim ujaw-
nił i zgłosił do dyżurnego straży 
miejskiej wandala, umieszczają-
cego sprayem napisy na nowym 

Ruszyła budowa 
„park&ride” w Otrębusach

do kolejki sprawnie i wygodnie. 
A będzie tylko lepiej.

Parking będzie miał utwar-
dzoną nawierzchnię z kostki be-
tonowej i odwodnienie. Pojawią 
się 42 miejsca postojowe, w tym 
dwa przystosowane dla pojazdów 
osób niepełnosprawnych. Powsta-
nie na planie prostokąta miejsca-
mi postojowymi umieszczonymi 
od strony torowiska WKD. Zakoń-
czony zostanie zaokrąglonym pla-
cem manewrowym.

Przy okazji tej inwestycji roz-
wiązany zostanie jeszcze jeden 
problem. To odprowadzanie wody 
z pobliskiego skrzyżowania ulic 
Natalińskiej i Karolińskiej, któ-
re zalewane jest przy każdych 
większych opadach. – Termin 
zakończenia prac to końcówka 
roku – zaznacza Arkadiusz Ko-
siński, burmistrz Brwinowa.  EL

OTRĘBUSY
Rozpoczęła się  
budowa nowego  
parkingu przesiadko- 
wego przy stacji WKD  
w Otrębusach. Plac zo-
stał ogrodzony, pojawił 
się też ciężki sprzęt. 
Samochody zostawimy 
tu pod koniec roku.

F i„Park&ride” powsta-
je w miejscu dzikiego 
parkingu z którego kie-
rowcy korzystali już od 

dłuższego czasu. To teren w bez-
pośrednim sąsiedztwie trasy 
720 i w pobliżu stacji WKD. Lo-
kalizacja pozwala przesiąść się 
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PRUSZKÓW
Inauguracja roku 
szkolnego 2019/2020 
już za nami. W jednej 
z pruszkowskich szkół 
akademię z okazji roz-
poczęcia roku szkolne-
go uświetnili wyjątkowi 
goście: Premier RP 
Mateusz Morawiecki 
oraz Wojewoda  
Zdzisław Sipiera.

P ierwszy dzwonek już 
zabrzmiał. Dzieci i mło-
dzież wrócili do szkol-
nych ławek. W samym 

tylko Pruszkowie do szkół pod-
stawowych uczęszcza ponad 
5500 uczniów. W tym roku szkol-
nym naukę w szkolnych „zerów-
kach” rozpoczęło 194 uczniów. 

Rozpoczęcie roku szkolnego  
z wyjątkowymi gośćmi

Wyjątkową formułę w tym roku 
przyjęło rozpoczęcie roku szkol-
nego w Szkole Podstawowej nr 3 
im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej 

w Pruszkowie. To właśnie w tej 
placówce odbyło się wojewódz-
kie rozpoczęcie roku szkolnego. 
Udział w niej wzięli Premier RP 

Mateusz Morawiecki, Woje-
woda Mazowiecki Zdzisław 
Sipiera, Mazowiecki Kura-
tor Oświaty Aurelia Micha-
łowska, Prezydent Miasta 
Pruszkowa Paweł Makuch 
wraz z zastępcami Beatą Czy-
żewską i Konradem Sipierą, 
Dziekan Dekanatu Prusz-
kowskiego ksiądz Prałat Ma-
rian Mikołajczak, Dyrektor 
Państwowego Zespołu Lu-
dowego Pieśni i Tańca „Ma-
zowsze” Jacek Boniecki, Ewa 
Łukasik wieloletnia Dyrektor 
SP3, dyrektorzy pruszkow-
skich szkół podstawowych 
i miejskich przedszkoli, na-
uczyciele i uczniowie wraz 
z opiekunami.

Akademię z okazji rozpoczę-
cia roku szkolnego uświetnił 
występ chóru Zespołu Ludo-
wego Pieśni i Tańca „Mazow-
sze”, którego założycielką jest 
patronka szkoły Mira Zimiń-
ska-Sygietyńska.  AZ
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Zamknięta ul. Sienkiewicza
takie, że nie chodzi o całą długość 
ulicy, tylko o fragment na wysoko-
ści ul. Stalowej. Niestety oznacza to, 
że nieprzejezdne w tym miejscu są 
i Stalowa i właśnie Sienkiewicza. 
Utrudnienia rozpoczęły się wie-
czorem w czwartek, 12 września. 
Potrwają przynajmniej do 19 wrze-
śnia. Wykonawca zastrzega możli-
wość przedłużenia tego terminu.

Na trasach zastępczych kursu-
ją autobusy komunikacji miejskiej.  
– Urząd Miasta zawiadamia o zmia-
nie trasy autobusów linii 1, 2, 5 i 6. 
Firma PBM Budispaw informuje, iż 
w związku z planowaną przebudową 
sieci ciepłowniczej od dnia 12 wrze-
śnia zostanie zamknięta ul. Sien-
kiewicza – czytamy w komunikacie 
pruszkowskiego magistratu.  EL

PRUSZKÓW
Ważna informacja  
dla mieszkańców  
i kierowców z Pruszko-
wa. Od czwartku,  
12 września, zamknięty 
jest fragment  
ul. Sienkiewicza. Powód 
to przebudowa instala-
cji ciepłowniczej.

S ienkiewicza to ścisłe cen-
trum miasta, ulica bie-
gnąca przy stacji PKP, 
galerii handlowej, osie-

dlu. Jej wyłączenie z ruchu na pewno 
będzie odczuwalne. Dobre wieści są 
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NOWA WIEŚ

Śmiertelne potrącenie 
rowerzysty na ul. Brzozowej

W środę, 4 września, doszło do tragicznego w skut- 
kach wypadku. Rowerzysta chciał przedostać 
się na drugą stronę ul. Brzozowej w Nowej Wsi. 
Został potrącony przez nadjeżdżający pojazd. 
Zmarł w szpitalu. – Na ten moment wiemy tyle, 
że rowerzysta poruszał się ul. Piwonii i zamierzał 
przedostać się na drugą stronę ul. Brzozowej. 
Został potrącony przez nadjeżdżający pojazd. 

Rowerzysta został przetransportowany do szpita-
la, niestety dotarła do nas tragiczna wiadomość. 
Rowerzysta zmarł w szpitalu – mówi podkom. Ka-
rolina Kańka, rzecznik prasowy Komendy Powiato-
wej Policji w Pruszkowie. – Kierowca samochodu 
był trzeźwy – dodaje. Okoliczności tego zdarzenia 
wyjaśni postępowanie prokuratorskie. Rowerzysta 
miał 72 lata.  SO

Paprika Club, czyli przyjazne 
miejsce z pysznymi potrawami

W samym sercu Pruszko-
wa przy ul. Kraszewskie-
go 48 pojawił się nowy 
lokal gastronomiczny – 
Paprika Club. Tu uczta 
kulinarna to prawdziwy 
relaks dla duszy i kub-
ków smakowych! 

Zgodnie z zasadą „w zdrowym ciele, 

zdrowy duch” goście lokalu Papri-

ka Club nie tylko smacznie zjedzą, 

ale również miło spędzą czas. Ko-

lorowe, kusząco pachnące i prze-

pyszne potrawy wymagają przecież 

odpowiedniej oprawy! Dlatego też  

w lokalu przy Kraszewskiego panuje 

swobodna atmosfera. Właściciele 

lokalu obecni są w nim od 

rana do wieczora i chętnie 

rozmawiają z klientami.

Oferta menu jest szeroka, zatem 

każdy zajdzie coś dobrego dla sie-

bie – pizza, pasty, sałaty i inne dnia 

fit, potrawy mięsne oraz bezmięsne 

i wiele, wiele więcej. Warto też pod-

kreślić, że w Paprika Club okazjonal-

nie organizowane są wydarzenia, 

takie jak ważne mecze piłkarskie, 

wyścigi F1, czy inne rozgrywki spor-

towe. Nie pozostaje nic innego, jak 

przybyć całą paczką znajomych.

Od ul. Kraszewskiego znajduje się 

ogródek, dzięki czemu można prze-

bywać na świeżym powietrzu (w okre-

sie zimowym planowany jest w tym 

miejscu montaż ogrzewanego namio-

tu). Natomiast, ci którzy potrzebują 

więcej intymności mogą skorzystać  

z ogródka znajdującego się na tyłach 

budynku, bez dostępu z ulicy. 

Świat idzie do przodu, w związku  

z czym Paprika Club udostępnia 

miejsca z ładowarkami do smarfonów  

i innych urządzeń!

Zachęcamy do śledzenia  
promocji na: www.facebook.com/ 

PaprikaClubPruszkow/

05-800 Pruszków
ul. Kraszewskiego 48

tel.: 22 758 44 87
e-mail:  

paprikaclubpruszkow 
@gmail.com

R E K L A M A

R E K L A M A

Weekendowe utrudnienia 
na linii WKD

Przez dwa dni kolejki będą 
kursować wahadłowo po torze 
nr 1. Na odcinku od Komorowa 
do Warszawy z częstotliwością 
co 70 minut, na szlaku Komo-
rów-Podkowa Leśna od 25 do 
45 minut. Komorów stanie się 
też miejscem startu i mety dla 
komunikacji zastępczej. Czas 
przyjazdu i odjazdu zostanie 

REGION
Ostatni weekend wrze-
śnia upłynie pasażerom 
Warszawskiej Kolei  
Dojazdowej pod zna-
kiem utrudnień zwią-
zanych z modernizacją 
odcinka Komorów- 
-Warszawa Śródmie-
ście. Pociągi pojadą 
tylko po jednym torze. 

P race będą polegały na 
gwarancyjnym usunię-
ciu usterek i stabilizacji 
torowiska na torze nr 2 

w kierunku Warszawy. Wiążą się 
z koniecznością wyłączenia tej nit-
ki z ruchu. Pociągi będą kursowały 
w relacjach Grodzisk Mazowiec-
ki-Warszawa Śródmieście WKD 
oraz Milanówek Grudów-Komo-
rów z przesiadką w obu kierun-
kach do komunikacji zastępczej.

dopasowany do rozkładu jaz-
dy pociągów.

Co istotne, nie wszystkie przy-
stanki zostaną objęte komunika-
cją zastępczą. Jak podaje WKD, 
z przyczyn technicznych nie uda 
się ich zorganizować w Malichach 
i Warszawie Salomea. Na pocie-
szenie dodamy, że to tylko dwa 
dni, 28 i 29 września.  EL
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Projekty wybrane

Obszar IV Ostoja
W tej części miasta również po-
wstaną budki lęgowe dla jerzy-
ków i nietoperzy. Zorganizowane 
zostaną półkolonie dla dzieci 6-14 
lat. Do realizacji trafi też projekt 
„Serce bije w Pruszkowie”.

Obszar V Centrum
Plac zabaw dla maluchów, dwa 
boiska do teqball i seniorada – to 
projekty wskazane przez miesz-
kańców tego obszaru.

Obszar VI Stare  
Śródmieście
W przyszłym roku zrealizowa-
ne zostaną projekty: publikacji 

PRUSZKÓW
Pruszkowski urząd mia-
sta opublikował listę 
projektów tegoroczne-
go budżetu obywatel-
skiego, które uzyskały 
największe poparcie 
mieszkańców i zostaną 
zrealizowane w przy-
szłym roku.

Obszar I Gąsin
Najwięcej głosów zdobyły: „Zło-
ta rączka dla seniora”, budowa 
budek lęgowych dla jerzyków 
i nietoperzy w ramach walki z ko-
marami, powstanie łąki kwiet-
nej wraz z ustawieniem ławek, 
śmietników i podajników tore-
bek na psie odchody.

Obszar II Zbików-Bąki
Projekty, które zostaną wpi-
sane do przyszłorocznego bu-
dżetu dla tej części miasta to 
„Mały kolorowy świat przyja-
zny dzieciom w Parku Mazow-
sze”, Seniorada czyli cykl spotkań 
i aktywności dla starszych miesz-
kańców, budowa nowej prze- 
strzeni rekreacyjnej.

Obszar III Malichy,  
Tworki
Mieszkańcy wybrali budowę bu-
dek lęgowych dla jeżyków i nie-
toperzy, projekty „Kulturalne 
i zdrowe Malichy” oraz „Serce 
bije w Pruszkowie” i świetlicę 
osiedlową dla Malich.

poświęconej liceum im. To-
masz Zana, mini plac zabaw 
dla niepełnosprawnych dzie-
ci w Parku Sokoła oraz budo-
wa budek lęgowych w ramach  
walki z komarami.

Obszar VII Osiedla  
Prusa i Staszica
Zwyciężyły projekty „Aktyw-
ny senior”, przebudowa placu 
zabaw przy ul. Helenowskiej 
i budki lęgowe dla nietoperzy 
i jerzyków.

W głosowaniu udział wzięło po-
nad 4,1 tys mieszkańców Prusz-
kowa.  EL
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BRWINÓW

Nowa linia autobusowa  
dla Brwinowa

Urząd gminy w Brwinowie szykuje się do ogłoszenia 
przetargu na obsługę miejskich linii autobusowych. 
Wiadomo już, że mieszkańcy skorzystają z jedne-
go nowego połączenia. – Ogłaszamy przetarg na 
transport autobusowy na kolejne trzy lata. Kończy 
nam się dotychczasowa umowa na obsługę dziesię-
ciu linii. Od 1 stycznia poza liniami, które już mamy, 
chcemy uruchomić linię B11, która ma startować  

z Brwinowa, przejechać ulicą Pszczelińską, dojechać do 
WKD w Kaniach, następnie do fabryki L’Oreal, po czym 
wrócić do WKD w Kaniach i do Brwinowa. To połącze-
nie z myślą o tych, mieszkańcach Brwinowa, którzy chcą 
korzystać z „wukadki”, mieszkańcach Kań, którzy do-
staną się w ten sposób do PKP w Brwinowie, a także 
o pracownikach dojeżdżających do fabryki – wyjaśnia 
włodarz Brwinowa.  EL

Pamięci więźniów i niosących  
im pomoc

koncelebrowana przez metropo-
litę warszawskiego Kazimierza 
Nycza. Po nabożeństwie odbędzie 
się Apel Pamięci oraz ceremo-
nia złożenia kwiatów i wieńców.

W części artystycznej wy-
słuchamy koncertu „Dziesięć 
kroków – Memoriał Warszaw-
ski 1944”. Złożą się na niego 
piosenki, które powstały spe-
cjalnie na 75. rocznicę Powsta-
nia Warszawskiego w oparciu 

WYDARZENIE
Pruszkowskie Muzeum 
Dulag 121 zaprasza do 
udziału w obchodach 
„Dnia Pamięci Więźniów 
Obozu Dulag 121 i Niosą-
cych Im Pomoc”.

C elem uroczystości 
jest upamiętnienie 
Powstańców War-
szawskich i ludności 

cywilnej Warszawy wypędzo-
nej z walczącej stolicy, a także 
mieszkańców powiatu prusz-
kowskiego oraz okolicznych 
miejscowości, którzy nieśli po-
moc więźniom obozu Dulag 121 
zarówno na terenie obozu, jak 
i poza nim.

Uroczystości obędą się w so-
botę, 28 września pod pomni-
kiem „Tędy przeszła Warszawa” 
na terenie Millennium Logistic 
Park przy ul. 3 Maja w Prusz-
kowie. Początek o godz. 13.30. 
W części oficjalnej odprawio-
na zostanie polowa msza święta 

o wspomnienia Powstańców 
i więźniów obozu Dulag 121. 
Twórcy koncertu pragną upa-
miętnić bohaterów Powstania 
oraz tych, o których zbyt mało 
się mówi – zwykłych ludzi, któ-
rym przyszło żyć w walczącej 
stolicy, a następnie – przeżyć 
dramat wygnania i oddać hołd 
cywilnym ofiarom, wypędzonym 
warszawiakom oraz tym, którzy 
nieśli im wówczas pomoc.  EL
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Festyn rodzinny na Ostoi

Jeśli jesteście molami książ-
kowymi to również znajdzie-
cie coś dla siebie. W trakcie 
festynu odbędą się „wymian-
ki książkowe” może uda wam 
się upolować jakiś tytuł, któ-
rego szukacie. 

WYDARZENIE
Stowarzyszenie Moja 
Ostoja zaprasza wszyst-
kich mieszkańców Prusz-
kowa na festyn rodzin-
ny. – Dla mieszkańców 
przygotowaliśmy szereg 
ciekawych atrakcji – za-
powiadają organizatorzy.

I mpreza odbędzie się 
 14 września w godzinach 
13.00 – 19.00. Na kilka go-
dzin placyk u zbiegu ulic 

Zenona, Tadeusza i Zdzisława  
zamieni się w miejsce pełne 
atrakcji dla całych rodzin. 

Co znalazło się w programie 
imprezy? Na najmłodszych cze-
kać będą kolorowe dmuchańce, 
na których dzieci będą mogły 
poskakać. Wejście na dmucha-
ne zamki będzie bezpłatne. Dla 
miłośników rywalizacji przygo-
towano rajdy: pieszy i rowero-
wy. Dodatkowo na gości festynu 
zarówno tych małych, jak i du-
żych czekać będą liczne gry i za-
bawy z nagrodami. 

Na festynie poznamy również 
zwycięzcę konkursu na Sym-
bol Ostoi.

„Zadanie p.n. Moja Rodzinna 
Ostoja – Festyn rodzinny na Ostoi 
w Pruszkowie jest sfinansowane ze 
środków Miasta Pruszkowa”   Red.
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PRUSZKÓW
Stowarzyszenie Wspól-
nie Pruszków Rozwijamy 
zorganizowało wielkie 
sprzątanie Parku Potu-
lickich. Za każdy kilo-
gram zebranych śmieci 
stowarzyszenie „zapłaci-
ło” 2 zł, a cała kwota tra-
fiła po równo na konta 
dwóch potrzebujących 
osób – Kacpra Pacaka  
i Filipka Garnowskiego.

W piątek, 6 wrze-
śnia, każdy chęt-
ny mieszkaniec 
Pruszkowa mógł 

wziąć udział w wielkim sprzątaniu 
„Potulika”. Niski poziom wód spra-
wił, że odsłonięte zostały wszelkie 
śmieci. Śmiałkowie uzbrojeni w rę-
kawice i pojemne worki zbierali 
każdy odpad, który nie powinien 
znaleźć się w tym malowni-
czym środowisku. Ponadto spo-
tkanie miało swój cel. Była nim 
zbiórka dla chorujących miesz-
kańców Pruszkowa i Brwinowa.

Zebrano blisko 1,5 tony śmieci! 
– Niezmiernie miło zakomuniko-
wać nam, iż uczestnicy piątkowej 
akcji sprzątania Parku Potulic-
kich organizowanej przez Sto-
warzyszenie Wspólnie Pruszków 

Posprzątali „Potulika”, pomogli 
Kacprowi oraz Filipkowi

Rozwijamy zebrali 1200 kg śmieci 
oraz 268 kg złomu! Daje to łączną 
ilość 1468 kg odpadów Wcześniej 
zapowiadana kwota w wysoko- 
ści 2 zł, do przekazania na or-
ganizowane zbiórki, za każdy 
uzbierany kilogram śmieci, w tej 
sytuacji wynosi 2936 zł. Do tego 
dodajemy kwotę ze sprzedaży 
złomu w wysokości 147 zł, co daje 

łączną sumę 3080 zł – czytamy 
na facebookowej stronie stowa-
rzyszenia. Całą kwotę podzie-
lono na dwie równe części, po 
jednej z nich przekazano 6-let-
niemu Filipowi Garnowskiemu 
(chłopiec zmaga się z poważną 
wadą serca, przytaczaliśmy je-
go historię niejednokrotnie) oraz 
24-letniemu Kacprowi Pacakowi 

(choruje na złośliwą odmia-
nę chłoniaka).

Pomóc można nawet nie 
wychodząc z domu. Poniżej 
zamieszczamy linki do kont 
Filipka i Kacpra, utworzonych 
na stronie Fundacji Siepoma-
ga: www.siepomaga.pl/kacper-
-pacak oraz www.siepomaga.
pl/filip-serce.  SO
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Jeszcze więcej atrakcji  
na Stawach Walczewskiego

wprowadzamy dużo nowych 
zmian. Ogłaszamy przetarg 
na bardzo oryginalny plac za-
baw, chcemy zainstalować kilka 
drewnianych domków dla dzieci, 
uporządkować sprawy związane 
z parkingami i myślimy o popra-
wie plaży i kąpieliska. Musimy 
więc ponownie wszystko zin-
wentaryzować, zrobić projekty 
tych rzeczy, które chcemy wpro-
wadzić. Stąd decyzja o przetargu 
– wyjaśnia Grzegorz Benedykciń-
ski, burmistrz Grodziska.

W przetargu uwzględnione 
zostały trzy zadania. Pierwsze 
to budowa wspomnianego placu 
zabaw, nowej plaży i wiat. W dru-
gim grodziski urząd oczekuje za-
gospodarowania terenu przy ul. 
Sportowej. Trzeci dotyczy tere-
nów przy wlocie rzeki Rokicianki.

Projekt ma być gotowy w ciągu 
8 miesięcy od momentu podpisa-
nia umowy z wybraną firmą.  EL

GRODZISK MAZ.
Grodziski urząd miasta 
ogłosił przetarg  
na aktualizację projektu 
Stawów Walczewskiego 
o nowe miejsca  
do rekreacji na  
świeżym powietrzu. 
Szykują się więc  
zmiany na lepsze.

S tawy Walczewskiego 
to jeden z najbardziej 
atrakcyjnych w na-
szym regionie terenów 

do spędzania czasu na świeżym 
powietrzu. Są tam ogólnodostęp-
ne boiska, plaża, kąpielisko, wy-
pożyczalnia sprzętu wodnego, 
pomosty, zadaszone miejsca do 
grillowania. A będzie jeszcze le-
piej. – Na Stawach Walczewskiego 
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5 września 2019 r., na Zam-
ku Królewskim w Warszawie, 
odbyła się Uroczysta Gala 
Ogłoszenia Wyników i Wrę-
czenia Nagród XXIII Edycji 
Ogólnopolskiego Konkursu 
Modernizacja Roku & Bu-
dowa XXI w.

Grodziskie obiekty: Media-
teka i Stawy Walczewskiego, 
dzięki głosom mieszkańców 
zdobyły I miejsca w swoich 
kategoriach w internetowym 
głosowaniu na najbardziej 
popularne modernizacje 
w Polsce. 

W głównym konkursie, gdzie 
o przyznanych nagrodach de-
cyduje jury, Mediateka za-
jęła I miejsce w kategorii 
„Nowe obiekty” i uzyskała tytuł 
BUDOWA XXI w. 

W uzasadnieniu werdyktu 
jury stwierdziło:

„Za absolutnie porażają-
cy rozmach przewyższający 
możliwości nie tylko małych 

miast, ale także wielkich aglo-
meracji. Mediateka jest miej-
scem nie tyle nowatorskim 
i odpowiadającym potrze-
bom nowoczesnych odbiorców, 
co rzadkim przykładem wy-
znaczającym nowe kierunki 
i trendy. Obiekt łączy w so-
bie wiele elementów działal-
ności dedykowanej wszystkim 

Grodziskie obiekty: 
Mediateka i Stawy Walczewskiego zwycięzcami 

w Konkursie Modernizacja Roku 2018

grupom wiekowym. Jest miej-
scem integracji wielopoko-
leniowej naszpikowanym 
najnowszymi technologiami”.

Wykonawcą Mediateki jest 
MERX Sp. z o.o. z siedzibą 
w Białymstoku, a autorem 
projektu Enone Architektu-
ra i Design, Rafał Sokołowski 
z Pabianic.

Zrewitalizowany teren Sta-
wów Walczewskiego otrzy-
mał wyróżnienie w kategorii 
„Sport i Rekreacja” (wyko-
nawca: Energo-Mix Piotr 
Gieleciński z siedzibą w miej-
scowości Łoś, autor pro-
jektu: Atelier Architektury 
Radosław Żubrycki z siedzibą 
w Zgorzelcu). Jury uzasadniło 

Biuletyn przygotowany i redagowany przez Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim ul. Kościuszki 31A, T. 22 755 55 34
www.grodzisk.pl

werdykt: „Za maksymalne wy-
korzystanie naturalnych dóbr 
w procesie tworzenia miejsca 
sportowo - rekreacyjnego, bę-
dącego w okresie letnim, i nie 
tylko, atrakcyjną formą spę-
dzania wolnego czasu oraz 
umożliwienie rozwoju nowych 
form biznesu skupionych wo-
kół zrealizowanej inwestycji”.
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Dofinansowanie  
na walkę ze smogiem

Ponad 2 mln zł unijnego dofinansowania dla dwóch 
gmin z naszego regionu. Nadarzyn otrzyma ponad 
600 tys. zł na wymianę pieców, a Grodzisk 1,5 mln 
na termomodernizację. Do Nadarzyna trafi 611 tys. zł 
z dofinansowania. Cały projekt zakładający wspar-
cie finansowe wymiany kotłów węglowych na nowe 
urządzenia dla 28 gospodarstw domowych pochło-
nie ponad 1,1 mln zł. Dodatkowo w ramach projektu 

w 10 obiektach zostanie wykonana termomodernizacja. 
Z przyznanych pieniędzy cieszą się również władze Gro-
dziska Mazowieckiego. Tu nowe ekologiczne kotły zo-
staną zamontowane w 16 budynkach wielorodzinnych. 
Pojawią się również mikroinstalacje fotowoltaiczne, do-
datkowo budynki przejdą termomodernizacje. Całkowita 
wartość projektu to 3,7 mln zł, z czego 1,5 mln to pienią-
dze z dofinansowania.  EL

Kiedy rondo na 720?
włączanie się do ruchu, a ten 
jest tam spory. Piaseckiego to 
droga wyjazdowa ze Matecznika 
Mazowsze, szkoły i przedszkola. 
W komunikacyjnym szczycie po-
jawia się tam sznur samochodów.

O konieczności budowy w tym 
miejscu ronda mówi się od daw-
na. Na jakim etapie są przy-
gotowania to jej rozpoczęcia? 
– Mamy nadzieję, że rondo zo-
stanie ujęte w przyszłorocznym 
budżecie samorządu wojewódz-
twa mazowieckiego. W tej chwili 
dogrywane są sprawy ostatnich 
pozwoleń, czekamy na ZRID od 
wojewody mazowieckiego. In-
westycja obejmie budowę ronda 
i 70 metrowego odcinka ul. Pia-
seckiego. Do końca roku wszyst-
kie formalności powinny zostać 

OTRĘBUSY
Dobiega końca moder-
nizacja ulic Piaseckiego, 
Malinowej i Poziom-
kowej w Otrębusach. 
Kolejna duża planowana 
w tym rejonie inwesty-
cja to budowa ronda na 
skrzyżowaniu z drogą 
wojewódzką nr 720. 
Kiedy zostanie  
zrealizowana?

R ondo ma pojawić się 
w miejscu skrzyżowa-
nia 720 i ul. Piaseckie-
go. Ułatwi kierowcom 

dopełnione – wyjaśnia Arkadiusz 
Kosiński, burmistrz Brwinowa.

Wiele zależeć będzie więc od 
zarządu województwa. To tam 
zapadnie decyzja o terminie re-
alizacji. Ale jak przekonuje Ar-
kadiusz Kosiński, na korzyść 
tego przedsięwzięcia działa 
kwestia finansów. – To rondo 
nie będzie kosztowne. Najwię-
cej przy tego typu inwestycjach 
kosztuje przebudowa instalacji 
technicznych. W tym przypad-
ku tarcza ronda zostanie prze-
sunięta w miejsce, gdzie nie ma 
żadnych mediów. Budowa nie 
powinna kosztować więcej niż  
ok. 1,5 mln zł. Dla porównania 
rondo na ul. Biskupickiej w Brwi-
nowie kosztuje 4,5 mln – dodaje  
brwinowski włodarz.  EL
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PRUSZKÓW
To było gorące  
filmowe lato! Publicz-
ność dopisała, dobry 
humor gwarantowały 
klasyki polskiej  
komedii. Pruszkowskie 
Kino Letnie ponownie 
nie zawiodło! 

W akacyjne sean-
se pod chmurką 
to już w Prusz-
kowie tradycja 

i żelazna pozycja w letnim re-
pertuarze propozycji dla miesz-
kańców. Duży ekran, wygodne 
leżaki, przytulne otoczenia Par-
ku Kościuszki w połączeniu ze 
sprawdzonymi kinowymi hita-
mi przyciągały wielu widzów 
w trakcie każdego z seansów. 
A w tegorocznym repertuarze 

Pruszkowskie Kino Letnie 
zakończyło sezon

każdy mógł znaleźć przynajm-
nej jeden tytuł ze swoich ulubio-
nych. Na ekranie zobaczyliśmy 

m.in. „Lejdis”, „Kilera” oraz „Ki-
ler-ów 2-óch”, „Nigdy w życiu”, 
„Chłopaki nie płaczą” czy kultowy 

„Kogel-mogel”. Na pożegna-
nie wyświetlony został „Vin-
ci”. Pruszkowskie Kino Letnie 
to wakacyjna propozycja dla 
osób w różnym wieku. Gorą-
cy klimat, paczka znajomych, 
niezapomniane chwile spę-
dzone we wspólnym gronie.  
– Panuje tu świetny klimat, od 
kilku sezonów przychodzimy 
na te pokazy i nie zamierzamy 
przestać – mówi Kasia, którą 
wraz z przyjaciółkami spo-
tkaliśmy na seansie „Lejdis”

Na filmowe wieczory w let- 
niej atmosferze zaprosili 
Prezydent Pruszkowa Paweł 
Makuch oraz Wpr Media. Orga- 
nizator i sponsor główny: 
Miasto Pruszków. Współor-
ganizator: Wpr Media. Spon-
sor: Nowa Stacja. Partnerzy: 
Factory, Zapieksy Pruszkow-
skie, Galeria Style, MyPrin-
cess.pl, Re Agency. Patroni 
medialni: WPR, WPR24.PL, 
Tel-Kab.  Red.
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Remont Stalowej zaawansowany

która wymieniała swoje rury  
– mówi Konrad Sipiera, wicepre-
zydent Pruszkowa. – W ostatnim 
czasie wykonawca zajął się budową 
oświetlenia na Stalowej – dodaje.

Umowny termin oddania dro-
gi do użytku to maksymalnie  
30 listopada tego roku. Czy ter-
min zostanie dotrzymany? – Wy-
konawca przekazywał urzędowi, 
że powinien zakończyć tę inwe-
stycję do końca września – odpo-
wiada Sipiera.

Na krótkim odcinku widać rów-
nież ułożoną nawierzchnię z kostki 
betonowej oraz chodniki.

Umowny termin zakończenia 
tej inwestycji to 30 listopada te-
go roku.  SO

PRUSZKÓW
Ulica Stalowa w Pruszko-
wie została wyłączona  
z ruchu w poniedziałek, 
13 maja. Sprawdziliśmy 
na jakim aktualnie etapie 
są prace drogowe.

D roga ta dotychczas 
była jedną z najbar-
dziej zniszczonych 
w Pruszkowie. Jed-

nak w maju nadeszły zmiany. 
Rozpoczęły się prace związane 
z przebudową nawierzchni jezdni 
i chodników, kanalizacji deszczo-
wej, oświetlenia i przejazdu kole-
jowego przez tory Warszawskiej 
Kolei Dojazdowej. Koszt wszyst-
kich prac to 5,8 mln zł.

Zwróciliśmy się z pytaniem do 
pruszkowskiego urzędu o aktualny 
stan prac na Stalowej. – Przebu-
dowa ul. Stalowej to o wiele trud-
niejsze zadanie niż widać to na 
„pierwszy rzut oka”. Wiele czasu 
poświęcono na przebudowę sieci 
w ulicy, było dużo różnych kolizji, 
a nawet trzeba było roboty drogo-
we skoordynować z ciepłownią, 
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Wahadło w tunelu jednak dłużej
zakończą się w połowie września. 
Okazuje się jednak, że ruch waha-
dłowy w tunelu pod torami zosta-
nie utrzymany dłużej. – Pojawiły 
się pewne problemy, które nie 
zależą od wykonawcy. W trakcie 
prac związanych z odtworzeniem 
gzymsu, do którego mają być przy-
mocowane barierki, wyszły pewne 
kwestie konstrukcyjne które mia-
ły związek z tym, jak kiedyś tunel 
był zaprojektowany. Kiedyś miał 
dobre odwodnienie, które ktoś 
kiedyś, nie wiadomo jak dawno 
temu, zabetonował, zaasfaltował 
i to mogło być przyczyną tego, 
że ten tunel się psuł. Pojawiły się 
też kwestie konstrukcyjne zwią-
zane z komorą pod chodnikiem. 

BRWINÓW
Najprawdopodobniej do 
końca września potrwają 
utrudnienia w centrum 
Brwinowa związane  
z ruchem wahadłowym 
w tunelu pod torami 
PKP. Mimo zapowiedzi 
przeprawy nie uda się 
udostępnić wcześniej. 

K ilka dni temu na na-
szych łamach infor-
mowaliśmy o tym, że 
problemy z przejaz-

dem przez centrum Brwinowa 
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Dlatego te prace przedłużają się. 
Na pewne rzeczy nie mamy wpły-
wu – wyjaśnia Arkadiusz Kosiń- 
ski, burmistrz Brwinowa.

Kierowcy muszą uzbroić się 
w cierpliwość. Normalny ruch 
w tunelu zostanie przywrócony  
najprawdopodobniej pod koniec 
września. Potem „wahadło” po-
wróci jeszcze pod koniec prac.  
– Na trzy, cztery tygodnie ruch w tu- 
nelu wróci do normy. Prowadzo- 
ne będą prace związane z chod-
nikiem, monitoringiem, oświetle- 
niem. Potem na dwa, trzy dni wa-
hadło znów zostanie wprowadzo-
ne. W tunelu staną rusztowania 
do montażu barierek – zaznacza 
włodarz Brwinowa.  EL
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Ruszył gruntowny remont placu 
zabaw na Anielinie

wymieniona zostanie nawierzch-
nia. Plac zabaw podzielimy na 
dwie strefy: dla dzieci młod-
szych i starszych. Pojawią się tam 
również urządzenia integracyj-
ne, huśtawka i karuzela – poin-
formował na Facebooku Paweł 
Makuch, prezydent Pruszkowa.

W zakres prac wchodzi: roz-
biórka istniejącej nawierzch-
ni z płyt gumowych, demontaż 
wyposażenia w sposób umożli-
wiający wykorzystanie urządzeń 
w innych obiektach, wykonanie 
nawierzchni bezpiecznej poli-
uretanowej – 1 tys. m kw., usta-
wienie obrzeży betonowych 30 
mb, dostawa i montaż urządzeń 

PRUSZKÓW
Plac zabaw, który 
znajduje się we 
wschodniej części 
parku Anielin 
w Pruszkowie zyska 
zupełnie nowe 
oblicze. Sprawdźcie 
co nowego się 
tam pojawi.

P race rozpoczęły się kil-
ka dni temu. – Usta-
wimy tam w sumie 29 
nowych urządzeń oraz 

zabawowych – 30 szt., odtworze-
nie i renowacja trawników – 265 
m kw., sadzenie drzew ozdob-
nych – 3 szt.

Na koniec przypomnijmy, że ca-
ła wschodnia część parku Anie-
lin zajmuje nieco ponad 3 ha 
powierzchni. Położony jest on 
między al. Wojska Polskiego a ul. 
Prusa. W 2006 roku opracowa-
no projekt modernizacji parku 
i wykonano nowe alejki parko-
we, wybudowano dwa place za-
baw z bezpieczną nawierzchnią. 
Zamontowano urządzenia sporto-
we dla osób starszych, i elementy 
malej architektury. Koszty wynio-
sły wtedy ponad 1,5 mln zł. SO
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PRUSZKÓW

Sylwester z fajerwerkami 
czy bez? Miasto prowadzi 
sondę

Temat miejskich pokazów fajerwerków w Sylwe-
stra budzi wiele emocji. Pod koniec ubiegłego roku 
wśród mieszkańców Pruszkowa rozgorzała burz-
liwa dyskusja na ten temat. Teraz ich zdanie chce 
poznać magistrat. W ubiegłym roku, również w at-
mosferze gorącej dyskusji, z widowiskowego, ale 
również głośnego odpalania petard i rac zrezygno-
wały władze Warszawy. Nadal robią to oczywiście 

sami mieszańcy, ale świętowanie nadejścia Nowego 
Roku w oprawie przygotowanej przez władze miasta 
przebiega już bez fajerwerków. Podobny postulat po-
jawił się też w Pruszkowie. Ma zarówno swoich zwo-
lenników i przeciwników. A jakie jest Wasze zdanie na 
ten temat? Możecie je wyrazić z ankiecie zamieszczo-
nej na stronie internetowej pruszkowskiego urzędu 
miasta (www.pruszkow.pl). EL

PRUSZKÓW
Dobra wiadomość dla 
wszystkich mieszkańców 
korzystających z War-
szawskiej Karty Miej-
skiej. Pruszków dołączył 
do III progu dopłat 
oferty „Warszawa+”. 
To oznacza, że bilety 
długookresowe 
kupimy taniej. 

W ubiegłym roku 
warszawski Za-
rząd Transportu 
Miejskiego zapro-

ponował podwarszawskim gmi-
nom skorzystanie z oferty biletu 
metropolitalnego. Porozumie-
nie zakładało trzy poziomy do-
finansowania zakupu biletów: 
„Bilet Warszawa+1”, „Bilet War-
szawa+2” oraz „Bilet Warszawa+3”. 

Tańsze bilety 
dla mieszkańców Pruszkowa

I takie też możliwości miały do 
wyboru gminy. W zależno-
ści od wybranego progu miesz-
kańcy mogli kupić taniej bilety 

długookresowe. Dla zobrazowa-
nia: regularna cena 30-dniowe-
go biletu normalnego na strefę 
1 i 2 to 180 zł. Przy progu dopłaty +1 

pasażerowie płacą 166 zł, przy 
+2 – 150 zł, a przy +3 – 120 zł.

Do tej pory mieszkańcy 
Pruszkowa mogli korzystać 
ze zniżki, jaki dostępny był dla 
drugiego progu dopłat. Od 1 
września Pruszków przecho-
dzi na wariat nr 3 a to oznacza, 
że mieszkańcy Pruszkowa bę-
dą mogli kupować bilety dłu-
gookresowe w takiej samej 
cenie jak mieszkańcy stoli-
cy. – Szanowni Mieszkańcy 
odpowiadając na Wasze po-
trzeby z radością informuję, 
że Miasto Pruszków dołącza 
do III progu dopłat w ramach 
oferty „Warszawa+” – poinfor-
mował na swoim facebooko-
wym profilu Paweł Makuch, 
prezydent Pruszkowa.

I tak od 1 września za 
30-dniowy bilet normalny za-
płacimy 120 zł, a za ulgowy tyl-
ko 60 zł. W przypadku biletów 
90-dniowych będzie to odpo-
wiednio 330 zł i 165 zł. AZ
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Komorowska w remoncie

w związku z przebudową skrzy-
żowania z ul. Lawendową za-
planowane jest od 30 września 
– mówi Piotr Pacyna, zastępca 
naczelnika Wydziału Inwestycji 
i Drogownictwa w Starostwie Po-
wiatowym w Pruszkowie.

W zakres prac budowlanych na 
ul. Pruszkowskiej wchodzi wyko-
nanie korekty geometrii skrzy-
żowania z ul. Lawendową oraz 
budowa sygnalizacji świetlnej na 
przejściu dla pieszych zlokali-
zowanego w ul. Pruszkowskiej. 
Zakres umowy dotyczy również 
budowy chodnika, ścieżki rowe-
rowej, ciągu pieszo-rowerowego 
oraz odwodnienia. SO

REGION
27 sierpnia zamknięto 
fragment ul. Komorow-
skiej – od ronda na skrzy-
żowaniu z ul. Brzozową 
do torowiska WKD przy 
ul. Warszawskiej. Niedłu-
go rozpoczną się roboty 
drogowe na skrzyżowa-
niu ul. Pruszkowskiej 
i ul. Lawendowej.

P rzypomnijmy, że w ra-
mach prac remonto-
wych dotyczących 
ul. Komorowskiej wy-

konane zostanie odwodnienie, 
remont nawierzchni jezdni, zjaz-
dów, chodników, poboczy wraz 
z wymianą podbudowy, kra-
wężników i obramowań, a także
przebudowa linii napowietrznej 
oraz oświetlenia ulicznego.

I to nie koniec utrudnień w tym 
rejonie. Przed nami przebudowa 
skrzyżowania ul. Pruszkowskiej 
i ul. Lawendowej. – Definitywne 
zamknięcie ul. Pruszkowskiej, 
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Aplikuj i rozpocznij pracę w młodym zespole! Zdobądź doświadczenie 
i rozwijaj się w nowoczesnym przedszkolu o profilu sportowo-językowym!

Osoby zainteresowane ofertą proszone o przesłanie CV na adres: 
przedszkole@bavi.com.pl lub kontakt telefoniczny 737374241.

poszukuje 
Osób pełnych energii, chętnych do pracy 

i lubiących prace z ludźmi.

R E K L A M A
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KOMORÓW

Cmentarni złodzieje  
złapani 

Policjanci z Michałowic zatrzymali 43-mężczy-
znę i 36-letnią kobietę, którzy okradali groby na 
cmentarzu w Komorowie. Informacje o ginących  
z cmentarza wiązankach i figurkach pojawiały się od 
pewnego czasu. – Do dzielnicowego z Komorowa 
zaczęły docierać informacje o kradzieżach wiąza-
nek, kompozycji kwiatowych i figurek z nagrobków 
znajdujących się na cmentarzu. Dzielnicowy  zajął 

się sprawą, zbierał informacje i obserwował cmen-
tarz. Ustalenia jakich dokonał pozwoliły na wytypo-
wanie i zatrzymanie pary podejrzanej o ten proceder. 
Kiedy policjanci zjawili się w miejscu ich zamieszkania 
ujawnili wiązanki oraz figurki, których pochodzenia za-
trzymani nie potrafili wyjaśnić – informuje podkom. 
Karolina Kańka, rzecznik prasowy Komendy Powiato-
wej Policji w Pruszkowie.  EL

R E K L A M A

Tworząc przedszkole 
Bavi w Pęcicach  
staraliśmy się wykre-
ować miejsce idealne 
dla dzieci, które  
zapewni idealny  
rozwój malucha,  
a jednocześnie  
pozwoli cieszyć się  
z uroków dzieciństwa.

Nauka przynosząca  
radość
W Bavi stawiamy na wysoką ja-
kość nauczania w języku pol-
skim i angielskim. Pomagamy 
dzieciom rozwijać talenty i pa-
sje. Promujemy wychowanie 
przez sport. W naszym przed-
szkolu dzieci mogą korzystać 
z szerokiej gamy zajęć sporto-
wych zachęcających do aktyw-
ności fizycznej. Zapewniamy 
dzieciom zabawę, edukację 
oraz opiekę wykwalifikowa-
nej kadry pedagogicznej oraz 
profesjonalnych instruktorów 
sportowych. 

Oferta Akademii Bavi stanowi 
uzupełnienie realizowanych pro-
gramów. Bogaty pakiet zajęć do-
datkowych obejmuje codzienne 
zajęcia z języka angielskiego, co-
dzienne zajęcia sportowe, możli-
wość spotkań z muzyką i sztuką, 
udział w badaniach i ekspery-
mentach oraz warsztatach te-
matycznych.

Praca to nasza pasja
Przedszkole Bavi powstało z pasji. 
Pasji do pracy z dziećmi. Bazuje-
my na doświadczeniu zdobytym 
w czasie prowadzenia dwujęzycz-
nego przedszkola w Warszawie. 
To doświadczenie przenieśliśmy 
tu, do Pęcic. Wizją Bavi jest otwar-
tość wobec dzieci i ich rodziców 
oraz przygotowanie dzieci do ko-
lejnych etapów edukacji. Dbamy 
o to by nasze dzieci były otwarte, 
kulturalne oraz wrażliwe. 

Przedszkole szyte  
na miarę
Przedszkole Bavi znajduje się na 
działce o powierzchni 10 tys. mkw. 
W nowoczesnym budynku znaj-
duje się pięć sal dydaktycznych 
z zapleczem sanitarnym, aula 
oraz sala gimnastyczna. W pla-
cówce działa nasza własna kuch-
nia z profesjonalnym zapleczem 
i możliwością uwzględniania diet 
indywidualnych, eliminacyjnych.

Zarówno wnętrze, jak i oto-
czenie budynku zostały zapro-
jektowane tak, by dzieci miały 
wygodną i bezpieczną przestrzeń 
do zabawy i nauki. Na terenie wo-
kół przedszkola znajduje się plac 
zabaw, boiska sportowe oraz dwa 
korty do gry w tenisa, mini zoo 
oraz mały warzywniak. 

Wygodny dojazd
Nasze przedszkole mieści się 
przy drodze, która stanowi jed-
no z głównych połączeń dro-
gowych między Warszawą 
a Pruszkowem, Komorowem , 
Pęcicami Małymi, Granicą. Dla 
rodziców jest to ogromne uła-
twienie, zwłaszcza jeśli cho-
dzi o przywiezienie i odebranie 
dziecka z przedszkola. Jednocze-
śnie lokalizacja naszej placów-
ki pozwala maluchom obcować 
z przyrodą wśród zwierząt i wła-
snych upraw. Oprócz dużego 
terenu rekreacyjnego należą-
cego do przedszkola w pobliżu 
znajduje się malowniczy zespół 
przyrodniczo-krajobrazowy Sta-
wów Pęcickich. 

Zapraszamy 
Zainteresowała Cię nasza oferta? 

Zapraszamy do wizyty w Przed-
szkolu Bavi ul. Pęcicka 10 w Pę- 
cicach oraz do kontaktu telefo-
nicznego 737374241

Więcej na www.bavi.com.pl, 
www.facebook.com/przed-
szkolebavi/ 

Przedszkole Bavi – miejsce do 
radosnego przeżywania dzieciństwa

A R T Y K U Ł  S P O N S O R O W A N Y

PRUSZKÓW
Wybudowanie tężni  
solankowej w Pruszko-
wie to pomysł, który 
został zgłoszony do 
budżetu obywatelskie-
go 2019. O jej powsta-
niu mówi się od kilku 
miesięcy, sprawdzamy 
kiedy inwestycja zosta-
nie zrealizowana.

T ężnia to nic innego 
jak budowla z drew-
na i gałęzi oraz urzą-
dzeń do pompowania 

solanki. Wytwarza ona aerozol 
bogaty w całą gamę cennych mi-
kroelementów, takich jak: jod, 
brom, wapń, magnez, potas, że-
lazo, sód. Poprzez przebywa-
nie w pobliżu tężni i inhalację 
dostarczamy organizowaniu te 
cenne składniki.

Co z tężnią solankową  
w Pruszkowie?

Przypomnijmy, że tężnia ma 
pojawić się w Parku Sokoła. Na 
jakim etapie jest realizacja te-
go pomysłu? – Nie dalej jak dwa 

tygodnie temu odbyło się spo-
tkanie z projektantami w tej 
sprawie. Aktualnie czekamy 
na ostateczny wizerunek tężni, 

ponieważ zgłosiliśmy kilka 
elementów do poprawki. Gdy 
tylko projekt będzie gotowy, 
złożymy do pruszkowskiego 
starostwa wniosek o pozwo-
lenie na budowę, a następnie 
ogłosimy przetarg. Wstęp-
ny termin realizacji tężni to 
koniec października – mówi 
Beata Czyżewska, wiceprezy-
dent Pruszkowa. – Koncepcja 
jest taka, aby tężnia nawią-
zywała swoim wyglądem do 
altanki, która znajduje się 
w Parku Sokoła, ponieważ 
zostanie ona „zainstalowa-
na” w jej wnętrzu. Również 
sama altanka przejdzie re-
nowację – dodaje.

Mikroklimat powstały wo-
kół tężni wykorzystywany 
jest w profilaktyce i leczeniu 
schorzeń górnych dróg od-
dechowych, zapalenia zatok, 
rozedmy płuc, nadciśnienia 
tętniczego, alergii, nerwicy 
wegetatywnej i w przypadku 
ogólnego wyczerpania.  SO
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Obwieszczenie Starosty Grodziskiego
zgodnie z art. 10 § 1 i art. 61§ 4 Kodeksu postępowania administracyjnego 
(Dz.U.2018.2096 t.j. z dnia 2018.11.05 ze zm.), oraz art. 11d ust. 5 ustawy  
z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2018.1474 t.j. z dnia 2018.08.04 
ze zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek 
zarządcy drogi – Burmistrza Grodziska Mazowieckiego reprezentowanego 
przez pana Macieja Białoszewskiego, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej polegającej na: rozbudowie drogi (ciągu 
komunikacyjnego) łączącej drogę powiatową 1504W (ul. Widokowa we wsi 
Radonie) z drogą powiatową nr 1503W (ul. Mazowiecka we wsi Książenice) 
w gminie Grodzisk Mazowiecki wraz z budową oświetlenia i kanalizacji 
deszczowej, przebudową sieci wodociągowej, gazowej, sieci nn oraz sieci 
telekomunikacyjnej – zadanie nr A
W projektowanym pasie drogowym inwestycja obejmuje nieruchomości1): 
jedn. ewiden. 140504_5_0027 Radonie: działki nr ew.: 149 (149/4, 149/3), 150 
(150/4, 150/3), 153/3 (153/10, 153/9), 153/16 (153/18, 153/17), 146 (146/1, 
146/2), 153/6 (153/14, 153/13), 158/28 (158/30, 158/29)
jedn. ewiden. 140506_2_0015 Musuły: działki nr ew.: 197/1 (197/4, 197/5), 
180/1 (180/4, 180/5)
1) W odniesieniu do działek ulegających podziałowi – przed nawiasem podano 
numer działki przed podziałem, a w nawiasie numer działki po podziale. Ponadto 
numery działek objętych liniami rozgraniczającymi teren (nowy przebieg drogi) 
zostały oznaczone pogrubioną czcionką.
W istniejącym pasie drogowym inwestycja obejmuje nieruchomości: 
jedn. ewiden. 140504_5_0027 Radonie: 144/27, 144/28, 144/17, 144/29, 147/25, 
147/24, 147/26, 147/27, 147/28
Numery działek przeznaczone pod przebudowę dróg innej kategorii:
jedn. ewiden. 140504_5_0027 Radonie: działki nr ew.: 128/10, 148/2
Nieruchomość będąca w zasięgu oddziaływania inwestycji (odprowadzenie 
wód opadowych do rzeki Rokicianki):
jedn. ewiden. 140504_5_0027 Radonie: działka nr ew.: 159
Pouczenie: Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z aktami 
sprawy oraz składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie w siedzibie 
Starostwa Powiatu Grodziskiego, w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym 
(Grodzisk Mazowiecki, ul. Kościuszki 30, pok. nr 11), w terminie 14 dni od daty 
podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.
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Informacje z Powiatu Pruszkowskiego Pruszków, ul. Drzymały 30, tel. +48 22 738-14-00
www.powiat.pruszkow.pl

Wybrano nowego dyrektora 
Międzyszkolnego 

Ośrodka Sportowego 
w Pruszkowie

Od nowego roku 
szkolnego 2019/2020 
jednostka oświatowa 
prowadzona przez 
Powiat Pruszkow-
ski – Międzyszkolny 
Ośrodek Sportowy w 
Pruszkowie ma nowe-
go dyrektora. Zarząd 
Powiatu Pruszkow-
skiego powołał na 
to stanowisko Pana 
Michała Grzywacza.

P
an Michał Grzywacz 
posiada wykształcenie 
wyższe magisterskie 
na kierunku: wycho-

wanie fizyczne w specjalno-
ści trenersko – menadżerskiej 
oraz trenera przygotowania 
motorycznego. Ponadto le-
gitymuje się tytułem mene-
dżera sportu uzyskanym na 
studiach podyplomowych 
oraz świadectwem ukończe-
nia studiów podyplomowych 
w zakresie organizacji i za-
rządzania oświatą. Posiada 
doświadczenie zawodowe ja-
ko trener sportowy, nauczy-
ciel wychowania fizycznego 

oraz koordynator organi-
zacji zawodów sportowych. 
Odbył praktyki i staże trener-
skie w klubach sportowych, 
współpracował z instytucja-
mi publicznymi i organiza-
cjami pozarządowymi.

Kandydat przedstawił kon-
cepcję funkcjonowania i roz-
woju Międzyszkolnego Ośrodka 
Sportowego w Pruszkowie, któ-
ra zyskała akceptację Zarządu 
Powiatu Pruszkowskiego przede 
wszystkim z uwagi na propo-
zycję poszerzenia oferty zajęć 
pozaszkolnych skierowanych do 
różnych grup wiekowych dzieci 
i młodzieży z terenu powiatu.

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

Za nami oficjalne 
uroczystości związane 
z obchodami 80. rocznicy 
bitwy pod Brwinowem. 
W weekend 14-15 
września 2019 r. odbędą 
się jeszcze zawody 
strongman, koncerty 
oraz inscenizacja 
historyczna z udziałem 
grup rekonstrukcyjnych 
i samolotu.

O ficjalne obchody Dni Brwi-
nowa odbyły się w czwar-
tek 12 września, dokładnie 
w 80. rocznicę bitwy pod 

Brwinowem. Na cmentarzu została od-
prawiona msza św. Po niej były przemó-
wienia okolicznościowe, apel poległych, 
salwa honorowa oraz złożenie kwiatów 
i zniczy na grobach żołnierzy.

W piątek 13 września w godz. 10.00-
17.00 w sali brwinowskiej OSP (ul. 
Pszczelińska 3) można zobaczyć wy-
stawę „Brwinowski Wrzesień 1939”, która 
składa się z 16 plansz informacyjnych.

Sobotę (14 września) tradycyjnie 
wypełnią koncerty (początek o godz. 
18.00) podczas których zagrają: Blu-
es Fathers, Sunday After, Rock Union, 
a także gwiazda wieczoru – zespół Per-
fect. Od 15.00 będzie można odwie-
dzać stowarzyszenia, fundacje, kluby 
sportowe na ich stoiskach w zorga-
nizowanym miasteczku organizacji 
pozarządowych, a także podziwiać 
zawody strongman, które poprowa-
dzą utytułowani Mistrzowie: Sławomir 
Toczek, Jarosław Dymek oraz kierow-
nik sekcji trójboju siłowego TG Sokół 
Wojciech Nitecki. To wszystko odbę-
dzie się na placu położonym między 
ul. Dworską, ul. Marsz. J. Piłsudskie-
go i ul. Przejazd. 

Wcześniej, od godz. 11.30, w Galerii 
Pomysłów Pasja na Osiedlu Słonecz-
nym w Kaniach (ul. Zawilcowa 14) od-
będzie się akcja Narodowe Czytanie 
2019. Tym razem wybór padł na „Ka-
tarynkę” Bolesława Prusa i „Dobra pa-
nią” Elizy Orzeszkowej.

Kulminacją obchodów będzie nie-
dzielna widowiskowa inscenizacja hi-
storyczna bitwy pod Brwinowem 1939, 
która odbędzie się 15 września o godz. 
15.00 na placu przy pałacu (wejście bra-
mą od ul. Dworskiej lub od ul. Przejazd 
– tam też będzie parking). Na polu bitwy 
przewidziany jest atak samolotu Mes-
serschmitt. Rekonstrukcja otrzymała 
dofinansowanie ze środków samorzą-
du województwa mazowieckiego. (PR)

Zaproszenie 
na Dni Brwinowa

ZD
JĘ

CI
E 

Z 
UB

IE
G

ŁO
RO

CZ
N

EJ
 R

EK
O

N
ST

RU
KC

JI
 



P i ą t e k ,  1 3  W R Z E Ś N I A  2 0 1 9
W I A D O M O Ś C I18

RASZYN

Jakub Buch strażakiem 
miesiąca

Strażak z OSP Falenty uratował swojego ojca, gdy 
ten zasłabł i stracił przytomność. Druh Jakub Buch 
otrzymał tytuł strażaka miesiąca lipca. Do zdarzenia 
doszło 22 lipca. W domu przebywali również żo-
na i synowie. Pomoc przybyła błyskawicznie. Druh 
Jakub Buch natychmiast podjął akcję reanimacyj-
ną i przystąpił do resuscytacji. Niezwłocznie za-
wiadomił też innych strażaków z jednostki, którzy 

pomogli przeprowadzić dalsze działania ratownicze. 
Poszkodowany szybko trafił do szpitala. Tam okazało 
się, że mężczyzna przeszedł zawał serca. Jakub Buch 
jest strażakiem OSP Falenty od 10 miesięcy, ale jak 
widać jest znakomicie przygotowany do pracy. – Na 
pewno miło jest być nagrodzonym, ale najważniejsze 
dla mnie jest to, że mój tata żyje – podkreślał druh 
Jakub Buch.  SO
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R E K L A M A

Trenowałam nawet dwa razy dziennie
dla odmiany, żeby urozmaicić 
plan treningowy, dać ciału in-
ny bodziec i dodatkowo cieka-
wie spędzić czas z moją ekipą 
Street Workout Family.

Dopiero trzy lata temu zaczę-
łaś przygodę ze street worko-
utem, a już jesteś mistrzynią 
Polski i Świata...
Tak fajnie się złożyło (śmiech). 
Cieszę się, że zdobyłam złote 
medale na tych mistrzostwach, 
bo street workout nie jest ła-
twym sportem. Wymaga odpo-
wiedniego wytrenowania i dużej 
dyscypliny. Ponadto przed mi-
strzostwami jest selekcja. Trzeba 
najpierw nagrać film pokazujący 
własne możliwości, a potem wy-
słać go do organizatorów. I tym 
sposobem na mistrzostwach Pol-
ski w Krakowie wystartowało 
łącznie 10 dziewczyn, chociaż 
było dużo więcej chętnych.

Co takiego trzeba było zrobić, 
by wygrać?
W Krakowie mistrzostwa były  
typowo siłowe. W pierwszej kon-
kurencji musiałam wykonać 
maksymalną liczbę podciągnięć 
z doczepionym ciężarem, potem 
należało zdjąć obciążenie i jesz-
cze raz wykonać maksymalną 
liczbę podciągnięć. Następnie 

WYWIAD
Jak rozpoczęła się Twoja przy-
goda z tym sportem?
Dobrze wspominam początki. 
Fajnie zaczęła się ta przygoda, 
dość przewrotnie. Początkowo 
trenowałam ćwiczeniami Cho-
dakowskiej. Chciałam zwyczaj-
nie schudnąć. Był taki moment, 
że chodziłam na szkolenia doty-
czące samorozwoju. Na jednym 
z nich poznałam osobę, któ-
ra zainteresowała mnie street 
workoutem. Treningi te miały 
być bardziej wartościowe, więc 
stwierdziłam: ok spróbuję.  Żeby 
zacząć przygodę z tym sportem 
trzeba najpierw zrobić tzw. ba-
zę, czyli wzmocnić ciało na ty-
le, żeby było w stanie wykonać 
pewną ilość powtorzeń, żeby 
było silne i „chętne” do pracy. 
Kolega pokazał kilka trików fre-
estylowych i stwierdziłam, że też 
tak chcę umieć. Jednak powie-
dział, że trzeba zacząć od pod-
staw. Tak zainteresowałam się 
stroną wytrzymałościową i si-
łową street workoutu. Było to 
około trzy lata temu. Od tego 
momentu trenuję siłowo. Na tę 
chwilę starty w zawodach fre-
estyle'owych nie są dla mnie. 
Nie czuję tego tak do końca. Ale 
czasami także wykonuję trenin-
gi wyłącznie freestylowe, tak 

trzeba było zrobić to samo z di-
pami. Druga runda polegała na 
wykonaniu sekwencji ćwiczeń 
w jak najkrótszym czasie (tzw. 
for time). A w trzeciej musieli-
śmy jak najwięcej razy zapętlić 
sekwencje ćwiczeń bez schodze-
nia z drążka – w naszym języku 
mówimy na to sety. 

Zatem opowiedz proszę o Mi-
strzostwach Świata.
Odbyły się w Rosji, w Pskovie. 
Łącznie wystartowało 9 dziew-
czyn. Podczas mistrzostw Świata 
postawiono bardziej na wytrzy-
małość, bowiem liczył się czas 
wykonania sekwencji ćwi-
czeń. W pierwszej konkurencji 

wyprzedziłam zawodniczkę za 
mną o minutę, czyli dość sporo. 
Natomiast w drugiej rundzie by-
łam lepsza tylko o cztery sekun-
dy. A to dlatego, że strasznie się 
myliłam jeśli chodzi o kolejność 
ćwiczeń. Niepotrzebnie schodzi-
łam z drążka... A ja jestem dość 
niska i po zejściu musiał mi ktoś 
pomóc, żeby z powrotem na niego 
wejść, bo nie mogłam doskoczyć 
(śmiech). Dodatkowo przeszka-
dzała mi moja kostka, którą 
skręciłam dwa tygodnie przed 
startem. Ale udało się wygrać!

A jak wygląda droga do Mi-
strzostwa. Ile dni w tygodniu 
trenuje i ile godzin?
Moja jedna sesja treningowa 
trwa od godziny do czterech. 
Trenuje od pięciu do sześciu 
razy w tygodniu. Oczywiście, 
to jak wygląda trening zależy od 
tego czy mam okres roztreno-
wania, czy jestem przed zawo-
dami oraz do jakich zawodów 
się przygotowuję. Przykłado-
wo, około trzy tygodnie przed 
zawodami trenowałam nawet 
dwa razy dziennie.

Trenujesz tylko street workout? 
Czy żeby być tak dobrym trze-
ba uzupełniać to innymi ćwi-
czeniami?

Oczywiście uzupełniam swo-
je treningi. Dorzucam crossfit. 
Trenuje na ciężarach – sztan-
gi, hantle itd. Jakieś tam wyni-
ki mam... (śmiech). W martwym 
ciągu udało mi się podnieść 120 
kg, w przysiadzie 90 kg, na klatkę 
80 kg. Jeśli chodzi o dipy z cięża-
rem, to maksymalnie doczepiłam 
45 kg ciężaru do masy własnej 
ciała. Na wytrzymałość najwięcej 
zrobiłam 25 podciągnięć, 28 wy-
myków bez schodzenia z drążka, 
czyli cały czas w zwisie.

Jakie jest twoje największe ma-
rzenie?
Marzę o tym, aby street workout 
był bardziej rozpowszechniony, 
medialny i popularny. Niestety 
obecnie jest tak, że kiedy ja mó-
wię street workout, to większość 
osób patrzy się na mnie wielki-
mi oczami (śmiech) i… pyta co 
to w ogóle jest. Ale powoli się to 
zmienia. Ludzie zaczynają mieć 
coraz większe pojęcie na ten te-
mat. Staram się uświadamiać ca-
łe moje otoczenie o isteniu tego 
rodzaju aktywności fizycznej. 
Chciałabym żeby street wor-
kout stał się sportem zawodo-
wym. Krótko mówiąc, kocham 
tę dyscyplinę!

Rozmawiał Seweryn Olko.

Rozmawiamy z 23-letnią Kamilą Kubik z Piastowa, mistrzynią Polski i Świata w siłowej  
odmianie street workoutu. Zapraszamy do lektury!
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22 758 77 88, reklama@wprmedia.pl  
Pruszków, ul. Niecała 10/2              • Sprzedam działki budowlane, 

Osowiec, bezpośrednio przy 
lesie z mediami, tel.: 510-521-952 

NIERUCHOMOŚCI 
– DO WYNAJĘCIA

Wynajmę mieszkanie 
w Pruszkowie 60m2, 
bezpośrednio 
tel. 500-540-541

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

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

• Do wynajęcia dwa lokale 
w Pruszkowie 60 i 115 m2 
pod handel lub usługi 
tel. 601612930 

• Wynajmę warsztat 
samochodowy 
w Milanówku 
z wyposażeniem lub 
magazyn 120m2 
z zapleczem socjalnym, 
w dobrym punkcie, blisko 
drogi powiatowej, 
z placem manewrowym 
tel. 793408465 

• Firma Probet zatrudni 
sprzątaczki i pracowników 
gospodarczych z orzeczeniem 
o stopniu niepełnosprawności. 
Praca na terenie Błonia, 
Piaseczna, Mszczonowa, 
Tomaszowa Mazowieckiego. 
Oferujemy dojazd i  umowę 
o pracę. Osoby zainteresowane 
prosimy o kontakt pod 
nr telefonu 798912400 

ZAPIEKSY PRUSZKOWSKIE 
zatrudnią pracownika 
gastronomii, wymagane 
doświadczenie i aktualne 
książeczka sanepidu. 
Praca w Pruszkowie, 
tel. 509-683-032

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

• Podejmę współpracę z ekipą 
montażową, zatrudnię do 
montażu okien, drzwi Pruszków 
i okolice tel. 508 266 707 

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

• Poszukujemy kierowców 
do pracy kat B,
zarobki 2500-5000 pln, 
CV kontakt@fairplaytaxi.pl 
lub pod numerem 
607-073-354

• Poszukuje pracownika 
do prac ogrodniczych 
tel. 696-039-978 

• Praca dla Panów i Pan 
przy sprzątaniu magazynu 
w Sokołowie koło Janek 
504204700 

Zatrudnię do sprzątania 
bloków na terenie 
Pruszkowa tel. 601 306 336

NIERUCHOMOŚCI 
– SPRZEDAM

• Dom w Parzniewie 
tel. 535-487-338 

Działka rolna 1ha Holendry 
Baranowskie bezpośrednio 
tel. 668566576

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

DAM PRACĘ

Pracuj jako  
Opiekun / Opiekunka Seniorów  

w Niemczech i już dziś dołącz  
do zespołu naszej firmy!  

Gwarantujemy pewna pracę  
oraz kurs języka niemieckiego  

od podstaw.  
Zadzwoń i dowiedz się więcej

Tel. 501 356 229

ZAPRASZAMY PO SŁOJE,
SŁOICZKI, NAKRĘTKI, 
BUTELKI, AKCESORIA 
DO PRODUKCJI WINA

 
 

SKLEP OGRODNICZY  
W PRUSZKOWIE, UL. POGODNA 7

www.hurtownia-ogrodnicza.pl

Bezpieczna

pożyczkapożyczkapożyczkapożyczkapożyczka
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797-705-110*

*Koszt połączenia wg taryfy operatora.

Maksymalne RRSO 689% 

Pożyczamy nawet
do 5000 zł

Gotówka w 1 dzień
Wystarczy dowód

• Wynajmę mieszkanie, 
dom wolnostojący w 
Milanówku, pierwsze 
piętro 120m2 z ogrodem, 
lub pojedyncze pokoje, 
dobry punkt, dobry dojazd 
do Warszawy, blisko drogi 
powiatowej tel. 793408465 

AUTO-MOTO KUPIĘ

• AUTO KAŻDE KUPIĘ 
tel. 603 903 405 

• Skup wszystkich 
samochodów na kasację 
gotówką, 508206738 

USŁUGI

AUTO SKUP-KASACJA, 
LEGALNA FIRMA 
515-514-100 

OGŁOSZENIA CENY NETTO
OGŁOSZEŃ 
ZA SŁOWO: 

2 zł ....... ogłoszenie zwykłe
3 zł ....... ogłoszenie pogrubione
4 zł .......   ogłoszenie w ramce ZAMÓW:

DZIERŻAWA TERENU  
POD DWA AUTOMATY  

Z NAPOJAMI 2-3 M2  
na terenie  

Hali Sportowej Gminnego 
Ośrodka Sportu  

w Nadarzynie  
przy ul. Żółwińskiej 20

05-830 Nadarzyn

OGŁOSZENIE
Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami (Dz.U. z 2018r., poz. 2204 ze zm.) Wójt Gminy Raszyn 
informuje, że podał do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie  
w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a,  na tablicy ogłoszeń 
wykazu w którym przeznaczył do : 

- wynajęcia część korytarza na terenie szkoły podstawowej w Raszynie  
z przeznaczeniem na ustawienie automatu do sprzedaży zdrowej żywności.

Wykaz został wywieszony z dniem  06.09.2019 roku na okres 21 dni. 

Szkolenia 
BHP

– wstępne
– okresowe

694 127 292

MIEJSCA NA TWOJĄ REKLAMĘ

WWW.WPR24.PL

• Hydraulik 
tel. 535872455

• Brukarstwo 
meritumbruk@o2.pl 
tel. 696437501 

• Docieplanie Budynków 
795 96 96 96  

• Drzewa, krzewy, 
pielęgnacja, modelowanie, 
prześwietlanie; 
ochrona roślin 
(w tym róż – oraz 
sprzedaż) 512-380-109, 
(22) 758-16-65; 
agro-bio-ogrodnik@wp.pl

• TANI BANKOWY 
KREDYT 
KONSOLIDACYJNY 
Jedna rata jedna spłata, 
już jutro płać mniej! 
Zadzwoń 539 335 515 

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

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

Sprostowanie 
W artykule „Oświata jest dla nas ważna”, który ukazał 
się w numerze „Gazety WPR” 30 sierpnia 2019 roku, 
pojawiło się przy tekście błędne zdjęcie przedstawia-
jące nie boisko w Milanówku, a „Orlik” w Żółwinie 
(gmina Brwinów). Za zaistniały błąd przepraszamy. 

Starostwo Powiatu Grodziskiego
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Stowarzyszenie K40
oraz

Krzysztof Rymuza 

Starosta Pruszkowski

zapraszają na

czytają:

Jerzy Radziwiłowicz
Aleksandra Justa

22 WRZEŚNIA
GODZ. 12:00

scenariusz:

Ewa Telega
producent wykonawczy:

Lucyna Kowalska

Sala audytoryjna Centrum Kultury i Sportu
w Pruszkowie ul. Bohaterów Warszawy 4

wstęp wolny

więcej informacji:

liczba miejsc ograniczona

www.powiat.pruszkow.pl
www.k40.org.pl 

Sponsor generalny K40

fortepian:

Marcin Mazurek

śpiew:

Katarzyna Łochowska

W I L L I A M  S H A K E S P E A R E
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