
 Ewelina Latosek 

R E G I O N
PKP PLK przygotowują 
się do remontu linii 
podmiejskiej do Grodziska 
Mazowieckiego. Pociągi 
przestaną jeździć we 
wrześniu przyszłego roku. 

P lanowana moder-
nizacja nitki nr 447, 
czyli szlaku Warsza-
wa Włochy-Grodzisk 

Mazowiecki od momentu jej 
ogłoszenia spędza sen z po-
wiek pasażerom z naszego re-
gonu. I trudno się dziwić, bo 
wielu mieszkańców do pracy 
i szkoły jeździ Kolejami Mazo-
wieckimi i Szybką Koleją Miej-
ską, a ruch pociągów na czas 
remontu ma zostać całkowi- 
cie wstrzymany. 

Kiedy to nastąpi? Początko-
wo zakładano końcówkę tego 
roku, a następnie pierwszy 
kwartał 2017 r. Teraz jest już 
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Remont linii podmiejskiej ma ruszyć w połowie przyszłego roku,  
a jej zamknięcie planowane jest na wrzesień 2017 r.

Reklama

czytaj więcej na str. 2

oraz samorządami na temat 
organizacji zastępczej komu-
nikacji autobusowej. Najważ-
niejsze jest dla nas stworzenie 
dobrej komunikacji na odcin-
ku między Grodziskiem Ma-
zowieckim a Warszawą. 

Właśnie od organizacj i 
komunikacji zastępczej za-
leży jak boleśnie wstrzyma-
nie ruchu pociągów odczują  
pasażerowie. 

Remont linii 447, walka
o komunikację zastępczą

mowa o bardziej odległym ter-
minie. – Modernizację trasy 
447 od Grodziska Mazowiec-
kiego do Warszawy planujemy 
rozpocząć w połowie przy-
szłego roku. Najpierw remont 
skupi się na pracach przygo-
towawczych do zamknięcia li-
nii. To nastąpi około września 
przyszłego roku – informuje 
Karol Jakubowski z biura pra-
sowego PKP Polskich Linii Ko-
lejowych. I dodaje: – Cały czas 
rozmawiamy z przewoźnikami 
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Druga część  
„Więźnia labiryntu”  
w Kinie Letnim
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Gratka dla miłośników kina  
science-fiction. W najbliższą 
niedzielę, 17 lipca, zobaczymy  
film „Więzień labiryntu: Próby 
ognia”. Kino Letnie zaprasza!  2



– Dziś na terenie gminy żyje około 5 tys osób w wieku emerytalnym. Ta liczba będzie wzrastać 
i tym ludziom trzeba coś dać. Trzeba pamiętać, że emeryci np. z Francji mają wysokie emerytury 
i zwiedzają świat, a nasi nie mają takich możliwości. Trzeba im dać inny rodzaj radości. Myślę 
że Mediateka w połączeniu z parkami będzie dobrym rozwiązaniem. Grzegorz Benedykciński, burmistrz 
Grodziska Mazowieckiego o budowie Mediateki i jej funkcji
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Thomas i przyjaciele ponownie muszą uciekać...

P R U S Z K Ó W
Miłośników kina 
science-fiction czeka 
nie lada gratka. 
W najbliższą niedzielę 
w ramach Pruszkowskiego 
Kina Letniego zobaczymy 
fi lm „Więzień labiryntu: 
Próby ognia”. 

„P róby ognia” to ko-
lejna faza przygód 
Thomasa znane-
go z powieści Ja-

mesa Dashnera. W pierwszej 
części „Więźnia labiryntu” bo-
hater trafi a do tajemniczej stre-
fy. Chłopak nic nie pamięta. 
W tym miejscu prócz niego jest 
jeszcze kilkudziesięciu chłop-
ców. Teren strefy otacza mur, 
który codziennie otwiera ta-
jemnicze przejścia. Najstarsi 
mieszkańcy strefy próbują się 
z niej wydostać od dwóch lat. 
Pewnego dnia trafi a tam Tere-
sa. Dziewczyna jest w śpiącz-
ce i w ręku ma tajemniczą no-
tatkę. Po wielu perypetiach 

że ci, którzy mieli pomagać i być 
wsparciem mają inne zamiary... 
Thomas i przyjaciele ponow-
nie muszą uciekać. Czy uda im 
się ocalić życie? Czy zniszczą 
swoich wrogów? Czy Thomas 
w grupie faktycznie ma tylko 
przyjaciół? Jeśli chcecie po-
znać odpowiedzi na te pytania 
przyjdźcie w najbliższą nie-
dzielę (17 lipca) o godz. 21.30 na 
pl. Jana Pawła II. Filmowe emo-
cje gwarantowane! 

Przypominamy również, że 
podczas Kina Letniego zbiera-
my dary (przybory szkolne) dla 
uczniów Szkoły Podstawowej nr 
2 im. Kornela Makuszyńskie-
go w Pruszkowie. Nasza akcja 
„Kolorowa Wyprawka” potrwa 
do 28 sierpnia. 

Na fi lmowe wieczory w letniej 
atmosferze zapraszają Prezy-
dent Pruszkowa Jan Starzyński 
oraz Grupa Wpr Media. W tym 
roku sponsorem głównym jest 
Odyssey – nowy salon marki 
Nissan w Pruszkowie. Partne-
rami projektu są: Auto Service 

„Więzień labiryntu: Próby 
ognia” w ramach PKL 
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Zalewscy, Decathlon Okęcie, 
Uczelnia Techniczno-Handlo-
wa im. Heleny Chodkowskiej, 
Play Salon Pruszków, E. Lec-
lerc, Factory, LongBridge, MTZ 
Clinical Research.

Więcej informacji na stronie: 
www.kino.wpr24.pl.

Wstęp na wszystkie projek-
cje jest bezpłatny. [AS]

Start seansu w najbliższą 
niedzielę (17 lipca) o godz. 21.30 
na pruszkowskim pl. Jana Pawła II. 
Filmowe emocje gwarantowane!  

i walkach, część grupy wydosta-
je się z labiryntu....

W tym momencie przenosi-
my się do następnej części fi l-
mu – „Próby ognia”. Każdy kto 
wydostał się z labiryntu liczył na 
to, że nie spotkają go już żad-
ne niespodzianki i że nie będzie 
już musiał uciekać. Nic bardziej 
mylnego. Okazuje się bowiem, 

Repertuar Pruszkowskiego 
Kina Letniego:
 17 lipca – Więzień labiryntu: Próby ognia
 31 lipca – John Wick
 7 sierpnia – Wolny strzelec
 14 sierpnia – Za jakie grzechy, dobry Boże?
 21 sierpnia – Zanim zasnę
 28 sierpnia – Agentka
 11 września – Makbet – pokaz specjalny w ramach ARTE-

faktów – Pruszkowskiego Festiwalu Archeologicznego

Staszica. – Będziemy przebudo-
wywać naszą wewnętrzną ko-
munikację, aby można było tam 
dojechać – wyjaśnia wiceprezy-
dent Pruszkowa. 

Na trasę mają wyjechać au-
tobusy „dedykowane” tylko dla 
Pruszkowa. Kurzela: – Będzie ich 

zostaną połączenia autobusowe. 
Dla nas to o tyle lepiej, iż jest na-
dzieja, że autobusy od strony Gro-
dziska nie będą przeładowane.

Współpracę z kolejarzami 
w przygotowaniu do zamknię-
cia szlaku 447 pozytywnie oce-
nia burmistrz Brwiowa. – Jestem 

Jest szansa, że remont potrwa 
nieco krócej niż pierwotnie 
planowano. – Wybrany wariant 
przebudowy zapewni maksy-
malnie krótki czas potrzebny 
na wykonanie niezbędnych prac 
na linii. Dodatkowo analizujemy 
możliwości fi rm, które zgłosiły 
się do przetargu, tak, aby okres 
15 miesięcy skrócić do 12 miesię-
cy – zapewnia Karol Jakubow-
ski z biura prasowego PKP PLK.

Jak współpracę z koleja-
rzami oceniają samorządy? – 
Określiłbym ją jako pokojowe 
współistnienie. Wariant całko-
witego zamknięcia został wy-
brany, skupiamy się na tym, 
aby jak najlepsza była komuni-
kacja zastępcza. PLK obiecu-
je, że będzie to bardzo dobrze 
funkcjonowało – mówi Andrzej 
Kurzela, wiceprezydent Prusz-
kowa. – Wszystko wskazuje na 
to, że PKP robi to profesjonal-
nie. Czekamy co prawda z nie-
pokojem, ale też z nadzieją, że 
ten rok damy radę przetrwać 
– dodaje. Czy władze Pruszko-
wa w swoim zakresie przygoto-
wują się do reorganizacji ruchu 
pasażerskiego? – Mamy swoje 
plany, ale nie chcemy ich zbyt 
wcześnie ujawniać. To, co zro-
bimy, ma być wartością doda-
ną – zaznacza Kurzela. 

Wiadomo natomiast, że część 
autobusów będzie dojeżdżała do 
stacji PKP, ale główny węzeł prze-
siadkowy znajdzie się na osiedlu 

Kolejarze wyrazili już zgodę 
na postulat wahadłowej linii au-
tobusowej na trasie Brwinów-
-Warszawa Zachodnia bez przy-
stanków pośrednich. Pętla powsta-
nie na parkingu przed brwinow-
skim cmentarzem, sfi nansuje ją 
urząd gminy. – Od 1 stycznia przy-
szłego roku uruchamiamy komu-
nikację z Brwinowa do Otrębus, 
mieszkańcy będą mogli dostać się 
do stacji WKD. Ponadto od począt-
ku remontu autobusy według 
zagęszczonego rozkładu będą 
jeździły z PKP Brwinów do PKP 
Błonie w dwóch trasach: Bisku-
pice-Rokitno i Milęcin-Żuków-
ka – twierdzi burmistrz Kosiński. 

Mniej optymistyczny głos pły-
nie z Grodziska Mazowieckiego. 
– Na pewno wielu mieszkań-
ców będzie niezadowolonych, 
ale będziemy dążyć do tego aby 
odczuwali jak najmniej uciąż-
liwości – mówi wiceburmistrz 
Piotr Galiński. Miasto rozważa 
zmiany w kursowaniu własnych 
autobusów. – Mamy linię WKD, 
przeanalizujemy zmianę komu-
nikacji miejskiej poprzecznie do 
„wukadki”, aby przerzucać część 
mieszkańców i ułatwić dostanie 
się do tej alternatywnej linii ko-
lejowej – dodaje Galiński. 

Przypomnijmy. Remont obej-
mie 22-kilometry torów, napra-
wę czterech mostów i trzech 
wiaduktów, przebudowę pe-
ronów i stacji, budowę nowego 
przystanku w Parzniewie i tu-
nelu w ciągu pruszkowskiej uli-
cy Działkowej.

Remont linii 447, walka
o komunikację zastępczą
Zamknięcie linii planowane jest na wrzesień 2017 roku
DOKOŃczenie ze str. 1

Kolejarze wyrazili już zgodę na postulat 
wahadłowej linii autobusowej na trasie 
Brwinów-Warszawa Zachodnia bez 
przystanków pośrednich
bardzo dużo. Dobrze się składa, 
że Grodzisk może skorzystać 
z linii dalekobieżnej. My takiej 
możliwości niestety nie mamy, 
ale to i tak dobrze, bo odciążone 

dobrej myśli. Widzę, że nie trafi -
liśmy na beton, że PKP rozumie 
problem i wie, że musi uważać, 
aby nie spiętrzyć kłopotów – mó-
wi Arkadiusz Kosiński. 
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Zbiornik odbierze nadmiar wody
M I C H A Ł O W I C E

W gminie Michałowice 
na pograniczu Pęcic 
i Reguł powstaje zbiornik 
przeciwpowodziowy. 
Pytania o finał inwestycji 
pojawiły się po nawałnicy, 
która trzy tygodnie temu 
nawiedziła nasz region. 

Z biornik przeciwpo-
wodziowy jest jednym 
z elementów dużej 
inwestycji, która po-

lega na modernizacji rowu U1. 
Przebiega on od Ursusa, przez 
gminę Michałowice, Piastów 
i Pruszków. Całość ma ustrzec 
mieszkańców przed podto-
pieniami. Pierwotnie zbiornik 
miał być gotowy w czerwcu tego 
roku, ale prace trwają. 

Nad całą inwestycją,  na 
mocy porozumienia mię-
dzy wspomnianymi wyżej sa-
morządami, czuwa gmina 

Krzysztof Grabka. – To jednak 
nie koniec prac przy U1. W przysz-
łym roku będziemy chcieli po-
łączyć kanał wybudowany w re-
jonie węzła Jesionowa właśnie 

Po nawałnicach jakie przeszły 
nad naszym regionem pojawiły 
się głosy, że gdyby zbiornik został 
wybudowany wcześniej to nie do-
szłoby do tak dużych podtopień. 
Przypomnijmy, że 26 czerwca po 
ulewie strażacy praktycznie przez 
dwa dni pomagali wypompowy-
wać wodę z garaży i posesji. Na 
terenie powiatu pruszkowskie-
go odnotowano aż 300 zgłoszeń. 

Okazuje się jednak, że zbiornik 
nie będzie lekarstwem na wszyst-
kie problemy. – Zbiornik ma od-
bierać nadmiar wody z Raszynki 
i rowu U1. Jednak jeśli chodzi o od-
biór wody z poszczególnych re-
jonów to wszystko zależy od tego 
jak wyglądają zlewnie. Nie ozna-
cza to, że woda z Pruszkowa czy 
Piastowa nie trafi  do zbiornika – 
tłumaczy wójt Krzysztof Grabka. 
– Warto jednak zaznaczyć, że je-
den zbiornik nie jest lekarstwem 
na problemy z podtopieniami dla 
całej okolicy – podkreśla. [AS]

Michałowice. Zapytaliśmy więc 
Krzysztofa Grabkę, wójta tej 
gminy, o termin zakończenia prac 
przy al. Powstańców Warszawy. 
–  Aneksowaliśmy umowę 
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Zbiornik przeciwpowodziowy jest 
jednym z elementów dużej inwestycji, 
która polega na modernizacji rowu U1
i przedłużyliśmy termin reali-
zacji inwestycji do końca wrze-
śnia bieżącego roku – mówi 

z rowem U1 w Regułach. Ko-
lejnym krokiem będą prace 
w Pruszkowie – dodaje. 
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22km – taką długość ma linia podmiejska 447 na odcinku Warszawa Włochy-Grodzisk Mazowiecki. Jej mo-
dernizacja obejmie naprawę czterech mostów i trzech wiaduktów, przebudowę peronów i stacji, budowę 

nowego przystanku osobowego w Parzniewie i tunelu w ciągu pruszkowskiej ulicy Działkowej, a nawet ponowną 
przebudowę podziemnego przejścia dla pieszych na dworcu PKP w Pruszkowie. 22P i ą t e k ,  1 5  L I P C A  2 0 1 6
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BANK ODMÓWIŁ CI KREDYTU?  
NIE MASZ ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ? ZADZWOŃ!
POŻYCZKI BANKOWE NA OŚWIADCZENIE!

SALVA FINANSE

TEL. 505 313 565

MASZ CZYSTY BIK  
– Z RESZTĄ SOBIE  

PORADZIMY
ZADZWOŃ JUŻ TERAZ  

I UZYSKAJ  
DOBRE ROZWIĄZANIE

Reklama

Reklama

Reklama

Włamanie 
do placówki 
bankowej

P I A S T Ó W
Pokonali zabezpieczenia, 
weszli do środka i ukradli 
pieniądze. W jednej  
z placówek bankowych  
w Piastowie doszło  
do włamania.

Z łodzieje postanowi-
li zrealizować swój 
plan pod odsłoną 
nocy. We wtorek, 

12 lipca, dostali się do pla-
cówki bankowej przy uli-
cy Skorupki w Piastowie. Po 
włamaniu niezauważeni od-
dalili się z miejsca. – Zgłosze-
nie w sprawie otrzymaliśmy 
o godzinie 7. Sprawca bądź 
sprawcy pokonując zabez-
pieczenia dostali się do 
wewnątrz pomieszczenia biu-
rowego, skąd dokonali zaboru 
kasetki z pieniędzmi w ce-
lu przywłaszczenia – podaje 
st. asp. Marzena Dąbrowska 
z Komendy Powiatowej Policji 
w Pruszkowie. Ile skradziono 
pieniędzy? Konkretnej kwo-
ty policja nie podaje.

Funkcjonariusze przez kilka 
godzin pracowali na miejscu 
przestępstwa w celu zebra-
nia odpowiednich materia-
łów. Gdy oddawaliśmy numer 
do druku nikogo jeszcze nie 
zatrzymano. Policja zajmu-
je się wyjaśnianiem oko-
liczności, w jakich doszło do 
przestępstwa. – Będzie prowa-
dzone postępowanie przygo-
towawcze w sprawie kradzieży 
z włamaniem do placówki ban-
kowej – wyjaśnia st. asp. Ma- 
rzena Dąbrowska. [JM]

siedzi w domu i nie za bardzo wie 
jak spędzić czas, przyjdzie się re-
alizować, spotykać z ludźmi – za-
znacza burmistrz. 

Budowa Mediateki miała być 
realizowana w latach 2016-2017. 
Dziś już wiadomo, że terminu nie 
da się dotrzymać i na inwestycję 
trzeba będzie jeszcze poczekać. 
– Mamy zezwolenie na budowę 
i kosztorys. Będziemy się ubiegali 

Szacowane koszty budowy 
Mediateki to 18 mln zł. Bur-
mistrz zapewnia, że nawet gdy 
nie uda się uzyskać dofinanso-
wania, inwestycja będzie zre-
alizowana. – Przetarg ogłosimy 
już w grudniu tego roku. Ter-
min zakończenia budowy to  
30 września 2018 r. – mówi.

Miejsce dla seniora  
z wnukiem

 Anna Sołtysiak 

G R O D Z I S K  M A Z .
W Grodzisku Mazowieckim 
ma powstać pierwsza  
w regionie Mediateka. 
Będzie dedykowana 
głównie seniorom, ale 
atrakcje znajdzie tam każdy. 
Realizacja inwestycji nieco 
przesunie się w czasie. 

M ediateka stanie 
się miejscem kul-
turalnej aktywiza-
cji mieszkańców 

Grodziska. Zapewni rozrywkę 
dla przedstawicieli każdej gru-
py wiekowej, jednak nacisk poło-
żony będzie na seniorów. Obiekt 
ma powstać przy ul. Bartniaka. 
Znajdą się w nim m.in. bibliote-
ka, ośrodek dziennego pobytu dla 
osób starszych. 

Władze Grodziska podkreślają, 
że dla nich ta inwestycja też jest 
pewnego rodzaju nowością. – To 
wielka atrakcja: to centrum senio-
ralne w połączeniu z biblioteką. To 
dla nas trochę eksperyment. Nie 
boimy się testowania. Widzę jak 
wielka jest potrzeba wśród środo-
wisk emeryckich. Ale my chcemy 
zrobić coś więcej niż dom dzien-
nego pobytu dla seniorów. To bę-
dzie miejsce, gdzie senior może 
przyjść z wnukiem. Jeśli dziadek 
będzie miał jakieś hobby to swoją 
pasję zaprezentuje młodym – mówi 
nam Grzegorz Benedykciński, bur-
mistrz Grodziska Mazowieckiego. 
– Pojawią się bilard, sala ćwiczeń 
dla zespołów muzycznych, organi-
zowane będą wieczorki taneczne, 
występy. Postaramy się, aby w Me-
diatece można było zrobić dosłow-
nie wszystko. To ma być miejsce 
gdzie samotny człowiek, który dziś 

Gr
od

zi
sk

.p
l

Mediateka zaproponuje wiele atrakcji  
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 – Termin 
zakończenia 
budowy to  
30 września 2018 r. 
– mówi burmistrz 
Benedykciński
o dofinansowanie tego projek-
tu z kilku źródeł, między innymi 
z PFRON. W tym przypadku mu-
simy jednak czekać na wiosenne 
rozdanie pieniędzy. Inwestycja nie 
może rozpocząć się przed uzyska-
niem dofinansowania. A kwota 
jest dość pokaźna. Z PFRON mo-
żemy dostać aż 4 mln zł. Łącz-
nie myślimy o uzyskaniu około  
8 mln zł na tę inwestycję ze środ-
ków zewnętrznych – wyjaśnia 
Grzegorz Benedykciński. 
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P R U S Z K Ó W
W Pruszkowie kierujący Oplem 
potrącił 80-letnią kobietę przejeż-
dżającą rowerem przez pasy. Ko-
bietę przewieziono do szpitala. 
O zdarzeniu, które miało miejsce 
13 lipca poinformował nas jeden 
z czytelników. – Wypadek na pasach 
w Al. Jerozolimskich na wysokości 

Tesco – napisał na kontakt@wpr24.pl. 
Jak doszło do zdarzenia? – O godz. 
9.40 w Pruszkowie na skrzyżowa-
niu Al. Jerozolimskich z ul. Dolną do-
szło do potrącenia rowerzystki. Męż-
czyzna kierujący Oplem jechał le-
wym pasem od Warszawy. Z kolei 
80-letnia kobieta chciała przejechać 

Rowerzystka została 
potrącona na pasach

na drugą stronę ulicy, ale doszło do 
potrącenia – wyjaśniała st. asp. Ma-
rzena Dąbrowska z Komendy Powia-
towej Policji w Pruszkowie. – Kobieta 
trafi ła do szpitala, w chwili zdarzenia 
kierowca Opla był trzeźwy. W spra-
wie prowadzone będzie postępowa-
nie – dodawała. [JM]  
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P I A S TÓ W
Piastów pracuje nad 
programem rewitalizacji. 
Miasto planuje kolejną 
debatę na ten temat.

P ierwsza z debat odby-
ła się 5 lipca w Miej-
skim Ośrodku Sportu 
i Rekreacji. Spotka-

nie wprowadziło radnych, 
urzędników oraz mieszkańców 
w zagadnienie tworzenia pro-
gramu rewitalizacji miasta. 
Wytypowano obszary wyma-
gające odnowy. Pierwszy z nich 
to teren osiedla bloków przy 
al. Tysiąclecia i ul. Reja, wzdłuż 
ulic: Orzeszkowej, Godebskie-
go, Ujejskiego, Kasprowicza, 
Wyspiańskiego, Dworcowej, 

Przerwy-Tetmajera, Szarych 
Szeregów do stacji PKP. Kolejny 
obszar to teren po dawnych za-
kładach akumulatorowych oraz 
Stomilu do granicy z Pruszko-
wem wraz ze skwerem przy 
ul. Warszawskiej i willą Millera. 
Trzeci – to teren targu i przes-
trzeń w stronę Warszawy.

Urząd liczy na wsparcie 
mieszkańców. Co więc mogą 
zrobić? Przede wszystkim 
wypełnić ankietę, która dos-
tępna jest na stronie ankiet-
ka.pl/ankieta/233347/ankieta-
do-mieszkancow-dotyczaca-
rewital izacj i-w-miescie-
piastow.html. Urząd zaplanował 
również kolejną debatę, która 
odbędzie się 26 lipca w budyn-
ku MOSiR-u. [JM]

Cel: rewitalizacja miasta

Budowa galerii handlowej wystartuje wczesną jesienią

Oczekiwanie na Nową Stację
 Anna Sołtysiak 

P R U S Z K Ó W
Pruszkowianie 
z niecierpliwością 
oczekują otwarcia 
w mieście pierwszej 
galerii handlowej. 
Wiele wskazuje, że jej 
budowa ruszy niebawem. 
Choć nie obyło się bez 
opóźnienia.

N owa Stacja, bo o niej 
tu mowa, ma być no-
woczesnym centrum 
handlowym. W gale-

rii znajdzie się miejsce dla 120 
znanych sklepów, multipleksu 
kinowego, sezonowego lodowi-
ska, szkoły tańca, klubów fi tness. 
Mieszkańcy pytają, co się dzieje 
z tą inwestycją. I trudno się dzi-
wić, ponieważ budowa pierwotnie 
miała ruszyć na początku pierw-
szego kwartału tego roku, jednak 
do tej pory prace nie wystarto-
wały. Dlaczego?

Dodatkowy czas 
– Proces przygotowań do re-
alizacji inwestycji o takiej skali 
i nowoczesnym charakterze za-
wsze jest długotrwały. Wymaga 
realizacji czasochłonnych kon-
sultacji, uzgodnień czy pozyski-
wania pozwoleń. W przypadku 

Nowej Stacji potrzebowaliśmy 
dodatkowego czasu, bo naszą 
ambicją od samego początku 
jest zapewnienie nowoczesne-
go centrum handlowego, któ-
re będzie spełniało potrzeby 
mieszkańców Pruszkowa i wy-
magających najemców – mówi 
Maciej Krzewiński z ECC Re-
al Estate (inwestor). – Cierpli-
wość mieszkańców Pruszkowa, 
za którą dziękuję, zostanie jed-
nak nagrodzona, co mówię 
z nieukrywaną radością. Miło 
mi poinformować, że oczywiście 
obiekt otrzymał ostateczne po-
zwolenie na budowę, fi nalizu-
jemy kompletowanie ostatnich 

Multikino w Pruszkowie
Dla mieszkańców Pruszkowa 
niezwykle istotnym elementem 
Nowej Stacji jest strefa rozryw-
kowa. A dokładniej kino. Inwe-
stor zdradził nam kto będzie 
jego operatorem. 

– W projekcie centrum wpro-
wadzaliśmy zmiany między in-
nymi dotyczące kina. W Nowej 
Stacji powstanie Multikino z sied-
mioma salami kinowymi – mó-
wi Maciej Krzewiński. 

Znane marki
Dziś już wiadomo, że najemca-
mi w Nowej Stacji oprócz wspo-
mnianego Multikina będą H&M, 
Carrefour, RTV Euro AGD, Su-
perpharm, Itaka, Rainbow To-
urs. Proces komercjalizacji wciąż 
jest w toku. 

– Prowadzimy zaawansowa-
ne rozmowy z najlepszymi mar-
kami m.in. reprezentującymi 
strefę restauracyjną (food-co-
urt), rozrywkowo-rekreacyjną, 
segment kosmetyczny, odzie-
żowy, obuwniczy czy usługowy. 
Po podpisaniu umów z radością 
będziemy informować miesz-
kańców Pruszkowa o powięk-
szającej się ofercie, dzięki której 
będą mogli oni robić zakupy i ak-
tywnie spędzać czas bez ko-
nieczności dojazdów do stolicy 
– zaznacza Maciej Krzewiński.
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dokumentów umożliwiających 
rozpoczęcie właściwych prac 
budowlanych – dodaje. 

Obecnie teren przy ulicy Sien-
kiewicza jest przygotowywany do 
rozpoczęcia inwestycji. W najbliż-
szych tygodniach działka zostanie 
ogrodzona. Kiedy wystartuje sa-
ma budowa Nowej Stacji? 

– Rozpocznie się po wakacjach, 
wczesną jesienią. Od tej chwili 
jeszcze bardziej intensywnie bę-
dziemy informować mieszkańców 
o kolejnych etapach, a także brać 
jeszcze większy udział w życiu 
miasta, np. uczestnicząc w pik-
nikach czy innych wydarzeniach 
– podkreśla Maciej Krzewiński. 

PRUSZKÓW
Za nami miesiąc 
funkcjonowania 
Pruszkowskiej Karty 
Mieszkańca. Do tej pory 
wyrobiło ją już ponad 3 tys. 
osób. – Zainteresowanie 
z dnia na dzień jest 
coraz większe – mówią 
urzędnicy.

T aka karta pozwala 
mieszkańcom Prusz-
kowa korzystać z ro-
zmaitych zniżek. Sys-

tem cały czas jest rozbudowy-
wany i dołączają do niego nowi 
partnerzy. Wydawanie PKM ru-
szyło w połowie czerwca. Do tej 
pory wyrobiło ją ponad 3 tys. 
mieszkańców. – To duży suk-
ces. Zwłaszcza, że zainteresowa-
nie nie słabnie. Póki co najwięcej 
osób wyrabia kartę ze względu 
na to, że posiadacze PKM, któ-
rzy mają Warszawką Kartę Miej-
ską nie muszą kupować osobnych 
biletów by skorzystać z prusz-
kowskiej komunikacji autobu-
sowej – mówi nam Magdalena 
Kędzierska z urzędu miejskiego.

Kto może sobie wyrobić PKM? 
Każdy, kto rozlicza swoje podat-
ki w miejscowym urzędzie skar-
bowym i jednocześnie mieszka 
w Pruszkowie. Co ważne: nie 
trzeba być zameldowanym, aby 
ją otrzymać. Pruszkowska Karta 
Mieszkańca jest wydawana nie-
zależnie od wysokości osiąga-
nych przez zainteresowanego 
dochodów. Otrzymają ją rów-
nież dzieci osób, które spełnia-
ją powyższe wymagania. Karty 
można wyrabiać w urzędzie 
miejskim oraz na pływalni Ka-
pry. Warto mieć ze sobą PIT za 
ubiegły rok. Karta wydawana 
jest od ręki.

Urząd prowadzi też rozmowy 
z wieloma prywatnymi przed-
siębiorstwami. Do tej pory do 
systemu przyłączyli się m.in. 
Hotel Victor, Akademia Urody 
oraz fi rma EcoSan. [AS]

PKM ma duże wzięcie
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Ogromne zadymienie w Szpitalu 
Kolejowym w Pruszkowie wywoła-
ło obawy wśród personelu i pacjen-
tów. Do zdarzenia doszło 11 lipca 
ok. godz. 3. – Nic strasznego się nie 
stało, choć początkowo sytuacja 
wyglądała poważnie. W jednej z sal 
pojawiło się ogromne zadymienie. 

Prawdopodobnie doszło do zapró-
szenia ognia na łóżku. Pożar nie roz-
przestrzenił się poza salę znajdującą 
się na drugim piętrze budynku. Ucier-
piał pacjent znajdujący się wewnątrz 
pomieszczenia. Personel ewaku-
ował go z sali i udzielił pomocy. Z ko-
lei strażacy ewakuowali jedenastu 

Nocna akcja 
strażaków w szpitalu

pacjentów – wyjaśniał st. kpt. Karol 
Kroć, rzecznik prasowy pruszkow-
skiej straży pożarnej. – Jeden prąd 
wody wystarczył, aby ugasić ogień. 
Sprawdziliśmy pomieszczenie, które 
następnie zostało oddymione. W ak-
cji uczestniczyło pięć zastępów stra-
ży pożarnej – dodawał.  [JM]  

Eksperci 
potwierdzają 
wariant 

R E G I O N
Zespół powołany do 
oceny tzw. analizy 
wielokryterialnej nie 
dopatrzył się błędów 
w tym dokumencie. A to 
oznacza, że uznaje wybór 
wariantu przebiegu linii 
400 kV wzdłuż autostrady 
A2 i drogi krajowej nr 50. 

J ak już informowaliśmy, 
zespół ekspertów powo-
łany został z inicjatywy 
ministra Piotra Naim-

skiego, pełnomocnika rządu 
ds. strategicznej infrastruk-
tury energetycznej. Zadaniem 
tego gremium było zweryfi -
kowanie, czy analiza wielo-
kryterialna, na podstawie 
której dokonano wskazania 
najmniej uciążliwego przebie-
gu linii 400 kV, została prze-
prowadzona rzetelnie.

Pięciu z sześciu członków 
zespołu pozytywnie zaopi-
niowało dokument. Uchybie-
nia dostrzegł dr Piotr Fogel 
z Instytutu Gospodarki Prze-
strzennej i Mieszkalnictwa, 
który wskazał na błędy mery-
toryczne dotyczące m.in. za-
sad wyboru kryteriów oceny, 

przyjętej metody badawczej 
i powoływania się na „fakty, 
które nie mają miejsca”.

Krytyczna opinia jest jed-
nak odosobniona, a całość 
prac zespołu ekspertów 
działa na korzyść wariantu 
A2 i DK50. Inwestorowi, czyli 
spółce Polskie Sieci Energe-
tyczne, przybył zatem moc-
ny argument do budowy linii 
400 kV właśnie na tej trasie.

Przypomnijmy, że cho-
dzi o nitkę z Ożarowa Ma-
zowieckiego przez północną 
część gminy Grodzisk Mazo-
wiecki i Baranów do Wiskitek, 
a następnie wzdłuż DK50 przez 
Radziejowice, pogranicze mię-
dzy Mszczonowem i Żabią Wo-
lą i dalej przez Pniewy, Grójec, 
Warkę aż do Kozienic, gdzie 
powstaje nowy blok tamtej-
szej elektrowni. [EL]

Zespół uznaje 
wybór wariantu 
przebiegu linii 
400 kV wzdłuż 
autostrady A2 
i drogi krajowej 
nr 50

Już po powrocie, ale wciąż na 
urlopie, doglądał pan tego, co 
się dzieje w gminie. Można by-
ło pana spotkać w remontowanej 
strażnicy OSP Moszna, na budo-
wie hali sportowej przy „jedyn-
ce” i na modernizowanej drodze 
z Koszajca do Moszny.
– To nie kwestia urlopu. Codzien-
nie rano wstaję około 5.30 i ro-
bię sobie półtoragodzinną prze-
jażdżkę rowerem. Wieczorami 

widział swój cień, jak go nie by-
ło, to nie było też siły. A tymi in-
westycjami w gminie po prostu 
się żyje. Jak pojadę na miejsce, 
to pewne rzeczy też inaczej się 
rozwiązuje. Gdy o 7 rano byłem 
na dachu OSP Moszna, wyko-
nawca był już na placu budowy 
i pewne rzeczy można było po-
kazać palcem. Jak zauważyłem, 
że coś robi źle, to od razu można 
było to poprawić. Podobnie jest 

Taki stary to ja nie jestem
W Y W I A D

O urlopie, harcerskim drylu 
i porannych przejażdżkach 
rowerem opowiada 
ARKADIUSZ KOSIŃSKI, 
burmistrz Brwinowa. 

Od wielu lat zamiast urlopu 
w kurorcie wybiera pan wyjazd 
pod namiot. W tym roku rów-
nież tak było, ale miał pan też 
nietypowe zadanie...
– Dopóki nie urodził się mój 
pierwszy syn pod namiot jeździ-
łem regularnie. Zawsze to uwiel-
białem i czekałem, aby te kilka 
dni tak spędzić. Potem nastąpi-
ła przerwa ze względu na dzieci. 
Kiedy najmłodszy syn miał trzy 
lata stwierdziłem, że taki stary 
to ja nie jestem i znów zaczą-
łem jeździć pod namiot, ale już 
z dziećmi (burmistrz Kosiński 
ma trzech synów – przyp. red.). 
W tym roku było nietypowo, bo 
byłem sam nad morzem z czte-
rema chłopakami. Mój najstar-
szy syn akurat nie mógł jechać, 
ale średni i najmłodszy tak. Po-
jechali z nami jeszcze syn kole-
gi i syn brata. 

Jak pan okiełznał taką gromadę?
– Codziennie rano sprawdza-
łem listę obecności, ustawiałem 
wszystkich w szeregu (śmiech). 
Było trochę harcersko-wojsko-
wo-zuchowo. Radziliśmy sobie 
dobrze, żaden nie chodził głod-
ny. Dbałem też żeby wszyscy 
byli umyci, a wiadomo jak bywa 
z chłopakami. Przez pierwsze 
dwa dni mieliśmy wysokie fale, 
więc musiałem mieć oczy do-
okoła głowy, kiedy wchodzili do 
wody. Szczególnie, że ci starsi, 
wiadomo, chojraki, chcą głę-
biej do wody wejść. Trzeba by-
ło na nich uważać, szczególnie 
że na plaży nie znajdowali się 
jeszcze ratownicy. Jak już do-
jechała do nas żona z przyjaciół-
mi, to mi się chłopaki trochę 
rozeszli i skończył się wojsko-
wy dryl (śmiech). 
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– Kiedy najmłodszy syn miał trzy lata 
stwierdziłem, że taki stary to ja nie 
jestem i znów zacząłem jeździć pod 
namiot – mówi burmistrz Kosiński 
ze względu na obowiązki i spo-
tkania nie mam na to czasu. Ale 
rano jak się jedzie rowerem to 
i siła jest większa i cień jest dłuż-
szy, jak to było w Kajku i Koko-
szu. Kokosz miał dużo siły jak 

z inwestycjami drogowymi czy 
z budową np. hali sportowej przy 
brwinowskiej „jedynce”.

Rozmawiała:
EWELINA LATOSEK

R E G I O N
26 lipca w Krakowie 
rozpoczną się Światowe 
Dni Młodzieży. 
Pielgrzymi z odległych 
krajów odwiedzą 
również nasz region.

D oroczne spotkanie 
młodzieży z całe-
go świata z papie-
żem po raz pierw- 

szy odbywa się w Polsce. Choć 
centralne uroczystości odbę-
dą się w Krakowie, to w ŚDM 
uczestniczy wiele miejscowości 
w całym kraju, w tym Prusz-
ków i Grodzisk Mazowiecki. 
Pielgrzymi pojawią się w na-
szym regionie na kilka dni 
przed ofi cjalnym rozpoczęciem 
krakowskiego spotkania, aby 
25 lipca ruszyć już bezpośred-
nio do grodu Kraka.

Jak będą przyjęci? 20 lipca 
w Międzyszkolnym Ośrodku 
Sportowym przy ul. Gomu-
lińskiego w Pruszkowie goście
m.in. z odległej Gwatemali 
przywitani zostaną koncertem 
zespołu Mazowsze. Zakwatero-
wanie znajdą w pięciu parafi ach 
na terenie miasta. Najwięcej 
pielgrzymów, ponad 100 osób, 
przyjmą parafi e św. Kazimierza 
i św. Józefa. 

Przez cztery dni młodzież 
z zagranicy będzie poznawać 
historię i kulturę naszego regio-
nu, z wizytą u chorych pojawią 

się w pruszkowskich szpitalach, 
zakładzie opiekuńczo-leczni-
czym i hospicjum, odwiedzą 
Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie. W nieco dalszą wy-
cieczkę wyruszą do sanktuariów 
w Szymanowie i Niepokalano-
wie. Sobota, 23 lipca, będzie 
dniem sportu i rekreacji. Przed 
południem pielgrzymów będzie 
można spotkać m.in. na kaja-
kach w Parku Potulickich, na 
basenie Kapry, stadionie Znicza 
czy torze kolarskim. Każdego 
dnia obywać się będą nabożeń-
stwa i wspólne modlitwy. 

Uroczyste pożegnanie gości 
zaplanowano w niedzielę, 24 lip-
ca, w Parku Kościuszki, gdzie 
odbędzie się koncert zorganizo-
wany przez miasto. Następne-
go dnia rano młodzież wyruszy 
pociągiem do Krakowa. 

O pielgrzymów m.in. z Ame-
ryki Południowej przez kilka dni 
zadba również Grodzisk Mazo-
wiecki. Pierwsze dwie grupy, 
czyli ponad 110 osób przyjedzie 
tam już 18 lipca. W następnych 
dniach będzie można ich spo-
tkać na ulicach miasta, gdzie 
będzie prowadzona ewangeli-
zacja. Nie zabraknie wydarzeń 
artystycznych, w tym koncertów 
i spektaklu teatralnego. 

Szczegółowy program po-
bytu młodzieży dostępny 
jest na stronach interneto-
wych poszczególnych para-
fi i i samorządów. [EL]

Światowe Dni Młodzieży 
także w naszym regionie
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Reklama

Reklama w radiu 
Bogoria 94,5 FM

>>>>>>>>>>
Dział Promocji i Reklamy
tel.: 603 589 233, 605 838 751
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13 lipca w Otrębusach doszło do groźnej kolizji. – Peugeot je-
chał od ul. Pszczelińskiej w stronę Grodziska i z niewiadomych 
przyczyn zjechał na lewy pas ruchu. Pojazd zderzył się czołowo 
z Hondą, a potem uderzył w Skodę. Jeden z samochodów dacho-
wał i wylądował w rowie. Nie odnotowaliśmy osób rannych – mó-
wiła st. asp. Marzena Dąbrowska z pruszkowskiej policji. [JM]  
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Pruszkowski Festiwal 
Archeologiczny ARTEfakty 
to impreza osób w każdym 
wieku. Dla najmłodszych 
zorganizowana zostanie 
specjalna Strefa MALUCHA. 

A RTEfakty w dniach 
9-11 września opa-
nują Park Potulic-
kich. Każdy znajdzie 

dla siebie coś ciekawego – 
warsztaty, wykłady, projekcje. 
Organizatorzy nie zapomnieli 
o najmłodszych gościach. Dla 
nich zostanie zorganizowana 
specjalna Strefa MALUCHA. – 
Nie jest łatwo być małym we 
współczesnym świecie. Dlatego 
na ARTEfaktach stworzymy dla 
najmłodszych specjalną strefę, 
w której znajdą mnóstwo bez-
piecznych zabaw. Pozwolą im 
one na przyjemne, twórcze i 

radosne spędzenie czasu – za-
znaczają organizatorzy.

Dzieci pod opieką anima-
torów i pedagogów ze Szko-
ły Podstawowej nr 2 i Salonu 
Pruszkowskiego wezmą udział 
w ciekawych zajęciach. Będą 
animacje, zajęcia plastyczne, gry 
sprawnościowe oraz rozmaite 
zabawy i to nie tylko te, które są 
popularne dziś. Maluchy będą 
mogły również poznać zabawy 
swoich rówieśników sprzed se-
tek i tysięcy lat. – Dzieciom za-
pewnione zostaną komfortowe, 
bezpieczne warunki, w których 
nienarażone na duży przepływ 
gości, będą mogły kreatywnie 
spędzić czas – podkreślają pra-
cownicy Muzeum Starożytne-
go Hutnictwa Mazowieckiego 
w Pruszkowie.

Patronem medialnym ARTE-
faktów są „Gazeta WPR” i portal 
WPR24.pl. [AS]

ARTEfakty: Strefa MALUCHA 

R E G I O N
Podkowa Leśna znalazła 
się w czołówce rankingu 
poziomu zamożności 
samorządów za 2015 rok. 
Wysoko uplasował się 
też Grodzisk Mazowiecki.

P ismo samorządu te-
rytorialnego „Wspól-
nota” od kilku lat pu-
blikuje taki ranking. 

Chodzi o zamożność jedno-
stek samorządu terytorialnego 
oraz miast. Duży sukces Pod-
kowy Leśnej – w województwie 
większym dochodem może po-
chwalić się tylko Warszawa. 
Warto dodać, że dochody sa-
morządów zostały podzielone 
przez liczbę mieszkańców.

W kategorii „miast innych” na 
trzecim miejscu w kraju uplaso-
wała się Podkowa Leśna, która 
osiągnęła dochód w wysokości 
6326,97 zł per capita. Liderem 
okazała się Krynica Morska 
(7701,45) wyprzedzając Dziwnów 
(6581,79). Na 32. pozycji uplaso-
wał się Milanówek z dochodem 
3798,55, z kolei Brwinów w ran-
kingu zamożności znalazł się na 
60. miejscu (3341,31).

Wśród miast powiatowych na 
10. pozycji został sklasyfi kowany 
Grodzisk Mazowiecki z docho-
dem 3409,60 zł per capita. Na 

jednego mieszkańca w Pruszko-
wie przypada 2846,24 zł, co daje 
51. pozycję. Palmę pierwszeń-
stwa dzierżą Polkowice (6233,74).

W przypadku gmin wiejskich 
najwyżej z naszego regionu 
uplasował się Nadarzyn, któ-
ry w rankingu zajął 13. lokatę 
(5988,67). Dwa oczka niżej zna-
lazły się Michałowice (5468,85). 
Na 31. pozycji pojawił się Jak-
torów (4545,55), Żabia Wola jest 
55. (3970,97), a Raszyn zajął 
57. miejsce (3956,93).

Podkowa Leśna
wśród zamożnych

I że nie chcemy być tylko sypial-
nią. O tym mówi w wielkim skró-
cie straegia – dodaje. 

Strategię powiatu podzielono 
na pięć obszarów tematycznych: 
kapitał ludzki, rozwiązania ko-
munikacyjne, bezpieczeństwo, 
standard zamieszkania i wypo-
czynku, przyjazny urząd. Dla 

punkty jak: stworzenie przyja-
znych warunków do rozwoju biz-
nesu, poprawa bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, zapewnienie 
atrakcyjności roweru jako środ-
ka transportu, podniesienie sku-
teczności służb ratunkowych, 
poprawa ładu przestrzenne-
go i zapewnienie odpowiedniej 

 Anna Sołtysiak 

R E G I O N
Powiat pruszkowski ma 
strategię rozwoju na lata 
2015-2025. To kluczowy 
dokument nie tylko 
dla administracji, 
ale także dla mieszkańców. 
Zaglądamy do niego 
i sprawdzamy jakie 
obrano cele do realizacji.

C zym jest strategia roz-
woju? To dokument, 
w którym przedsta-
wione są oczekiwania 

i potrzeby mieszkańców. Strate-
gia dla powiatu i gmin jest nie-
zwykle istotna, pokazuje kierunki 
jakie powinny obrać samorządy 
przy realizacji inwestycji z róż-
nych działów. Nie ma tu jednak 
wprost wpisanych przedsięwzięć 
do wykonania. 

– Strategia opiera się na pod-
stawowych stwierdzeniach. Na 
tym, że mamy niesamowicie du-
ży potencjał, że jesteśmy mło-
dzi, wykształceni i mieszkamy 
blisko Warszawy. Jednocześnie 
jest u nas cicho, spokojnie, ale 
oferujemy wiele atrakcji, cho-
ciażby kulturalnych – mówi nam 
Maksym Gołoś, starosta prusz-
kowski. – Do czego dążymy? Do 
tego, żeby chciało nam się tu-
taj mieszkać, mieć dzieci, żeby 
przyciągać do nas najlepszych. 

– Każdy z obszarów, który jest 
w strategii nakreślony np. kapi-
tał ludzki, rozwój infrastruktury 
czy edukacji, nadaje się  na od-
dzielny wielotomowy dokument, 
a na pewno na wiele godzin 
pracy komisji merytorycznych 
i kilka segregatorów uchwał – 
podkreśla starosta Maksym Go-
łoś. – Teraz, gdy mamy strategię, 
trzeba ją już tylko mądrze wy-
korzystać i nad nią pracować, 
a nie odstawić na półkę. W każ-
dym naszym posunięciu trzeba 
szukać uzasadnienia w strategii. 
Trzeba przełożyć ją na narzę-
dzia taktyczne i wcielać w ży-
cie – podkreśla. 

Przygotowanie strategii trwa-
ło rok. Nad dokumentem pra-
cowała ponad dwustuosobowa 
grupa składająca się z przed-
stawicieli starostwa, instytucji 
powiatowych oraz gminnych, 
mieszkańców, organizacji po-
zarządowych z terenu naszego 
powiatu. – 2025 rok jest tą per-
spektywą, w której w poszcze-
gólnych obszarach chcielibyśmy 
osiągnąć odpowiednie wskaź-
niki. Wiadomo, że nie wszę-
dzie się to uda, ale będziemy 
do tego dążyć. Wiemy jaki ma-
my kierunek rozwoju. Strategia 
to program wyborczy każdego 
radnego, który podniósł na sesji 
rękę do góry, niezależnie z któ-
rej jest opcji – podkreślił sta-
rosta Gołoś.

Powiat ma swoją
strategię rozwoju

Dokument określa cele obrane do realizacji na lata 2015 – 2025

Strategię podzielono na pięć obszarów 
tematycznych: kapitał ludzki, rozwiązania 
komunikacyjne, bezpieczeństwo, standard 
zamieszkania i wypoczynku, przyjazny urząd
każdego z tych działów określono 
cele do realizacji. Łącznie jest ich 
19. Znalazły się wśród nich takie 

ilości zieleni, usprawnienie or-
ganizacji i efektywności działa-
nia urzędu. 
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Kamień węgielny wmurowany
P R U S Z K Ó W

Podpisano akt erekcyjny 
i wmurowano kamień 
węgielny pod budowę 
kompleksu oświatowego 
w pruszkowskich Bąkach. 
W ramach inwestycji 
powstaną szkoła 
podstawowa, 
przedszkole i żłobek.

Z wielką uwagą ten te-
mat śledzą mieszkańcy 
dzielnicy Bąki. Po wy-
budowaniu kompleksu 

oświatowego przy ul. Jarzynowej 
nie będą musieli dowozić swoich 
pociech do szkół znacznie odda-
lonych od ich miejsca zamiesz-
kania, czyli Piastowa bądź cen-
trum Pruszkowa. 13 lipca kamień 
węgielny znalazł się w „murach” 
budowanego kompleksu.

– Cieszę się, że doszło do 
momentu budowy dlatego, że 
w Polsce szkoły podstawowe 
tzw. tysiąclatki około dwa lata
temu były zamykane i likwido-
wane. W Pruszkowie podczas 

boiskach, bieżniach i cieszyć się 
tym obiektem – podkreślał Ma-
ciej Kiser z fi rmy Skanska, me-
nadżer projektu.

Według założeń przedszko-
le i żłobek znajdą się w jednym 
budynku. Będzie to energoosz-
czędny obiekt  o powierzchni 
zabudowy 2,6 tys. mkw. i kuba-
turze ponad 9,5 tys. mkw. Pomie-
ści 250 dzieci – 150 w żłobku oraz 
100 w przedszkolu. Wraz z bu-
dynkiem powstanie otaczająca 
go infrastruktura. Całość zosta-
nie przystosowana do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. Szko-
ła podstawowa będzie obiektem 
większym, jego powierzchnia za-
budowy zajmie niemal 3,5 tys. 
mkw., a kubatura ok. 21,5 tys. 
mkw. W planach jest też bu-
dowa dwóch boisk sportowych 
o nawierzchni z trawy syntetycz-
nej oraz bieżni i miejsca do sko-
ków w dal.

Żłobek i przedszkole przy 
ul. Jarzynowej powinny zostać od-
dane w połowie 2018 roku, a pod-
stawówka pod jego koniec. [SD]

mojej prezydentury już roz-
poczynamy realizację drugiej 
szkoły podstawowej, a jak roz-
mawiałem w kuluarach z rad-
nymi tego typu uroczystość 
będzie nas czekała w roku przy-
szłym na Gąsinie. Cieszę się, że 
obiekt na Bąkach będzie służył 
młodym pokoleniom i wszyst-
kim mieszkańcom Pruszkowa 
– powiedział podczas uroczy-
stości Jan Starzyński, prezy-
dent Pruszkowa.

Kompleks na Bąkach ma być 
miejscem nie tylko do nauki. 
– Najmłodsi będą mogli tutaj 
spędzać czas na placach zabaw, 
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Mianem najbogatszego powiatu 
może się poszczycić człuchowski 
(1294,86 zł). Powiat grodziski jest 
na 29. miejscu (613,53), a prusz-
kowski zajął 277. lokatę (506,69). 
Natomiast najzamożniejszym 
województwem jest mazowiec-
kie (298,79), a wśród miast do-
minuje Warszawa (6763,83). 
W kategorii miast na prawach po-
wiatu na pierwszej pozycji znalazł 
się Sopot (6616,02). [JM]

W kategorii 
„miast innych” 
na trzecim 
miejscu w kraju 
uplasowała się 
Podkowa Leśna

G R O D Z I S K  M A Z O W I E C K I
Wracamy do sprawy makabrycznego 
odkrycia jakiego dokonano 13 kwiet-
nia w Grodzisku. W jednym z miesz-
kań przy ul. 11 Listopada znaleziono 
ciała dwóch starszych osób – mężczy-
zny i kobiety. Było to małżeństwo. 
Na jakim etapie jest śledztwo? – Nie 
mamy jeszcze szeregu opinii jakie 

zostały zlecone w tej sprawie, m.in. 
opinii sądowo-lekarskiej po prze-
prowadzeniu sekcji zwłok czy opinii 
z zakresu badań daktyloskopijnych, 
jednak przesłuchani świadkowie i do-
tychczasowe ustalenia potwierdza-
ją wersję, jakoby sprawcą zdarzenia 
miał być mąż zmarłej. Krótko mówiąc 

Wszystko wskazuje, że
zabił żonę, potem siebie

to mąż prawdopodobnie zastrzelił 
swoją żonę, a później sam popełnił 
samobójstwo – mówi Aneta Orze-
chowska, zastępca prokuratora rejo-
nowego w Grodzisku Mazowieckim. 
Wkrótce po otrzymaniu ostatecz-
nych opinii sprawa najprawdo-
podobniej będzie zamknięta. [SD]  

R E G I O N
Tuż przed stacją PKP 
w Pruszkowie 14 lipca 
pociąg śmiertelnie 
potrącił mężczyznę, 
który przechodził 
przez torowisko.

Do wypadku doszło na wyso-
kości ul. Majowej. – Zgłosze-
nie otrzymaliśmy o godz. 9.35. 
Wypadek miał miejsce jeszcze 
przed peronami w Pruszkowie 
– powiedziała asp. Marzena 
Dąbrowska z Komendy Po-
wiatowej Policji w Pruszkowie. 
– Mężczyzna zginął na miej-
scu, został potrącony przez po-
ciąg Pendolino – poinformował 
Wojciech Diadia, szef prusz-
kowskiej bazy Falck Medycyna.

Podobny tragiczny wypa-
dek miał miejsce 7 lipca wie-
czorem w Piastowie. Męż-
czyzna przechodził przez to-
ry w rejonie stacji kolejowej, 
potrącony przez pociąg po-
spieszny zginął. [SD]

Śmierć 
na torach
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Reklama

Z czasem pojawiły się również 
propozycje bardziej egzotyczne 
– lokale z jedzeniem indyjskim, 
owocami morza, rybami, kuchnią 
inspirowaną dawnymi przepisami 

wie. W tym oferujące np. potrawy
 przygotowywane na parze.

Coś dla siebie znajdą także mi-
łośnicy tradycyjnych polskich 
dań. Obok bardziej eleganckich 

G A S T R O N O M I A
Oferty lokali 
gastronomicznych 
w naszym regionie 
są coraz bogatsze. Coś 
dla siebie znajdą miłośnicy 
nawet najbardziej 
egzotycznych kuchni. 

C hodzenie do knajp i res-
tauracji wraca do łask. 
Coraz częściej doce-
niamy sąsiedztwo cie-

kawych lokali, do których bez 
układania specjalnego planu moż-
na wyskoczyć na szybki i dobry 
obiad czy kolację. A takich w na-
szym regionie nie brakuje. 

Jeśli sięgnąć pamięcią kilka lat 
wstecz, kiedy do wyboru mieliśmy 
pizzę i zapiekanki, dzisiejsza paleta 
rozmaitych kuchni jest bez porów-
nania większa. Zarówno w Pruszko-
wie jak i w Grodzisku Mazowieckim 
możemy odkrywać smaki z róż-
nych części świata. Najpierw oba 
miasta przebojem podbiły loka-
le serwujące sushi i burgerownie. 

Bogate propozycje restauracji w naszym regionie   

Paleta różnych smaków 

W Pruszkowie i Grodzisku 
poszukiwacze kulinarnych wrażeń 
mogą przebierać w rozmaitych menu

miejsc świetnie radzą sobie lo-
kale, które można określić mia-
nem barów mlecznych, gdzie 

i tymi najbardziej nowoczesny-
mi, których nie powstydziłyby 
się dobre restauracje w Warsza-

Dobry miód w cenie
P R O D U K T Y

W Polsce zrodziła się moda 
na regionalne jedzenie, 
czyli pozbawione chemii 
produkty. Niektóre 
z nich zrobimy sami, 
ale są też takie, które 
nie sposób wykonać bez 
dużego zaangażowania, 
np. prawdziwy miód
z prawdziwej pasieki. 

Z agadnienie to jest głęb-
sze niż można sądzić, 
a o produktach regio-
nalnych niejedna oso-

ba napisała już książkę. Czasy 
się zmieniają, dziś dużą uwagę 
zwracamy na żywność. Trudno 
się temu dziwić. Markety oferują 
nam często pożywienie naszpi-
kowane szkodliwą dla zdrowia 
chemią, niezliczoną ilością cu-
kru czy soli. Na przestrzeni lat 
sami już zapominamy prawdzi-
we smaki babcinych pierogów, 
klusek, krokietów.

Ale jest na to sposób. W na-
szym regionie wiele osób posiada 
dużą wiedzę na temat ekologicz-
nego pożywienia. Dla przykła-
du: w bliskiej okolicy Grodziska 
Mazowieckiego funkcjonuje 

pasieka, gdzie produkowany jest 
prawdziwy miód. To nie jest ła-
twa sztuka… 

Jak rozpoznać ten dobry 
miód? – Przede wszystkim na-
turalny miód ulega krystalizacji. 
Te z popularnych sklepów często 
pozostają płynne przez wiele lat. 
Najlepszy sposób na sprawdze-
nie czy miód jest dobry? Trzeba 
wziąć go na łyżeczkę i pozwolić 
mu ściekać do słoika. Miód nie 
powinien płynąć tylko składać 
się warstwa po warstwie w coś 
na kształt harmonijki – tłuma-
czy Jan Walczak,współwłaści-
ciel pasieki.

Taki miód, jak każdy dobry 
produkt, musi niestety swoje 
kosztować. Możemy tanio kupić 
mortadelę, ale ile będzie w niej 
mięsa? Tak samo możemy kupić 
tanio miód, ale ile będzie w nim 
cukrów i innych wypełniaczy? Od-
powiedź zostawiamy wam. [SD] 

Każdy kto przyjdzie z tym kuponem do lokalu otrzyma od nas -10%
* Promocja ważna do 31.08.2015, promocje nie wiążą się

zapachy przywodzą na myśl sma-
ki dzieciństwa. Podobne odczucia 
można mieć wchodząc do popu-
larnych naleśnikarni, w których 
tradycyjne placki podawane są 
w nowych, ciekawych odsłonach. 

Poza miejscami, gdzie dobrze 
zjemy, przybywa także kawiarni 
i bistro. Można tam nie tylko wy-
pić aromatyczną kawę, ale także 
skosztować pysznych deserów, 
w tym lodów o nietypowych sma-
kach, domowych ciast, lemonia-
dy i innych smakołyków. 

Słowem – do wyboru, do koloru. 
Pruszków i Grodzisk Mazowiec-
ki stają się coraz „smaczniejsze”, 
a poszukiwacze kulinarnych wra-
żeń mogą przebierać w propozy-
cjach rozmaitych menu. Dużym 
ułatwieniem jest możliwość dowo-
zu jedzenia do domu – taką mozli-
wość oferuje wiele lokali. 

Naszych czytelników zachęcamy 
do śledzenia portalu WPR24.pl, na 
którym w przyszłym tygodniu do 
zdobycia będą kupony na kolację 
w wybranych restauracjach. [EL] 
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TRATTORIA ERBARIO
Pruszków
ul. Targowa 6 (wejście od ul. Pogodnej) 
Tel. 531 99 88 96
Pon.-Czw.-Ndz. 12-22; Pt.-Sob. 12-23

www.trattoriaerbario.pl

Kuchnia włoska to nasza pasja, nasz sposób 
na życie. Trattoria Erbario zaprasza na świetną pizzę, 
świeże makarony, podane w klasycznym włoskim stylu 
przekąski i desery. Dobre jedzenie, miła atmosfera, 
bardzo zielony ziołowy ogródek-arrivederci!
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S A V O I R  V I V R E
Im bardziej elegancka restaura-
cja, tym pojawia się więcej pytań 
o to, jak – zgodnie z dobrymi ma-
nierami – zachowywać się przy 
stole. Oto kilka żelaznych zasad. 
Najczęściej pojawiająca się wąt-
pliwość dotyczy sztućców i kolejno-
ści ich użycia. Zdarza się bowiem, 

że przy naszym nakryciu znajduje 
się kilka widelców czy łyżek w róż-
nych rozmiarach. Ale tu zasada jest 
prosta. Należy ich używać w ko-
lejności od zewnętrznej strony 
w kierunku talerza. Są one bowiem 
ułożone odpowiednio do porząd-
ku serwowanych dań. Te zbędne 

Dobre maniery
przy dobrym jedzeniu 

kelner powinien ze stołu zabrać. 
Mitem jest za to przekonanie, że 
do dobrego zwyczaju należy życze-
nie „smacznego” współbiesiadni-
kom. Jeśli ktoś z gości je wygłosi, 
odpowiadamy „dziekuję”, ale sa-
mi raczej powinniśmy się od nie-
go powstrzymać. [EL]  
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S O N D A
Człowiek najedzony to 
człowiek zadowolony. 
Zapytaliśmy mieszkańców 
Pruszkowa o ich 
preferencje kulinarne, 
czy liczba restauracji 
w mieście jest 
wystarczająca.

– Dla mnie najlepsza jest kuch-
nia polska. Lubię jeść tradycyjne 
potrawy. Choć u mnie z goto-
waniem nie jest najlepiej. Moim 
zdaniem liczba restauracji 
dostępnych w Pruszkowie jest 
satysfakcjonująca – Krystyna

– Jedzenie to fajna sprawa. Nie 
ma dań, których bym nie zja-
dła. Dobrze, że w Pruszkowie 
są miejsca, gdzie można dostać 
„coś na szybko”. Nie brakuje 
lokali, w których można miło 
spędzić czas – Sylwia

– Chętnie jem potrawy kuch-
ni włoskiej i polskiej. Tego typu 
restauracji jest sporo w mieście. 
To mnie cieszy – Dominik

– Jestem miłośnikiem kuchni 
włoskiej. Cieszę się, że tego typu 
restauracji nie brakuje w Prusz-
kowie. Na mapie miasta mogło-
by być więcej lokali z kuchnią 
azjatycką – Dawid

– Lubię kuchnię tradycyjną. 
W mieście brakuje lokali dla ma-
tek z dziećmi, które mogłoby swo-
bodnie wejść do środka z wózkiem 
i miło spędzić czas – Agnieszka, 
mama kilkumiesięcznego Bartka

– Najbardziej przemawiają dla 
mnie dania tradycyjnie, jednak 
koniecznie muszą być lekko-
strawne. Trudno mi obiektyw-
nie mówić o lokalach, bo rzadko 
z nich korzystam. Chyba jest ich 
sporo – Elżbieta

– Najczęściej korzystam z oferty 
burgerowni i podobnych lokali. 
Jedzenie jest smaczne i nie trzeba 
na nie długo czekać. Fajnie, że ta-
kie miejsca są w Pruszkowie i na 
pewno się sprawdzają – Marzena

Notował: JM

Pruszków lubi 
smacznie zjeść

Skąd pomysł na restaurację 
w Komorowie? Wielu kucharzy 
wybiera duże miasta, Warszawę, 
czy Kraków.
– Lubi pani wejść do knajpy, gdzie 
właściciel siedzi przy stoliku i z 
panią rozmawia? W Warszawie 
nie ma takiego lokalu. Ludzie 
przychodzą do mnie zjeść i po-
rozmawiać. Na sierpień mamy 
16 imprez zamkniętych. Życzę  
każdemu takiego sukcesu po pół 

W Y W I A D
Skąd u pana pasja do gotowania?
– Wzięła się od rodziców. W do-
mu każdego dnia był dwudanio-
wy obiad. Gotował tata, gotowała 
mama, później, gdy rodzice więcej 
pracowali a ja byłem sam w domu, 
to przygotowywałem posiłki dla 
nich. W którymś momencie zo-
baczyłem, że gotowanie dla kogoś 
sprawia mi przyjemność. 

Programy kulinarne są popular-
ne. Wziął pan udział w MasterChef 
i dostał się do fi nałowej trójki.
– Znajomi, którzy u mnie jada-
li zawsze wychodzili zadowoleni 
i najedzeni. Kiedyś powiedzieli, 
że powinienem iść do programu 
MasterChef. Myślałem o tym dłu-
go. Gdy się zgłosiłem było już po 
castingach. Postanowiłem pocze-
kać do kolejnej edycji i się poto-
czyło... Wszyscy wiedzą, że miałem 
w programie spakowaną walizkę 
i w każdym odcinku mówiłem „Do-
bra, dziś to ja wylatuję”. Program 
mnie podbudował. 

Rozmowa z Mariuszem Szwedem, fi nalistą programu MasterChef 
i właścicielem restauracji „Na Deskach” w Komorowie

Ten sukces jest z dań, z serca

roku działalności. Ten sukces jest 
ze szczerości, z dań, z serca. To 
przyciąga ludzi. 

Na Deskach to nie tylko restau-
racja...
– Organizuję w lokalu darmowe 
warsztaty dla dzieci. Robią wła-
sną pizzę, każdy może się „po-
babrać” w kuchni. Później pizza 
trafi a do pieca i dalej na stół dla 
rodziców. Wszystko całkowicie za 

Restauracja Prowincja znajduje się  
na przedmieściach Pruszkowa w dzielnicy  
Żbików, tuż przy zjeździe z autostrady A2. 

To idealne miejsce na organizację imprez: konsolacje, chrzty, komunie,  
imieniny, urodziny, przyjęcia weselne, spotkania rodzinne. 
Organizujemy catering – zestawy lunchowe dla firm i osób indywidual-
nych. Od poniedziałku do piątku Szef kuchni serwuje zestawy lunchowe,  
a w weekendy specjały kuchni polskiej i europejskiej.
Do dyspozycji Gości oferujemy kameralną restaurację, bar, ogródek 
piwny, taras, grill, dużą altanę ogrodową (na 50-70 osób), salę na 50-70  
osób (w nowym budynku), parking oraz przepiękny ogród.

Restauracja „Prowincja”
Ul. Żbikowska 29A, 05-800 Pruszków
(22) 758 21 41; email: info@restauracjaprowincja.pl 

www.restauracjaprowincja.pl
Znajdź nas na         i             Znajdź nas na         i             Znajdź nas na         i             
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l darmo. Współpracuję z bibliote-
ką w Komorowie. Pomagamy też 
fundacjom Masterchef for Dogs, 
aKogo, Budzik czy WOŚP. Zosta-
łem również ambasadorem akcji 
Czyste Tatry. Angażuje się w to, co 
się dzieje w okolicy.

Jakim jest pan szefem?
– Potrafię krzyknąć, rzucić ta-
lerzem, ale takie dni ma każdy. 
W przypadku zespołu też rozu-
miem, że można mieć gorszy 
moment. Jest mecz? Kibicujemy 
razem. Ktoś potrzebuje wolnego? 
Nie ma problemu. Ogólnie jestem 
przyjazny i wyrozumiały.

Spędza pan w pracy dużo czasu. 
Co na to rodzina? 
– Dzieci tęsknią a telefonem nie 
da się tego nadrobić. Żona by-
wa zdenerwowana. Ale wiadomo, 
że jak kogoś nie ma to serce bo-
li. Zdaję sobie sprawę, że jak się 
chce coś zbudować to potrzeb-
ne jest poświęcenie.

Rozmawiała: ANNA SOŁTYSIAK

BAZYLIA
ul Słowicza 1A
05-807 Podkowa Leśna
(przy stacji WKD)

www.bazylia.net

Pyszna pizza, obłędne makarony,
włoskie wina i super klimat.
Bazylia to miejsce dla wszystkich!  

Serdecznie zapraszamy!

Pizzeria Biesiadowo Pruszków jest przedstawicielem na lokalnym rynku 
marki Biesiadowo, której lokale gastronomiczne znane są w całej Polsce.
Ciekawy, charakterystyczny, staropolski wystrój, sympatyczna obsługa, 
niewysokie ceny a przede wszystkim – wspaniała pizza, zaspokoją gu-
sta i apetyty nawet tych najbardziej wybrednych klientów. Oprócz wie-
lu rodzajów Pizzy, „Chamów” (burgerów wołowo-wieprzowych według 
własnej receptury), oferujemy sałatki, świeżo wyciskane soki, kilka przy-
stawek oraz desery.
Lokal jest przyjazny dzieciom – znajduje się w nim kącik z zabawkami dla 
dziewczynek i chłopców. Serdecznie Zapraszamy i Życzymy Smacznego!

 
Zapraszamy do polubienia naszego FanPage’a 

https://www.facebook.com/BiesiadowoPruszkow/ 
Co tydzień oferta specjalna – PIZZA na HASŁO w specjalnej cenie! 

Pizzeria Biesiadowo  
Pruszków, Bolesława Prusa 35A,  

Lokal 22 (wejście od Ceramicznej).

Lokal otwarty w godzinach:
Pn-Czw 11:00-22:00
Pt-Sb 11:00-23:00

Nd 12:00-22:00

Oferujemy:
 Pizzę 
 Burgery 
 Sałatki 
 Desery 
 Napoje 
 Piwo

Nasza Restauracja położona jest  
w otoczeniu zieleni, z dala od miejskiego 
zgiełku i hałasu. Teren wokół  sprzyja 

wspólnym spacerom, zabawie z dziećmi 
i zachęca do relaksu. Będziecie mogli 

Państwo wypocząć i cieszyć się chwilą.
Zielona Restauracja to miejsce  

rodzinne, przytulne, otoczone zielenią 
stworzone dla osób szukających  

smacznej domowej kuchni.
Chętnie zorganizujemy dla Państwa  

wszelkiego rodzaju przyjęcia 
okolicznościowe takie jak: chrzciny,  

roczki, komunie, wesela, stypy.

KONTAKT
Daleka 3 E

05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. 512 535 548
 tel. 783 053 043

 e-mail: 
biuro@zielonarestauracja.com.pl
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Maksym Gołoś Starosta Pruszkowski
oraz
Duchowni z Parafii Rzymskokatolickich z terenu miasta Pruszkowa
serdecznie zapraszają na

koncert Państwowego Zespołu Ludowego 
Pieśni i Tańca „Mazowsze”
z okazji otwarcia Światowych Dni Młodzieży w Powiecie Pruszkowskim

20 lipca o godz. 20.00 / Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
ul. J. Gomulińskiego 4 w Pruszkowie

Reklama

K O Z E R K I
Śmiertelny wypadek w Kozerkach 
(gm. Grodzisk Mazowiecki). Pro-
wadzący auto uderzył w drzewo. 
– 8 lipca tuż przed godz. 6 doszło do 
wypadku na trasie pomiędzy Żyrar-
dowem a Grodziskiem Mazowieckim. 
Zginął kierowca Opla Vectry – po-
wiedziała Ewa Szymkiewicz z biura 

prasowego Komendy Stołecznej Po-
licji. Na miejscu pojawili się technicy 
policyjni, prokurator, straż pożarna. 
– Mężczyzna w wieku ok. 25 lat po-
ruszał się drogą wojewódzką nr 719 
w kierunku Grodziska i uderzył sa-
mochodem w przydrożne drzewo. 
Lekarz stwierdził zgon – mówił bryg. 

Uderzył w drzewo, 
zginął na miejscu

Krzysztof Tryniszewski, rzecznik 
prasowy grodziskiej straży pożar-
nej. – W momencie kiedy wszystkie 
policyjne i prokuratorskie czynno-
ści zostaną zakończone będziemy 
musieli jeszcze za pomocą narzędzi 
hydraulicznych wyjąć mężczyznę 
z pojazdu – dodawał.  [SD]  

Nadzieja dla osiedla 
„na krańcu świata”

 Anna Sołtysiak 

P R U S Z K Ó W
Zapewnienia władz 
Pruszkowa dotyczące 
odnowy osiedla na Papierni 
powoli zaczynają się 
spełniać. W tym roku ma 
zostać wyremontowany 
budynek z numerem 5.

P apiernia – tak miesz-
kańcy nazywają osiedle 
przy ul. Broniewskie-
go. Kilkanaście lat te-

mu wydostanie się z tego miejsca 
nie stanowiło problemu. Dziś 
teren otoczony jest „murami” 
– z jednej strony to ogrodzenie 
Millenium Logistic Park, z dru-
giej torowisko zasłonięte szpale-
rem ekranów akustycznych. To 
sprawia, że osiedle wygląda tak, 
jakby znajdowało się na „krańcu 
świata”. Takie też wrażenie mają 
jego mieszkańcy. 

– Na tym osiedlu nie ma nic, 
poza trzepakiem, na którym ba-
wią się dzieci. Nie mamy dojścia 
do autobusu, a matki z wóz-
kami przechodzą przez tory. 
Dzieci nie mają jak dojeżdżać 
do szkół i przedszkoli. Jeste-
śmy odcięci od wszystkiego. 
Zapraszamy prezydenta i rad-
nych na to osiedle. Przyjedź-
cie i przekonajcie się jak tam 
jest – mówiła rok temu Teresa 
Białkowska, mieszkanka osiedla 
na Papierni.

Mieszkańcy osiedla w 2015 r. 
wybrali się na posiedzenie rady 
miasta. Zaprosili włodarzy Prusz-
kowa i radnych na wizję w te-
renie. W lipcu ubiegłego roku 
wiceprezydent Andrzej Kurzela 
w asyście radnych przyjechał na 
Papiernię. Po zapoznaniu się ze 
stanem osiedla padły obietnice, 
że zostanie ono wyremontowane.

Zaprezentowano też wtedy 
harmonogram prac, które sys-
tematycznie będą prowadzone 
na osiedlu przy Broniewskiego. 

TBS planuje remont budynków przy ul. Broniewskiego
Łącznie na wykonanie remontu 
budynków TBS „Zieleń Miejska” 
będzie musiało przeznaczyć po-
nad 3 mln zł. W 2016 r. robotnicy 
zmodernizują blok z numerem 5. 
Rok później nowy wygląd zyskają 
domy z numerami 1B, 7 i 9. Na 2018 
r. zaplanowano remont budynku 
1A oraz zagospodarowanie terenu.

TBS rozpoczęło poszukiwa-
nia fi rmy, która zajmie się re-
montem bloku z numerem 5. 
W piwnicy, na klatce schodowej 
i w niektórych lokalach wymie-
niona zostanie stolarka okienna, 
wyremontowane będą balkony, 
pojawią się nowe drzwi do klat-
ki schodowej oraz domofony. 
Sama klatka również przejdzie 
remont. Cały budynek zostanie 
docieplony, zyska także nową ele-
wację w odcieniach beżu i brązu. 
Jeśli TBS znajdzie wykonawcę już 
w pierwszym przetargu, to dom 
powinien zostać wyremontowa-
ny do 15 października br. 
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M I L A N Ó W E K
Strażacy z Ochotniczej 
Straży Pożarnej 
w Milanówku uratowali 
psa, który przebywał 
na dachu budynku 
wielorodzinnego.

S ytuacja miała miejsce 
11 lipca po południu. 
Strażacy z Milanów-
ka otrzymali zgłosze-

nie o psie, który znajduje się 
wysoko na dachu budynku. 
Okazało się, że zwierzę jest 
ok. 12 metrów nad ziemią...

Akcja ratunkowa nie nale-
żała do najłatwiejszych. – Pies 
był w trudno dostępnym miej-
scu, praktycznie bez możliwo-
ści rozstawienia podnośnika, 

co byłoby najbezpieczniejszym 
sposobem dla ratowników. 
Dodatkowo brak obecności 
właścicielki psa utrudniało 
kontakt ze zwierzęciem. Pies 
był agresywny, warczał i pró-
bował gryźć – mówi Krzysztof 
Ciborowski, zastępca prezesa 
OSP Milanówek.

Właścicielka psa pojawiła się 
potem, w czasie działań straża-
ków. – W związku z tym, że nie 
dało się jej dobudzić w miesz-
kaniu, głośnym stukaniem 
w drzwi, wysnuty został wnio-
sek, że pani nie ma. W trakcie 
działań się pojawiła, ale byli-
śmy już na dachu – tłuma-
czy Ciborowski.

Psa sprowadzono na ziemię, 
nic mu się nie stało. [SD]

Strażacy uratowali psa

OS
P 

M
il

an
ÓW

ek
/F

ac
eb

oo
k



P i ą t e k ,  1 5  L I P C A  2 0 1 6

W I A D O M O Ś C I10
G R O D Z I S K  M A Z .

W centrum Grodziska wyznaczo-
no obszar strefy płatnego parkowa-
nia. Obejmuje on teren z defi cytem 
miejsc postojowych. – Strefa płat-
nego parkowania istnieje u nas od 
lat. Jednak nie powstała ona po to, 
by wyciągać od mieszkańców pie-
niądze – mówi burmistrz Grzegorz 

Benedykciński. – Cel jest tylko je-
den: wywołanie rotacji, czyli danie 
możliwości ludziom, którzy przyjeż-
dżają w miejsca newralgiczne, aby 
mogli przyjść i zrobić zakupy lub 
załatwić ważne sprawy – dodaje. 
Strażnicy miejscy, którzy sprawdza-
ją, czy za szybą aut stojących w stre-

„Żółte kartki”
od strażników

fi e znajdują się bilety parkingowe 
działają w ciekawy sposób. Jeśli 
w samochodzie nie ma potwierdze-
nia uiszczenia opłaty, to jego kierow-
ca otrzymuje „żółtą kartkę”. Jednak 
tylko raz. Gdy ponownie nie zapła-
ci za parkowanie w strefi e zostanie 
naliczona opłata dodatkowa. [AS]  

Reklama

Stworzyć nową drużynę
K O S Z Y K Ó W K A

Znicz Basket Pruszków 
w kolejnym sezonie 
będzie zupełnie 
innym zespołem. 
Drużynę opuściło kilku 
kluczowych zawodników. 
O planach Znicza 
rozmawiamy z MARKIEM 
ZAPAŁOWSKIM, 
trenerem pruszkowskich 
koszykarzy. 

Z klubem pożegnało się kilku 
zawodników. Put, Janiak, Przy-
borowski to nazwiska, które  
trudno będzie zastąpić.
– Do tego dochodzą jeszcze Słu-
piński i Czosnowski, a więc cała 
pierwsza piątka odeszła. Mu-
simy stworzyć zupełnie inną 
drużynę. Mamy młodych ludzi 
w kadrze. Uważam, że są zdolni 
i gotowi z powodzeniem grać 
w I lidze. Chcemy dać wiele ra-
dości kibicom. Chcemy, żeby 
Pruszków żył koszykówką.

Dopinacie kadrę. W zespo-
le znaleźli się 18-letni Michał 
Kierlewicz i doświadczony Ro-
bert Cetnar, czyli mieszanka 
rutyny z młodością. To recep-
ta na sukces?
– Przy budowaniu zespołu należy 
zwracać uwagę na wiek zawodni-
ków. Aby osiągnąć sukces trzeba 
uwzględniać zarówno młodych 
jak i doświadczonych graczy. Ci 
wiekowi są w stanie pociągnąć 
zespół. Z kolei młodzi wprowa-
dzają nutkę nieprzewidywalności, 
fantazji. W końcówkach spotkań 

cenne jest doświadczenie, więc 
tutaj wiek odgrywa jedną z waż-
niejszych ról. Dodatkowo ma to 
walor edukacyjny, gdyż mło-
dy koszykarz może uczyć się od 
starszego. Dlatego uważam, że 
zawsze trzeba mieszać. Pozwa-
la to stworzyć zespół gotowy do 
walki w każdych warunkach. 
Skład, który tworzymy też jest 
taką mieszanką, choć nie moż-
na powiedzieć, że Robert Cetnar 
czy Damian Tokarski to bardzo 
doświadczeni zawodnicy. Gra-
ją z powodzeniem, jednak w li-
dze można spotkać koszykarzy 
w wieku 40 lat.

Jak wygląda wasz kalendarz? 
– 8 sierpnia rozpoczynamy obóz 
przygotowawczy w Pruszkowie. 
Będziemy trenować na naszych 
obiektach dwa razy dziennie. 
Pierwsze sparingi rozegramy 
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pod koniec sierpnia. Do startu 
ligi będziemy trenować bardzo 
mocno. Może uda nam się ro-
zegrać 2-3 turnieje. Pod koniec 
września startuje liga. Mamy 
ok. 1,5 miesiąca, aby dobrze 
przygotować się do rozgrywek.

Podczas pierwszego spotkania 
po przerwie letniej przedstawi 
pan drużynie cel minimum?
– Oczywiście. Zawsze przepro-
wadzam rozmowę z zawodnika-
mi. Celem na ten sezon będzie 
gra w play-off . Wiadomo, że mu-
simy się całkowicie na nowo zor-
ganizować. Kadra będzie zupełnie 
inna. Mimo to uważam, że za-
wodnicy, którzy do nas trafi-
li będą w stanie udźwignąć na 
barkach ten ciężar i są w stanie 
zagrać w play-off . 

Rozmawiał: JAKUB MAŁKIŃSKI 

INFORMATOR KULTURALNY
GRODZISK MAZ.

„Wieniawski i nie tylko”
W grodziskim Parku Skarbków 
odbędzie się kolejny już kon-
cert w ramach cyklu „Klasyka 
w Parku”. Tym razem przed 
publicznością wystąpią: 
Patrycja Szymańska (skrzypce) 
oraz Julia Laskowska 
(fortepian). W parku 
rozbrzmiewać będą głównie 
utwory Wieniawskiego.
Start: 17 lipca, godz. 16.00
Miejsce: Park Skarbków

Targ Staroci
Robiłeś porządki na strychu 
lub w garażu i znalazłeś 
wiele staroci? A może 
szukasz unikalnych, starych 
mebli lub przedmiotów 
z historią? Jeśli tak, to 
koniecznie wybierz się na 
grodziski Targ Staroci. Przyjdź 
i kup, sprzedaj lub zamień.
Start: 17 lipca, godz. 7.00
Miejsce: Targowisko Miejskie

MILANÓWEK

Kino na leżaku
Na kinomanów czeka nie 
lada gratka. W Milanówku 
w sobotni wieczór będzie 
można wybrać się na letni 
seans pod chmurką. Tym ra-
zem w ramach Kina na leżaku 
wyświetlony zostanie fi lm 
„Mr. Nobody” z Jaredem Leto. 
Stuosiemnastoletni Nemo 
Nobody to ostatni śmiertelny 
człowiek na Ziemi. Na łożu 
śmierci bohater rozważa, jak 
mogło potoczyć się jego życie. 
Start: 16 lipca, godz. 21.00
Miejsce: Basen Miejski

NADARZYN

zaPARKuj w Młochowie
Przed nami kolejny koncert 
w plenerze. Tym razem przy Pa-
łacu w Młochowie będzie można 
przenieść się w „Świat Tanga”. 
W programie koncertu znalazły 
się utwory: Villolda, Rodriguez-
za, Piazzolli, Gardela, Peters-
burskiego, Warsa, które wykona 
zespół Sentido del Tango.
Start: 16 lipca, godz. 16.00
Miejsce: Park w Młochowie

PODKOWA LEŚNA

Sonaty Beethovena
W ramach cyklu 
„Projekt: Kino Muzyka” 
zaprezentowana zostanie 
twórczość Ludwika van 
Beethovena. Publiczność 
będzie mogła wysłuchać 
i obejrzeć dwie sonaty 
oraz koncert autorstwa 
wielkiego kompozytora. 
Start: 15 lipca, godz. 19.00
Miejsce: Centrum Kultury i Inicjatyw 
Obywatelskich

PIASTÓW

Letnie prezentacje
W każdą letnią niedzielę 
w parku przy piastowskim 
urzędzie miejskim będą 
odbywać się koncerty 
pod chmurką. Przed 
publicznością może 
zaprezentować się każdy. 
Nieważne na czym grasz 
i jaki utwór wybierzesz 
– chętni mogą zgłaszać 
się pod nr. 530 527 398.
Start: 17 lipca, godz. 16.00
Miejsce: Park Jerzego 
i Bogny Sokorskich

WAB.6740.889.2016 

Obwieszczenie Starosty Grodziskiego  
zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

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

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek pana Macieja Białoszewskiego, pełnomocnika zarządcy drogi – Burmistrza 
Grodziska Mazowieckiego z dnia 29.06.2016r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: 
budowie ulicy Okrężnej w Grodzisku Mazowieckim na odcinku od km 0+060,00 do 0+865,94 czyli od skrzyżowania z ulicą Królewską 
do skrzyżowania z ulicą Piaskową wraz z budową oświetlenia, kanalizacji deszczowej z pompownią wód opadowych, przebudową sieci 
wodociągowej, sieci NN i SN oraz sieci telekomunikacyjnej w ramach „Opracowania dokumentacji projektowej budowy ulicy Okrężnej  
(dł. ok. 2200m) w Grodzisku Mazowieckiem wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZriD)”
W projektowanym pasie drogowym inwestycja obejmuje nieruchomości1): 
Obręb 0047 działki nr ew. 14/27 (14/146, 14/145), 12/2 (12/34, 12/33), 19 (19/2, 19/1), 9/4 (9/6, 9/5), 21/4 (21/8, 21/7), 5/1 (5/4, 5/3), 8 (8/2, 8/1)
Obręb 0048 działki nr ew. 10/4 (10/6, 10/7), 27 (27/1, 27/2), 30 (30/1, 30/2), 7 (7/1, 7/2), 29 (29/1, 29/2), 2/2 (2/3, 2/4)
Obręb 0052 działki nr ew. 118 (118/2, 118/1), 112 (112/2, 112/1), 99/3 (99/7, 99/6).
Obręb 0053 działki nr ew. 12/1 (12/16, 12/17), 5 (5/1, 5/2), 7/47 (7/145, 7/146), 7/9 (7/143, 7/144),
9 (9/1, 9/2), 3/13
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: 
Obręb 0047 działki nr ew. 7/4, 7/21, 14/97, 12/32, 14/103, 14/29, 13/2.
Obręb 0048 działki nr ew. 9/13, 33/1, 10/5, 6/2, 28, 26/1
Obręb 0052 działki nr ew. 105, 104, 119/3
Obręb 0053 działki nr ew. 2/2, 3/4, 3/11, 2/58, 2/1, 7/39, 7/46, 7/20, 7/8, 10/1, 10/10, 14, 6, 16, 1.
Numery działek przeznaczone pod przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej, niewchodzące w skład projektowanego pasa 
drogowego2):
Obręb 0047 działki nr ew. 7/4, 12/29, 12/4, 14/58, 14/64, 14/65, 14/66, 14/27 (14/145, 14/146).
Obręb 0052 działki nr ew. 118 (118/1, 118/2), 100.
Obręb 0053 działki nr ew. 11/18, 9 (9/1, 9/2), 7/49, 7/9 (7/143, 7/144), 7/47 (7/145, 7/146),
15/2, 7/20, 7/42
Obręb 0063 działki nr ew. 1, 75
Obręb 0064 działki nr ew. 12, 1/2.
2) W odniesieniu do działek pod przebudowę istniejącej sieci uzbrojenia – działki ulegających podziałowi np. 126 (126/2) - przed nawiasem podano 
numer działki przed podziałem, a w nawiasie numer działki po podziale (działka po podziale, zlokalizowana poza liniami rozgraniczającymi teren 
inwestycji ale w obszarze pod przebudowę istniejącej sieci uzbrojenia terenu).
Nieruchomości będące w zasięgu oddziaływania inwestycji (odprowadzenie wód opadowych do rzeki Rokitnicy):
Obręb 53 działka nr ew. 8
Obręb 49 działka nr ew. 30.
Pouczenie
Uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy należy zgłaszać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości 
w siedzibie Starostwa Powiatu Grodziskiego w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym (Grodzisk Mazowiecki, ul. Kościuszki 32, pok. Nr 11).

OGłoszenie



OgłoszeniaZamów: 22 758 77 88
reklama@wprmedia.pl                

Pruszków
ul. Niecała 10/2
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Niepubliczne  
Przedszkole Montessori

ul. Bolesława Prusa 16, 
05-800 Pruszków

Tel. 22 728 50 50, 608 783 589

ZaPrasZaMy do PrZedsZkola 
Montessori w PrusZkowie

Posiadamy 15-letnie 
doświadczenie, oryginalne 
pomoce rozwojowe, kameralną 
grupę oraz wykwalifikowaną 
kadrę. Naszym atutem jest 
także duży ogród, własna 
kuchnia oraz parking. Od wielu 
lat patronuje nam Polskie 
Stowarzyszenie Montessori.

www.przedszkole-montessori.com

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

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

 ► Recepcjonistkę, 
CV: info@PalacykOtrebusy.pl.

 ► STOLARZY I POMOCNIKÓW ZAKŁAD 
MILANÓWEK 601 348 917

 ► Sprzątającą, Hotel Pałacyk Otrębusy, 
503 164 828 

 ► Trattoria Erbario zatrudni 
młodą, sympatyczną kelnerkę 
do zespołu. Kontakt telefoniczny 
513962034. 

 ► Zatrudnię fryzjera/fryzjerkę 
tel. 502 036 239 

 ► Zatrudnię hydraulika, 
pomoc hydraulika 601 93 95 45.

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

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

 ► Zatrudnię panią do sklepu 
mięsnego w Pruszkowie 
tel. 502-380-130  

 ► Zatrudnię rencistę I grupy stopień 
znaczny, ochrona Pruszków, 
600 214 802 

Nieruchomości – sprzedam

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

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

 ► Sprzedam działki budowlane, Osowiec, 
bezpośrednio przy lesie z mediami, 
Tel. 510 521 952 

Nieruchomości – do wynajęcia

 ► Do wynajęcia garaż podziemny 
ogrzewany ul. Dobra. Cena 200 zł. 
600 200 702 

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

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

Nieruchomości – inne

 ► Zamienię mieszkanie komunalne 
w Piastowie ogrzewane węglem 
na dowolne Piastów, Pruszków 
z ogrzewaniem miejskim 
lub gazowym. Tel. 531 235 259.

 ► Zamienię mieszkanie kwaterunkowe 
39 m2, dwa pokoje z kuchnią 
na większe lub o podobnym 
metrażu, może być zadłużone lub 
do remontu. Mieszkanie znajduje się 
w centrum Pruszkowa z małym 
czynszem. Tel. 664-647-613 
lub 662-291-133 

Sprzedam

 ► Sprzedam drzwi przesuwne 
komandor wysokosc 2,5 metra 
szerokosc 90 cm szklo mleczne 300 zl 
szt.730771810 

Usługi

 ► Anteny nowocześnie solidnie 
montaż serwis 603 375 875 

 ► Brukarstwo meritumbruk@o2.pl 
696 437 501 

 ► Czyszczenie skórzanej tapicerki 
samochodowej, 505 076 331 

 ► Dachy papą, 605 606 914

 ► Drzewa, krzewy – ścinanie, 
pielęgnacja. Karczowanie działek. 
Utylizacja gałęzi. Małoinwazyjne 
usuwanie pni, karp (metodą 
frezowania). Tel. 661-880-661 

 ► DOCIEPLANIE BUDYNKÓW 
TEL:795 96 96 96 

 ► Domofony, videodomofony 
603 375 875 

 ► Hydraulik, 535 872 455.

 ► Jeśli chcesz podnieść 
swój teren, działkę, 
zadzwoń 514-505-590.

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

 ► Protezy zębowe 450 zł, 
508 357 334 

 ► Studnie tel. 601 231 836

Dam pracę
 ► USŁUGI BUDOWLANE - stany 

surowe, wykończenia, remonty, 
duże doświadczenie, referencje. 
Tel. 518 493 643 

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

 ► WYMIANA OPON, 795 569 659 

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

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

 ► Agencja Pracy Tymczasowej 
Adecco Poland Sp. z o.o. 
nr rejestru 346 poszukuje na terenie 
Pruszkowa 100 osób (panie i panowie) 
do pracy na produkcji i magazynie. 
Zgłoś się już teraz! 
Al. Wojska Polskiego 16a 
lok. 44, 05-800 Pruszków, 
Tel. 22 738 88 20 

 ► Firma sprzątająca zatrudni 
do sprzątania na terenie obiektu 
Tesco Piastów al. Tysiąclecia 7, 
wynagrodzenie płatne terminowo. 
Kontakt pan Roman 789127639 

 ► Firma transportowa poszukuje  
kierowców kat C+E na PL 
+48 504 206 446 

Kwalifi kowanego Pracownika 
Ochrony z legitymacją 
do broni i dostępem 
do informacji poufnych. 
Tel.: 695-510-154 

Praca na produkcji – Pruszków. 
Praca w systemie zmianowym 
Atrakcyjne wynagrodzenie.
Szczegółowe informacje 
pod nr tel.: 661 206 436 

05-800 Pruszków Al. Jerozolimskie 451 
tel: 795-569-659, www.pitstopserwis.eu

MECHANIKA 
POJAZDOWA 
Pełen zakres usług, wulkanizacja,  

zawieszenia, hamulce, rozrządy, sprzęgła, 
klimatyzacja i wiele innych. 
Diagnostyka komputerowa. 

WSZYSTKIE MARKI  
TANIO, SZYBKO I SOLIDNIE

 797 705 105
-  

wystarczy
dowód osobisty

-  
gotówka
w jeden dzień

Pożyczka
 ekspresowa

P o ż y c z k i   e k s p r e s o w e

Nawet
do 6000zł

Sprawdź nas!
Koszt połączenia wg taryfy operatora.

797 705 110

11

ul. Pogodna 7
22 728 90 50

www.hurtownia-ogrodnicza.com

NAJWIĘKSZY
I NAJLEPSZY SKLEP

OGRODNICZY
W PRUSZKOWIE

OGŁOSZENIE
Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r.,  
poz. 1774 z późń. zm.) Wójt Gminy Raszyn informuje, że 
podał do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie z dniem  
7 i 8 lipca 2016r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy 
Raszyn ul. Szkolna 2a wykazów:
- w którym przeznaczył do wynajęcia, zgodnie z wydanym 

Zarządzeniem nr 92/16 z dnia 7 lipca 2016 r. lokal o pow. 6 
m.kw. mieszczący się na drugim piętrze w budynku Urzędu 
Gminy Raszyn. Lokal przeznaczony jest na działalność 
ubezpieczeniową,

- w którym przeznaczył do wydzierżawienia na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy zgodnie z wydanym 
Zarządzeniem nr 93/16 z dnia 7 lipca 2016r. część 
działki o pow. 108 kw przy Al. Krakowskiej 57 w Raszynie 
wykorzystywanej pod usługi. 

Wykazy zostały wywieszone na okres 21 dni licząc od dnia 
wydania ogłoszenia.

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego informuje,  
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gro-
dzisku Mazowieckim przy ul. Kościuszki 32A oraz 

na stronie internetowej www.bip.grodzisk.pl został 
umieszczony wykaz nieruchomości lokalowej przezna-
czonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz 
najemcy z dnia 28.06.2016 r., położonej w Grodzisku 
Mazowieckim przy ulicy Grunwaldzkiej 8 lokal nr 20  
o pow. 44,0 m².

Gimazjum Społeczne  

•  Wysokie kwalifikacje kadry pedagogicznej
•  Życzliwa atmosfera oraz opieka pedagoga, bezpieczeństwo
•  Nauczanie w zespołach klasowych – do 18 osób
•  Zwiększona ilość godzin z matematyki i języka polskiego
•  Język angielski w wymiarze rozszerzonym
•  Dodatkowo w liceum od 1 do 3 przedmiotów w wymiarze 

rozszerzonym – do wyboru
•  Zajęcia dodatkowe: warsztaty dziennikarskie; koło literackie; 

klub malarstwa, rzeźby i projektowania; klub filmowy; koła przedmiotowe
•  Indywidualne konsultacje z każdego przedmiotu
•  Własna biblioteka, stypendia naukowe, wyjazdy krajowe i zagraniczne
•  Zajęcia sportowe (w tym na krytym basenie), taniec, koło strzeleckie, siłownia

Pruszków, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 10
Sekretariat 9.00-14.00, tel.: 022 758 76 80

e-mail: slo23_pruszkow@o2.pl

Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 23  

UPRAWAWA NIENIAMI 
SZKOŁY PUBLICZNEJ
OD 1991

ZUPRAWAWA NIENIAMI
SZKOKOK ŁYŁYŁ PUBLICZNEJ

OD2004

www.slo23.edu.pl

30% 
ZNIŻKI CZESNEGO DLA 

RODZEŃSTWA

 APT RANDSTAD  
NR 47

poszukuje osób do pracy na stanowisko: 

PRACOWNIK PRODUKCJI  
w Pruszkowie

Oferta:
• Umowa o pracę tymczasową (pełny etat)

• 3 zmiany od pn. do pt.
***

Zainteresowała Cię ta oferta?
Wyślij sms „produkcja”  

na nr 501 326 691

MAGAZYNIER  
– BŁONIE

Firma INDYKPOL S.A.  
poszukuje Magazyniera.

– praca w systemie zmianowym  
(często w porze nocnej, II – III zmiana)

Wymagana aktualna książeczka  
zdrowia (sanitarno-epidemiologiczna)

e-mail: rekrutacja@indykpol.pl
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