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R E G I O N
Trwają intensywne 
konsultacje dotyczące 
organizacji komunikacji 
zastępczej na czas 
zamknięcia linii kolejowej 
Warszawa Włochy- 
-Grodzisk Mazowiecki. 
Jeden z pomysłów zakłada 
wydzielenie buspasa  
w Al. Jerozolimskich na odcinku 
od Pruszkowa do Ursusa. 

G igantyczny remont na 
podmiejskiej linii ko-
lejowej nr 447 ma roz-
począć się w połowie 

przyszłego roku. Od września 
2017 r. całkowicie wstrzyma-
ny zostanie ruch pociągów. To 
oznacza, że tysiące pasażerów  
z Grodziska Mazowieckiego, Mi-
lanówka, Brwinowa i Pruszkowa 
zostanie pozbawionych codzien-
nego środka komunikacji i dojaz-
du do pracy lub szkoły. Jak duża 
będzie to rewolucja można so-
bie wyobrazić... 

Utrudnienia mają potrwać od 
12 do 15 miesięcy. W tym czasie 
w barwach KM i ZTM na trasę 
wyruszą autobusy. Tyle wiemy 
na pewno. Docelowy model za-
stępczego dowozu mieszkańców 
naszego regionu do i z Warsza-
wy nadal nie jest znany. Między 
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czytaj więcej na str. 2

Ból głowy z zastępczą komunikacją
PKP PLK, Zarządem Transportu 
Miejskiego, Kolejami Mazowiec-
kimi i lokalnymi samorządami 
trwają negocjacje w tej spra-
wie. – Szczegółów w dalszym 
ciągu nie znamy. Na ostatnim 
spotkaniu domagaliśmy się, aby 
najpóźniej w styczniu się one 
pojawiły, abyśmy mogli infor-
mować mieszkańców – mówi 
Andrzej Kurzela, wiceprezy-
dent Pruszkowa. 

Władze Pruszkowa postulują 
wydzielenie buspasa w Alejach 
Jerozolimskich, co miałoby uła-
twić jazdę autobusom. – Zawnio-
skowaliśmy aby na odcinkach, 
gdzie da się to zrobić, dać pre-
ferencję komunikacji publicznej. 

Mówimy o odcinku od Pruszkowa 
do Ursusa – zaznacza Kurzela. 

Czy takie rozwiązanie w ciągu 
ruchliwej trasy nr 719 jest moż-
liwe? – Na tym etapie trudno 
powiedzieć. Najpierw musi być 
znany projekt organizacji ruchu, 
który następnie trafi do zaopinio-
wania – wyjaśnia Monika Burdon, 
rzecznik prasowy Mazowieckie-
go Zarządu Dróg Wojewódzkich. 
– Nie wiem czy wyłączenie pasa 
ruchu na drodze, którą przejeż-
dżą 30 tys samochodów na dobę 
sprawdzi się. Aczkolwiek w War-
szawie mamy takie sytuacje i to 
działa – dodaje. 

Władze Pruszkowa postulują wydzielenie buspasa w Al. Jerozolimskich
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– To będzie hit pierwszej części sezonu, zapowiada się emocjonujący mecz. 
Lubimy wysoką stawkę. Aby odnieść sukces musimy być aktywni przez  
cały mecz i mieć wpływ na obraz gry. Nie wolno czekać na przeciwnika.  
Tomasz Redzimski, trener tenisistów stołowych Bogorii Grodzisk Mazowiecki przed meczem z Hennebont 
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Remont linii kolejowej nr 447 obejmie 
m.in. 22-kilometry torów, budowę 
nowego przystanku w Parzniewie i tunelu 
w ciągu pruszkowskiej ulicy Działkowej

wprowadzone zostało honoro-
wanie biletów KM i ZTM w WKD 
– zaznacza Kurzela. 

Jak do tego odnoszą się po-
zostałe strony? – ZTM bierze na 
siebie organizację całej komu-
nikacji zastępczej na zlecenie 
PKP PLK. Są do tego zobowią-
zani i wydaje się, że się starają  
– mówi wiceprezydent Prusz-
kowa. I jednocześnie przyznaje:  
– Mamy kilka obaw. Pierwsza, to 

czy dotrzymany zostanie termin 
poszerzenia „wąskiego gardła” 
na wysokości Znicza (prace mają 
się zakończyć w sierpniu 2017 r.  
– przyp. red.). Kolejna to, czy wy- 
konawca przebudowy torów wy-
robi się w wyznaczonym czasie. 
Wreszcie: czy tak duża ilość au-
tobusów komunikacji zastępczej 
nie spowoduje jeszcze więk-
szego natężenia ruchu na i tak 
już przeciążonych ulicach. Je-
dyna nadzieja, że mieszkańcy 

przesiądą się do komunikacji 
publicznej i w tym czasie ogra-
niczą jazdę własnymi samocho-
dami i że dokuczliwości uda 
się zminimalizować. 

W nieco lepszej sytuacji niż pa-
sażerowie z Pruszkowa są miesz-
kańcy Grodziska Mazowieckiego. 
Stamtąd pociągi mają odjeżdżać 
po torach dalekobieżnych. – Cały 
czas ustalamy szczegóły, więc na 
razie nic nie mogę powiedzieć. 

Naszym priorytetem jest, aby tych 
pociągów jeździło jak najwięcej. 
W godzinach porannych mamy 
do przewiezienia ok. 4 tys. osób 
i to nasz cel, aby koleją mogły się 
one dostać do Warszawy – mó-
wi Grzegorz Benedykciński, bur-
mistrz Grodziska. 

Do komunikacyjnej rewo-
lucji związanej ze wstrzyma-
niem ruchu na linii podmiejskiej 
447 od dłuższego czasu przygo-
towuje się Brwinów. Zgodnie 

Co poza buspasem proponują 
władze Pruszkowa? – Chcemy aby 
jedna z linii była przeznaczona 
tylko dla naszych mieszkańców 
i Alejami Jerozolimskimi dowoziła 
pasażerów do Dworca Zachod-
niego. Druga wyruszy z Grodzi-
ska i będzie zabierała wszystkich 
po drodze. W Piastowie te auto-
busy będą się przeprawiać wia-
duktem na drugą stronę torów, 
następnie ulicą Warszawską do 
Ursusa Niedźwiadka i dalej w kie-
runku Zachodniego – mówi nam 
wiceprezydent Andrzej Kurzela. 

W szczycie autobusy miały-
by odjeżdżać z Pruszkowa co 
7-8 minut, poza nim co 15 min. 
To nie wszystko. – Na ostat-
nim spotkaniu podnieśliśmy 
jeszcze jedną kwestię. Chodzi 
o ściślejszą współpracę z War-
szawską Koleją Dojazdową, aby 
WKD niezależnie od planów in-
westycyjnych wzmocniła swoją 
linię w czasie trwania remon-
tu na 447. Na pewno w Prusz-
kowie będzie taka sytuacja, że 
część mieszkańców, którzy ko-
rzystają teraz z SKM przesiądzie 
się do kolejek. Chcemy także, aby 

Władze Pruszkowa postulują wydzielenie buspasa w Al. Jerozolimskich
dokończenie ze str. 1

z zapewnieniami burmistrza Ar-
kadiusza Kosińskiego, PKP PLK 
zgodziły się już na uruchomienie 
połączenia autobusowego Brwi-
nów-Warszawa Zachodnia bez 
przystanków pośrednich. Gmina 
zadba też o łatwy dojazd do stacji 
WKD w Otrębusach i PKP w Błoniu.
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Remont linii kolejowej nr 447 
obejmie 22-kilometry torów, na-
prawę czterech mostów i trzech 
wiaduktów, przebudowę pero-
nów i stacji, budowę nowego 
przystanku w Parzniewie i tu-
nelu w ciągu pruszkowskiej ulicy 
Działkowej. Modernizacja zakłada 

remont układu torowego, obiek-
tów inżynieryjnych znajdujących 
się na trasie, sieci trakcyjnej oraz 
montaż nowych urządzeń stero-
wania ruchem kolejowym Prace 
mają potrwać 15 miesięcy, choć 
kolejarze zapewniają, że postarają 
się skrócić ten czas do 12.

R E G I O N
W Warszawie podpisane 
zostało czterostronne 
porozumienie, na mocy 
którego w powiecie 
pruszkowskim wybudowany 
zostanie nowy kolektor 
oczyszczalni ścieków. 

K olektor C-bis będzie 
stanowił odciążenie dla 
istniejącego Kolektora 
C, odprowadzającego 

ścieki sanitarne z terenu Piasto-
wa, Pruszkowa i dzielnicy Ursus do 
oczyszczalni ścieków w Pruszko-
wie. Konieczność budowy Kolek-
tora C-bis wynika z jednej strony  
z przeciążenia obecnie działające-
go kolektora, a z drugiej z potrze-
by rozbudowy sieci kanalizacyjnej 
dla terenów, które dotychczas 
pozostawały niezurbanizowa-
ne. Istniejący obecnie układ od-
prowadzania ścieków z obszaru 
obejmującego Piastów i Pruszków 
nie posiada wymaganej rezerwy 
przepustowości, co stwarza re-
alne zagrożenie przepełnienia,  
a w konsekwencji awarii i wią-
żących się z tym niedogodności.

Co da nowy kolektor? – To 
w praktyce mniej awarii wodo-
ciągowych i mniejsza uciążli-
wość nieprzyjemnych zapachów, 
na które narażeni są mieszkań-
cy Piastowa i Pruszkowa – tłu-
maczy Krzysztof Bukowski ze 

Starostwa Powiatowego w Prusz-
kowie. – Budowa Kolektora C-bis 
i jego połączeń z obecnie pracują-
cym kolektorem jest szczególnie 
ważna z punktu widzenia Powia-
tu Pruszkowskiego dlatego od po-
czątku deklarowaliśmy swoją wolę 
współpracy przy jego budowie – 
mówi Maksym Gołoś, starosta 

pruszkowski. – Jeśli na tym etapie 
możemy podjąć działania, które 
uchronią mieszkańców Pruszkowa 
i Piastowa przed przykrymi kon-
sekwencjami ewentualnej awarii 
niewydolnej już instalacji to jest to 
działanie, któremu należy i należa-
ło nadać wysoki priorytet – dodaje.

Koniec problemów ze ściekami?

Nowy kolektor ma zagwaran-
tować bezpieczną pojemność 
i retencję ściekową dla całego 
systemu kanalizacji sanitarnej 
pasma pruszkowskiego. 

Sygnatariuszami podpisanego 
porozumienia są prezes Zarzą-
du Miejskiego Przedsiębior-
stwa Wodociągów i Kanalizacji 

w m. st. Warszawie S.A. Renata 
Tomusiak, starosta pruszkow-
ski Maksym Gołoś i członek za-
rządu Powiatu Pruszkowskiego 
Ewa Borodzicz, prezydent mia-
sta Pruszkowa Jan Starzyński 
i burmistrz miasta Piastowa  
Grzegorz Szuplewski. [EL]
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Spór na linii Podkowa 
Leśna – powiat grodziski 
jest widoczny. Sytuacja 
zaognia się. Burmistrz 
Podkowy stawia  
pytanie o zasadność 
„przebywania” miasta  
w powiecie grodziskim.

W edług Artura Tu- 
sińskiego, bur- 
mistrza Podko- 
wy Leśnej, powiat 

grodziski w ogóle nie inwestuje 
w tym mieście. Z wyliczeń wło-
darza wynika, że statystyczny 
podkowianin odprowadza naj-
więcej podatków w porównaniu 
do mieszkańców innych gmin 
znajdujących się w powiecie, do-
kładnie 895 zł rocznie (w przeli-
czeniu na jedną osobę). – Powiat 
omija jakiekolwiek inwestycje 
szerokim łukiem i rzuca nam 
kłody pod nogi. Jedyne co robi, 
to ogranicza się do podejmowa-
nia prac interwencyjnych wtedy 
kiedy żądamy odmalowania pa-
sów lub oczyszczenia studzienek 
chłonnych w pasie drogi powia-
towej. W latach 2012-2016 nie 
zainwestowano nawet złotów-
ki – twierdzi Tusiński.

Choć powiat grodziski łoży na 
utrzymanie muzeum w Stawisku 
ok. 600 tys. zł rocznie to bur-
mistrza nie zadowala. Mocno 

podważa też zasadność „prze-
bywania” Podkowy w powie-
cie grodziskim. – Nie dość, że 
płacimy statystycznie najwię-
cej to nie dostajemy nic w za-
mian. Ja stawiam głośno pytanie 
o zasadność bycia w powiecie 
grodziskim. Rozmawiałem z Mi-
lanówkiem, tam mają podobne 
zdanie. Nie wiem co zrobi Jak-
torów, ale w momencie gdy bę-
dą to trzy gminy to nie będzie 
powiatu grodziskiego. W mo-
mencie gdy odejdzie jakaś część 
procentowa mieszkańców to po-
wiat zostanie rozparcelowany, 
ponieważ nie ma ekonomiczne-
go uzasadnienia, by taki istniał. 
A my znajdziemy się w powie-
cie pruszkowskim. Problem sam 
się rozwiąże – mówi Tusiński.  
– Jeżeli powiat nie zacznie dzia-
łać zgodnie z prawem i nie za-
cznie szanować podkowian to 
będę stawiał takie pytania i te-
zy. Wiem też, że mieszkańcy 

Burmistrz Tusiński stawia pytanie...

zbierają wnioski o odwołanie 
zarządu powiatu – dodał.

Włodarz stanowczo twierdzi, 
że Podkowa Leśna poradzi so-
bie bez powiatu grodziskiego. 
Jednak czy trafiając do innego, 
w tym przypadku pruszkow-
skiego, będzie lepiej? Tusiński: 
– Gorzej być nie może, bo te-
raz nie mamy nic. Więc czy jest 
coś gorszego od niczego? Odpo-
wiedź jest prosta – nie. Funk-
cjonuje u nas muzeum Jarosława 
i Anny Iwaszkiewiczów w Stawi-
sku. W momencie kiedy wyjdzie-
my z powiatu, to powiat nie ma 
żadnej instytucji kultury, czy-
li nie ma się czym pochwalić. 
Dodatkowo poziom naucza-
nia w Podkowie jest najwyższy 
w powiecie, Milanówek jest tuż 
za nami. Myślę, że byłaby to naj-
większa strata pozamaterialna 
dla powiatu grodziskiego.

Burmistrz opisał przemyśle-
nia też na swoim blogu. [SD]
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Kolektor C-bis będzie stanowił 
odciążenie dla istniejącego Kolektora C, 
odprowadzającego ścieki sanitarne  
z terenu Piastowa, Pruszkowa  
i dzielnicy Ursus 

Ruch na podmiejskiej linii kolejowej 447 ma być całkowicie wstrzymany od września 2017 r. 

Ból głowy z zastępczą komunikacją
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1 – na takim miejscu ostatecznej listy rankingowej inwestycji drogowych mogących liczyć na dofinansowanie 
znajduje się budowa ulicy Okrężnej w Grodzisku Mazowieckim. Listę pod koniec listopada opublikował Ma-

zowiecki Urząd Wojewódzki. Na dofinansowanie mają też szanse inne drogi z naszego regionu. Które z projektów 
zakwalifikowano będzie wiadomo pod koniec tego roku.  1P i ą t e k ,  2  W R Z E Ś N I A  2 0 1 6
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Dostaną pieniądze na parkingi

 Seweryn Dębiński  

R E G I O N
Gminy z powiatów  
grodziskiego i pruszkowskiego 
wybudują parkingi  
w systemie „Parkuj i Jedź”. 
Mieszkańcy będą mogli 
zostawić swoje pojazdy 
blisko stacji kolejowych,  
a następnie przesiąść się  
do pociągów. Gdzie  
powstaną takie parkingi?

W całej metropolii 
warszawskiej po-
wstanie aż 27 par- 
kingów „Parkuj  

i Jedź”. W sumie samorządy otrzy-
mają na ten cel niemal 60 mln zł  
dofinansowania z funduszy euro- 
pejskich. Pieniądze udało się 
pozyskać gminom z nasze-
go regionu. Obiekty powstaną  
w Pruszkowie, Piastowie, Micha-
łowicach (tu zostanie rozbudo-
wany), Grodzisku Mazowieckim  
i Podkowie Leśnej. Mieszkańcy 
zyskają możliwość pozostawienia 
swoich pojazdów na parkingach 
zlokalizowanych blisko linii ko-
lejowych, a następnie skorzysta-
nia z komunikacji zbiorowej. Jak 
wiadomo, kolej czasami pozwa-
la na szybsze dotarcie do stolicy, 
zwłaszcza w godzinach szczytu.

Na pierwszym miejscu z 93 punk- 
tami znalazł się projekt part-
nerski złożony przez trzy gminy 
z powiatu pruszkowskiego, czy-
li: Pruszków (lider), Piastów i Mi-
chałowice. W Pruszkowie obiekty 
powstaną przy ul. Sienkiewicza 
oraz Waryńskiego. Na pierwszej 
z wymienionych ulic będzie ok. 
390 miejsc postojowych, zaś 
na drugiej ok. 110. – Pruszków 

pomysł udało się doprowadzić do 
końca, bo mamy niemały problem 
z samochodami pozostawionymi 
w nieodpowiednich miejscach – 
powiedział nam Grzegorz Bene-
dykciński, burmistrz Grodziska.

Mieszkańcy Podkowy Leśnej 
też mają powody do zadowole-
nia. Długo wyczekiwana inwe-
stycja, czyli obiekt „Parkuj i Jedź” 
powstanie przy stacji WKD Pod-
kowa Leśna Główna. – W sierpniu 
pisałem na blogu, że wystąpili-
śmy z wnioskiem o dofinansowa-
nie budowy parkingu na kwotę 
601 tys. zł. Wartość całego pro-
jektu to 760 tys. zł. Zajęliśmy wy-
soką piątą lokatę i otrzymaliśmy 
wnioskowaną kwotę. Dzięki do-
brej współpracy z zarządem WKD 
i podpisanemu porozumieniu 
będziemy mogli go wybudować 
na ich terenie – poinformował  
Artur Tusiński, burmistrz Podko-
wy. Parking zostanie ogrodzony, 
zostaną postawione stojaki i wia-
ta na rowery, kosze oraz ławki.

otrzyma 13,7 mln zł dofinansowa-
nia. Na początku roku będziemy 
ogłaszali postępowania przetar-
gowe. Po ich rozstrzygnięciu wy-
startujemy z budową parkingów. 
Myślę, że do połowy 2018 r. wyro-
bimy się z obydwoma projekta-
mi – mówi nam Andrzej Kurzela,  
wiceprezydent Pruszkowa.

W przypadku Michałowic tak 
naprawdę będzie rozbudowany 
istniejący parking przy ul. Kuchy 
w Regułach. – Będziemy go roz-
budowywać m.in. o 78 nowych 
miejsc postojowych. Pojawią się 
też miejsca na rowery. Inwestycja 
zostanie zrealizowana do koń-
ca przyszłego roku. Na ten cel 
otrzymaliśmy 978 tys. zł dotacji 
– mówi Krzysztof Grabka, wójt 
gminy Michałowice.

Pieniądze powędrowały też 
do Piastowa. Wybudowany zo-
stanie tam parking naziemny, 
który pomieści ok. 50 aut. Bę-
dzie on zlokalizowany przy ul. 
Hallera. Miasto otrzymało ponad  
720 tys. zł dofinansowania, by 

zrealizować ten projekt. – Budo-
wa może się rozpocząć po podpi-
saniu umowy o dofinansowanie 
z Mazowiecką Jednostką Wdra-
żania Programów Unijnych oraz 
po przeprowadzeniu przetargu 
na wykonawcę. Wstępny termin 
rozpoczęcia prac to czerwiec 2017 
roku – mówi Grzegorz Szuplew-
ski, burmistrz Piastowa.

Parkingi „Parkuj i Jedź” pow- 
staną też w gminach z powia-
tu grodziskiego. Obiekt, któ-
ry pomieści największą liczbę 
pojazdów (296 miejsc) zostanie 
wybudowany w Grodzisku Ma-
zowieckim przy ul. Żydowskiej. 
Ponadto planowana jest też 
budowa mniejszego parkingu  
(48 miejsc) przy Piaskowej. – My-
ślę, że w ciągu dwóch lub trzech 
miesięcy ogłosimy przetarg, a na 
początku 2018 r. obydwa parkingi 
zostaną oddane do użytku. Choć 
ten mniejszy, przy ul. Piaskowej, 
powinien powstać wykonany na-
wet wcześniej. Bardzo się cieszę, 
że ten odważny jak na Grodzisk 

Obiekty powstaną w Pruszkowie, Piastowie,  
Michałowicach, Grodzisku i Podkowie  
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P R U S Z K Ó W
Pruszkowscy strażnicy 
miejscy z ekopatrolu 
uratowali zaniedbanego 
psa. Warunki w jakich 
przebywał pozostawiały 
wiele do życzenia...

D o akcji strażników 
doszło 26 listopada. 
W godzinach poran- 
nych jeden z funk- 

cjonariuszy patrolując teren 
na Żbikowie ujawnił rażąco 
zaniedbanego psa. Czworo-
nóg znajdował się na posesji, 
był przetrzymywany w ciasnej 
klatce, w której nie sprzątano 
jego odchodów.

– Stan legowiska i budy dla 
zwierzęcia nie był w żaden sposób 
przygotowany do panujących wa-
runków atmosferycznych, a sam 
pies wyglądał na zaniedbanego 

– poinformowali strażnicy miej-
scy z Pruszkowa.

Właściciel zwierzęcia sam 
przyznał, że znajduje się ono 
w takich warunkach od daw-
na. Natychmiast powołano ko-
misję, która sprawdziła czy pies 
może pozostać pod opieką swo-
jego pana. W skład komisji we-
szli: lekarz weterynarii, członek 

Zaniedbany pies w ciasnej klatce...

Pruszkowskiego Stowarzyszenia 
na Rzecz Zwierząt, funkcjona-
riusz policji oraz strażnik miej-
ski z ekopatrolu.

Komisja zdecydowała o ode-
braniu psa. Jego właściciel po-
godził się z tym. Pies trafił do 
schroniska w Milanówku, pod 
opieką weterynarza będzie wra-
cał do sił. [SD]
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Tak ma wyglądać parking przy ul. Żydowskiej w Grodzisku
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nam na tym, aby połączyć młodzież 
ze starszym pokoleniem, z osobami, 
które pracowały w fabryce jedwabiu 
i to nam się udało – mówi Lidia Jaku-
bowska ze Stowarzyszenia Muzeum 
Jedwabnictwa Milanowskiego. Mu-
ral zostanie uroczyście odsłonięty  
17 grudnia podczas Wigilii Miejskiej. [EL]  

M I L A N Ó W E K
W centrum Milanówka, na ścianie bu-
dynku obok poczty powstał „jedwab- 
ny” mural. Dzieło młodzieży z milanow- 
skiego gimnazjum ma upamiętnić 
twórców polskiego jedwabnictwa, 
Henryka i Stanisławę Witaczków. To za 
ich sprawą Milanówek zasłynął z pro- 
dukcji m.in. z unikalnych apaszek. 

Malowidło przy ul. Piłsudskiego 32 to  
część międzypokoleniowego projek-
tu „Łączy nas jedwab” realizowanego 
przez Stowarzyszenie Muzeum Je-
dwabnictwa Milanowskiego. W dzieło 
zaangażowali się uczniowie z Gimna-
zjum Społecznego Milanowskiego To-
warzystwa Edukacyjnego. – Zależało 

Mural, który 
łączy pokolenia
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– Trzeba było od razu wezwać 
pogotowie, ale nikt tego nie zrobił  
– twierdzi ojciec dziecka

Inny obraz
Skontaktowaliśmy się z ojcem po-
szkodowanego Tymka. – Szpital 
wystosował notę informacyjną, 
czyli zawiadomienie do warszaw-
skiej policji. Byłem w Brwinowie 
na komisariacie i też złożyłem do-
niesienie w tej sprawie. Mój syn 
powiedział do mnie: „tato prze-
cież pani dyrektor kłamie, ja nic 
nie pamiętam”. On naprawdę 
nie pamięta 40 min. z tej sytu-
acji. A szkoła twierdzi, że nie stra-
cił przytomności i wszystko jest 
w porządku? – powiedział nam 
Arkadiusz Janczak.

Ojciec poszkodowanego 10-lat-
ka także widział nagranie z moni-
toringu. Jego zdaniem z materiału 

wyłania się inny obraz niż przed-
stawiła szkoła. – Dzieci absolut-
nie nie były pilnowane przez 
nauczycieli. Jest taki moment 
jak uczniowie wykręcają synowi 
ręce, a kolejny z nich podstawia 
mu nogę. W tym momencie jest 
stopklatka, wycięte półtorej mi-
nuty i później widać jak syn leży 
w kałuży krwi. Trzeba było od razu 
wezwać pogotowie, ale nikt tego 

nie zrobił. W dodatku szkoła za-
taiła przede mną, że moje dziecko 
straciło tak dużo krwi... Próbowa-
łem nagrać obraz z monitoringu 
telefonem, ale uniemożliwiono 
mi – twierdzi.

Zebranie...
5 grudnia w Zespole Szkół w Otrę-
busach odbyło się spotkanie ro-
dziców dzieci z wychowawcami. 
Poruszono oczywiście temat 
niedawnego wypadku Tymote-
usza. Na zebraniu obecny był też  
jego ojciec. 

– Katastrofa. Myślałem, że 
mnie zlinczują. Tak jak się spo-
dziewałem. Oni nie widzą proble-
mu. Najważniejsze, to dlaczego 

ja nagłośniłem całe to zajście 
i skrzywdziłem syna „napastni-
ków”? Podzieliłem wieś, ludzi, 
zniesławiłem szkołę itd. W ich 
mniemaniu był to tylko zwy-
kły wypadek. Nie widzą proble-
mu. Dlaczego ja napisałem we 
wpisie na Facebooku do bur-
mistrza, że chłopcy „zmasakro-
wali” mojego syna, bo przecież 
on miał tylko złamany nos i lekkie 

 Seweryn Dębiński 

O T R Ę B U S Y
Wracamy do sprawy 
kontrowersyjnego 
wypadku w Zespole Szkół 
w Otrębusach, po którym 
10-letni Tymoteusz  
w stołecznym szpitalu  
musiał przejść operację nosa. 

Jak już pisaliśmy w poprzed-
nim numerze w artykule 
„Uczeń IV klasy upadł...”, do 
bulwersującej sytuacji do-

szło 29 listopada. Tymek w wyni-
ku „zabawy” w szkole z kolegami 
doznał poważnych obrażeń i led-
wo uszedł z życiem – tak twierdzi 
jego ojciec, Arkadiusz Janczak. 
Tymczasem, jak informowali-
śmy, dyrektor szkoły wyjaśni-
ła nam, że sytuacja nie była aż 
tak poważna, a wszystkie pro-
cedury jakie stosuje się w takich 
przypadkach zostały dopełnione.

Nagranie z monitoringu
Głos w sprawie zabrał burmistrz 
gminy Brwinów Arkadiusz Kosiń-
ski, który otrzymał od dyrektor 
szkoły nagranie z monitoringu. 
Co na nim było? 

– Moim zdaniem z zachowa- 
nia chłopców widać, że cały wy-
padek był wynikiem głupich 
wygłupów, a nie zamierzonego 
działania. Dobrze to widać po 
ich autentycznym przestrachu 
(...) po udzieleniu pierwszej po-
mocy, poszkodowany chłopiec po  
ok. 2 minutach od zdarzenia prze-
szedł do pokoju nauczycielskiego 
w asyście pani dyrektor i jednej 
z nauczycielek. Kilkadziesiąt se-
kund później do pokoju nauczy-
cielskiego dotarła pielęgniarka.  
Po ok. 3 minutach z pokoju na-
uczycielskiego poszkodowany 
chłopiec wyszedł samodziel-
nie w towarzystwie pielęgniarki 
i przeszedł z nią do gabinetu pielę-
gniarskiego. Tyle suchy opis zda-
rzenia na podstawie nagrań wideo 
(pisownia oryginalna – przyp. red.) 
– wyjaśnia Arkadiusz Kosiński  
na Facebooku.

Sprawa „zabawy”  
nie cichnie
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Ojciec 10-letniego Tymoteusza kontra otrębuska szkoła

potłuczenia twarzy. Wszystko 
w normach przyzwoitości i do-
brej zabawy. Zgroza! – mówi Ar-
kadiusz Janczak. – A tymczasem 
mój syn przeszedł operację nosa 
pod pełną narkozą. Ponadto le-
karze w rozpoznaniu przy wypi-
sie wyraźnie napisali, że syn miał 
wstrząśnienie mózgu, uraz twa-
rzoczaszki ze złamaniem i stan 
po pobiciu – dodał.

Porozmawialiśmy z mamą 
(prosi o anonimowość) jednego 
z uczniów tej szkoły, która też była 
obecna na zebraniu. – Oczywiście 
temat zdarzenia został poruszony. 
To co było w mediach jest rozbież-
ne z faktami. Z tego co zrozu-
miałam od pana wychowawcy, 
nauczyciele są zdziwieni zachowa-
niem taty ucznia, którego to doty-
czyło. Chyba za szybko „wypuścił” 
informację w świat. Był w szkole 
i widział jaka jest sytuacja. Teraz 
mamy kuratorium i sprawdzają co 
się dzieje w szkole. Ogólnie rodzice 
też są niemile zaskoczeni, bo „od-
bija się” to na naszych dzieciach 
– mówi. – Od dzieci dowiedzia-
łam się, że to nie było pobicie tylko 
chłopcy się bawili. Dziecku krew 
leciała z ust, ale poszedł do pani 
pielęgniarki, która się nim zajęła. 
Rozumiem, że tata przejmuje się 
swoim dzieckiem, ale moim zda-
niem trochę za szybko wywołano 
całą aferę – dodaje.

G R O D Z I S K  M A Z .
Warszawska Kolej 
Dojazdowa przygotowuje 
się do bardzo ważnej 
inwestycji. Planuje 
wybudować drugi tor do 
Grodziska Mazowieckiego.

Dziś pociągi po dwóch 
torach na linii WKD 
kursują jedynie do 
stacji Podkowa Leś- 

na Zachodnia. Potem po jednym 
torze dojeżdżają do Grodziska,  
a po drugim do Milanówka. War-
szawska Kolej Dojazdowa szuka 
firmy, która przygotuje studium 
wykonalności dla budowy drugie-
go toru na szlaku Podkowa Le-
śna – Grodzisk Mazowiecki. Po 
co kolejarzom taki dokument? 
– Studium wykonalności obej-
muje przeprowadzenie wielo-
branżowej analizy możliwości 
realizacji inwestycji pod kątem: 
prawno-instytucjonalnym, tech-
niczno-technologicznym, eko- 
nomiczno-finansowym i środo- 

wiskowym. Studium jest ponad-
to jednym z dokumentów nie-
zbędnych do złożenia wniosku 
o współfinansowanie realizacji 
inwestycji ze środków bezzwrot-
nej pomocy finansowej – wyjaśnia 
Krzysztof Kulesza, rzecznik WKD.

To oznacza, że studium jest 
potrzebne kolejarzom, by okre-
ślić najkorzystniejszy wariant 
budowy drugiego toru i spraw-
dzić czy inwestycja jest opłacal-
na. Zwłaszcza, że szacunkowe 

koszty tego przedsięwzięcia są 
ogromne i wynoszą 85,5 mln zł! 
Warto dodać, że szacunki te nie 
są zbyt aktualne, ponieważ przy-
gotowano je w oparciu o opraco-
wane w 2008 r. studium rozwoju 
WKD. To oznacza, że inwesty-
cja może być tańsza lub droższa.

Kiedy zatem WKD planuje 
wybudować drugi tor do Gro-
dziska? Konkretnego termi-
nu rozpoczęcia prac kolejarze 
nie podają, ale za to zdradza-
ją, kiedy inwestycja może się 
zakończyć. – W zależności od 
wyników studium oraz wybo-
ru najkorzystniejszego wariantu 
realizacyjnego spośród rozwa-
żanych kolejnym etapem będzie 
opracowanie dokumentacji pro-
jektowej – mówi Kulesza. – Je-
żeli byłoby to możliwe w ramach 
obecnej perspektywy finanso-
wej, to prace budowlane powin-
ny zakończyć się nie później niż 
w 2023 r. – dodaje.

A co z budową drugiego toru 
do Milanówka? Czy kolejarze pla-

nują taką inwestycję? – Budowa 
drugiego toru na linii kolejowej do 
Milanówka nie jest przewidywa-
na. Nie uzasadniają tego analizy 
ruchu w zakresie spodziewanego 
maksymalnego popytu na prze-
wozy na tym odcinku, wymagają-
cego rozbudowy infrastruktury, 
jak również brak terenu na nie-
których odcinkach niezbędnego 
pod ułożenie drugiej nitki toru  
– podkreśla rzecznik Warszaw-
skiej Kolei Dojazdowej. [AS]

Drugi tor do Grodziska 
gotowy za siedem lat?

– Jeżeli byłoby to możliwe w ramach 
obecnej perspektywy finansowej,  
to prace budowlane powinny 
zakończyć się nie później niż  
w 2023 r. – mówi rzecznik WKD
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od powiatu łącznie 185 400 zł – na-
pisano na stronie Brwinowa. Warto 
dodać, że odśnieżanie autostrady A2 
leży w gestii Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad, natomiast za 
utrzymanie dróg wojewódzkich od-
powiedzialny jest Mazowiecki Zarząd 
Dróg Wojewódzkich. [SD]  

B R W I N Ó W
Gmina Brwinów zawarła umowę 
na zimowe utrzymanie ulic, chod-
ników, parkingów i ścieżek rowero-
wych. Wybrano ofertę złożoną przez 
Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z. o.o.  
z Pruszkowa. Co ciekawe, umowa 
obejmuje nie tylko drogi gminne, ale 
i powiatowe. – Rozmowy z powiatem 

pruszkowskim dotyczące przejęcia 
przez gminę Brwinów odśnieżania 
dróg powiatowych znajdujących się 
na jej terenie zakończyły się sukcesem. 
Na takie rozwiązanie wyrazili zgodę 
radni na sesji Rady Miejskiej 31 sierp-
nia br. W zamian za przejęcie części 
obowiązków gmina Brwinów otrzyma 

Gmina przygotowała  
się do zimy

Reklama

elektroniczne tablice ostrzegaw-
cze oraz sygnalizatory. Jeden 
z tych sygnalizatorów stanie mniej  
więcej w połowie długości tej ba-
rierki. Barierka powstała wcze-
śniej,  gdyż m.in. zabezpiecza już 
infrastrukturę podziemną, zabu-
dowane studzienki teletechnicz-
ne z kablami.

To już pewne: w miejscu ba-
rierki stanie sygnalizator. – W ra- 
mach tego terenu będziemy  
przeprowadzać również m.in. 
umocnienie skarpy na której  
umiejscowiony jest tor kolejowy  
– mówi Kulesza. Ruch samocho-
dów na Grodziskiej więc raczej 
odpada... Jednocześnie rzecznik 
WKD zapewnia, że ruch pieszych 
będzie odpowiednio poprowa- 
dzony, zabezpieczony.

Jeśli już, to słupki 
Wracamy do sprawy bezpieczeń-
stwa. – Ustawienie tej barierki było 
najgorszym co można było zro-
bić. Jeśli już zachodzi potrzeba 

zamknięcia drogi dla samocho-
dów, to wystarczyło tam posta-
wić słupki. Teraz żeby barierkę 
ominąć piesi i rowerzyści mu-
szą wykorzystać miejsce bezpo-
średnio przy torach kolejowych... 
– mówi Arkadiusz Kosiński, bur-
mistrz Brwinowa. – Jeżeli rze-
czywiście nie będzie możliwości 
przejazdu samochodów to będę 
rozmawiał, aby otworzyć tę dro-
gę dla pieszych i rowerzystów, 

 Andrzej Golec 

R E G I O N
Zaskoczenie było zupełne. 
Mieszkańcy wyjeżdżający 
autami 28 listopada rano  
z ul. Grodziskiej w stronę 
stacji Podkowa Leśna 
Zachodnia zastali na końcu 
drogi metalową barierkę. 
Jazda dalej była niemożliwa...  

S kąd się ta barierka wzię-
ła? – zastanawiano się. 
Potem przyszły silniej- 
sze emocje. Helena Pio-

trowska, sołtys Owczarni: – By-
liśmy zszokowani zagrodzeniem 
przez WKD metalową barierką 
dojazdu łączącego ul. Grodzi-
ską w Owczarni z ul. Parkową  
w Podkowie Leśnej Zachodniej. 
To ogromne utrudnienie dla ru-
chu samochodowego mieszkań-
ców Owczarni, Podkowy i okolic. 
Od wielu lat tą drogą jeździłam. 
Jest to najbliższe połączenie do 

wprowadzić najbezpieczniejsze 
rozwiązania – dodaje.

Artur Tusiński, burmistrz 
Podkowy Leśnej: – Moim zda-
niem w perspektywie powinien 
tam być przywrócony ruch pie-
szy i rowerowy, co da się zrobić. 
Taka barierka nie była dobrym 
rozwiązaniem, wychodzi na to, że 
jeśli ktoś chce tędy przejść musi 
prawie wejść na tory. Ale myślę, 
że to zmienią.

Kierowców chcących wyjechać z ulicy Grodziskiej czekała „niespodzianka”
stacji WKD, galerii w Podkowie.  
A tak trzeba będzie nadrabiać 
1,5-2 kilometry. Mam nadzieję, że 
sprawa dla mieszkańców zostanie  
pozytywnie załatwiona. Będzie- 
my walczyć, zbierać podpisy.

Beata Perka, mieszkanka  
ul. Grodziskiej: – Korzystam z tej 
drogi kilka razy dziennie. To, że 
nie mogę przejechać samocho-

dem mogę jeszcze zrozumieć. Ale 
ta barierka stwarza niebezpieczeń-
stwo, dzieci mają przez nią skakać? 
Czy można ją ominąć? Można, ale 
wąskim miejscem przy torach...

Skąd się wzięła?
Do sprawy niebezpiecznej barier-
ki jeszcze powrócimy. Ale dlacze-
go się pojawiła?

To pytanie zadaliśmy Warszaw-
skiej Kolei Dojazdowej do której 
należy teren. – Wiem o co chodzi. 
O łącznik między ul. Grodziską 
w Owczarni a ul. Parkową w Pod-
kowie – powiedział Krzysztof Ku-
lesza, rzecznik prasowy WKD. 
– Jesteśmy w trakcie realizacji 
przedsięwzięcia inwestycyjnego 
związanego z zabudową dodat-

kowych zabezpieczeń w posta-
ci sygnalizacji przejazdowej na 
przejeździe w ciągu ulicy Parko-
wej/Zachodniej przy przystan-
ku Podkowa Leśna Zachodnia. 
W ramach tego przedsięwzię-
cia została opracowana docelo-
wa organizacja ruchu drogowego 
i pieszego na tym przejeździe. Zo-
staną tam zamontowane tablice 
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Metalowa barierka na końcu drogi

– Jeden z sygnalizatorów stanie mniej 
więcej w połowie długości tej barierki 
– twierdzi rzecznik WKD 
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G R O D Z I S K  M A Z O W I E C K I
Niedawno policjanci dwukrotnie 
musieli podjąć interwencję wobec 
tego samego kierowcy. Był pijany... 
Po godz. 16 w Wycinkach Osow-
skich policjanci zauważyli fiata,  
który poruszał się całą szerokością  
drogi. Okazało się, że kierujący nim  
mężczyzna ma w organizmie dwa 

promile alkoholu. Policjanci zatrzy-
mali mu prawo jazdy, a auto przeka-
zali wskazanej osobie. Ten sam dzień,  
godz. 20. Funkcjonariusze podej-
mują interwencję wobec kierowcy  
fiata, który na przejściu dla pieszych  
w Grodzisku wyprzedzał samo- 
chód ciężarowy. Po sprawdzeniu kie- 

Dwa razy zatrzymany 
za jazdę po pijanemu

rowcy wyszło na jaw, że został on 
zatrzymany trzy godziny wcześniej.  
W drodze na komendę Piotr Ś. pró-
bował wręczyć policjantom łapówkę  
w zamian za zaniechanie dalszych 
czynności. Kolejne badanie trzeź-
wości wykazało u 43-latka trzy pro-
mile alkoholu. [SD]  
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Ranking inwestycji drogowych, które mogą liczyć na dofinansowanie

Ulica Okrężna liderem na liście
 Anna Sołtysiak 

R E G I O N
Mazowiecki Urząd 
Wojewódzki opublikował 
ostateczną listę rankingową 
inwestycji drogowych, 
które mogą liczyć na 
dofinansowanie. Wśród nich 
znalazły się przedsięwzięcia 
z naszego regionu.

R emonty i przebudo-
wy dróg są jednymi  
z najkosztowniejszych 
inwestycji realizo-

wanych przez gminy i powia-
ty. Modernizacja dużej arterii 
to często wydatek kilku a nawet 
kilkunastu milionów złotych. 
W ostatnich latach samorzą-
dy mogły korzystać ze wspar-
cia z „Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych”, 
czyli tzw. schetynówek. Jednak  
jego realizacja dobiegła koń- 
ca. Rząd nadal wspiera inwes- 
tycje drogowe dzięki „Progra- 
mowi rozwoju gminnej i powia- 

towej infrastruktury drogowej 
na lata 2016 – 2019”, który jest 
swoistą kontynuacją wspomnia- 
nych „schetynówek”.

Nabór wniosków dobiegł końca. 
31 października Mazowiecki Urząd 
Wojewódzki opublikował wstępne 
listy rankingowe. W tegorocznym 
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naborze złożono 124 projekty: 37 
z powiatów i 87 z gmin. Wśród nich 
są również te z naszego regionu. 
Pod koniec listopada zaprezen-

towano już ostateczny ranking 
wniosków. Kilka projektów z na-
szej okolicy znalazło się na wyso-
kich miejscach.

Pewne jest, że Grodzisk Mazo-
wiecki otrzyma pieniądze na bu-
dowę ul. Okrężnej. Jego wniosek 
znalazł się na 1. miejscu listy ran-
kingowej. Na miejscu 19. pojawił 
się wniosek gminy Raszyn, która 
chce wybudować ul. Szkolną od al. 
Krakowskiej do ul. Poniatowskie-
go. Na 22. pozycji znalazł się wnio-
sek Pruszkowa na przebudowę  
ul. Lipowej. Dwa oczka niżej zna-
lazł się wniosek gminy Brwinów, 
która ubiega się o dofinansowanie 
budowy obwodnicy Moszny. Wnio- 
sek Piastowa dotyczący przebu- 
dowy ul. gen. Dąbrowskiego zna- 
lazł się na 46. pozycji. Pod ko-
niec roku będzie wiadomo, któ- 
re z projektów zostały zakwali- 
fikowane do dofinansowania.

Co ciekawe, na ostatecznej li-
ście rankingowej nie ma wnio-
sków powiatu pruszkowskiego 
i grodziskiego. Powiat prusz-
kowski nie złożył w tym rozdaniu 
wniosku, choć wspólnie z mia-
stem Pruszków będzie realizował 
ul. Lipową. Natomiast wnioski po-
wiatu grodziskiego odrzucono. 

M I L A N Ó W E K
W nocy z 2 na 3 grudnia 
zniszczone zostały 
elementy sygnalizacji  
na przejeździe WKD  
w ciągu ul. Średniej 
w Milanówku. 

W inowajcą był kierowca 
samochodu, który, jak  
in formował przewoź-

nik, nie zachował ostrożności. 
Przeprawa przez tory ko-

lejki wyglądała po zdarzeniu 
jak pobojowisko. – Zniszczeniu 
uległy sygnalizator dwukomo-
rowy zlokalizowany po połu-
dniowo-zachodniej stronie 

przejazdu kolejowego, słup 
monitoringu wizyjnego oraz 
labirynt dla pieszych (barierki). 
Częściowemu uszkodzeniu ule-
gła również nawierzchnia przej-
ścia dla pieszych. Wszystkie 
wymienione elementy po od-
powiednim zabezpieczeniu zo-
staną najszybciej jak to możliwe 
zastąpione nowymi, z wyjąt-
kiem sygnalizatora samoczyn-
nej sygnalizacji przejazdowej, 
na który wykonawca urządzeń 
będzie składać odrębne zle-
cenie produkcji dla nowego 
komponentu – przeczytaliśmy 
w komunikacie Warszawskiej  
Kolei Dojazdowej. [EL]

Zniszczona sygnalizacja 
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Pewne jest, że Grodzisk Mazowiecki 
otrzyma pieniądze na budowę  
ul. Okrężnej. Jego wniosek jest  
na 1. miejscu listy rankingowej  

R E G I O N
W 6. edycji Gali Kobiet 
Sukcesu Mazowsza 2016 
jedną z laureatek została 
Anna Łukawska-Adamczyk 
z Koszajca. Kapituła 
konkursu zwróciła uwagę 
na duży wkład pani Anny 
w Koszajecki Garaż Babski 
oraz utworzenie Fundacji 
WIEŚWIEJAK.

P odczas Gali Kobiet Suk-
cesu Mazowsza 2016, 
która odbyła się w War- 
szawskiej Operze Ka-

meralnej Anna Łukawska-Adam- 
czyk została uroczyście uho-
norowana „Złotą Dziesiątką”. 
Te wybory w Polsce mają długą 
tradycję, cieszą się niesłabnącą 
popularnością. Wydarzenie to 
obserwowane jest przez tysiące  
słuchaczy i widzów.

Pani Anna nie spodziewała 
się, że zostanie uhonorowana. 
– Informację o tym wyróżnie-

niu otrzymałam na dzień przed 
wręczeniem nagrody za zajęcie 
pierwszego miejsca w konkur-
sie na Liderkę Wiejską Krajo-
wej Sieci Obszarów Wiejskich. 
Szczerze? Myślałam, że to pomył-
ka, jednakże organizatorka kon-
kursu Ewa Domaradzka-Ziarek 

wyprowadziła mnie z błędu. Zo-
stałam zgłoszona przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Ma-
zowieckiego, a kapituła konkursu 
uznała, że zasługuję na znalezie-
nie się w gronie Kobiet Sukcesu 
Mazowsza – mówi nam Anna Łu-
kawska-Adamczyk.

Za jakie osiągnięcia została 
uhonorowana? – Wyróżnienie 
otrzymałam za działalność spo-
łeczną na terenie gminy Brwinów, 
a w szczególności we wsi Kosza-
jec. Kapituła konkursu zwróciła 
uwagę na Koszajecki Garaż Bab-
ski, czyli miejsce spotkań kobiet 
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oraz utworzenie Fundacji WIE-
ŚWIEJAK. Cieszy mnie to, że nie 
tylko kobiety ze świata nauki, czy 
biznesu są doceniane za swoje 
osiągnięcia – zaznacza pani Anna.

Jakie cele stawia sobie Pani 
na przyszłość? – pytamy. – Dla 
mnie tak naprawdę najważniej-
sze jest to, aby iść do przodu 
wraz ze wspaniałym zespołem 
sąsiadów i sympatyków Koszaj-
ca, rozwijać nie tylko Kosza-
jec, ale również wspierać inne 
sołectwa. Ważne jest dla mnie, 
żeby to co robimy jako „kosza-
jecka ekipa” było spójne i spra-
wiało nam ogromną frajdę. Jako 
zespół pragniemy doprowadzić 
do stworzenia w Koszajcu miej-
sca spotkań mieszkańców. Już 
nie garażu, a takiej mini świetlicy  
(30-35 mkw.) z ogrzewaniem, do-
stępem do wody – odpowiada An-
na Łukawska-Adamczyk. [SD]

Kobieta sukcesu z Koszajca
N A DA R Z Y N

Pijanego zastępcę 
wójta gminy Nadarzyn 
zatrzymano 3 sierpnia 
tego roku. A już we 
wrześniu wójt Janusz 
Grzyb zwrócił się  
do miejscowego 
posterunku policji 
z pismem o zwrot 
używanego sprzętu 
komputerowego (na mocy 
umowy sprzęt użyczała 
gmina Nadarzyn).

G mina Nadarzyn do-
tychczas użyczała 
policjantom dwie 
niszczarki doku-

mentów, dwie drukarki, dwa 
komputery i modem z opłaco- 
nym internetem. Chodziło o to,  
by policjanci z miejscowego po-
sterunku mogli sprawniej ob-
sługiwać mieszkańców gminy. 
Sprawy skomplikowały się, gdy 
funkcjonariusze zatrzymali pi-
janego wicewójta gminy Nada-
rzyn. Może nie od razu, lecz 
trochę później...

Mowa o sytuacji (pisaliśmy 
o niej wielokrotnie) z 3 sierpnia 
gdy zastępca wójta z Nadarzyna 
został zatrzymany do kontro-
li policyjnej na ul. Osiedlowej 
w Ruścu. – W trakcie inter-
wencji policjanci zatrzyma-
li podejrzanego o kierowanie 
samochodem pod wpływem 
alkoholu urzędnika samo-
rządowego Gminy Nadarzyn. 
Trzykrotne badania trzeźwości 
wykazały w organizmie męż-

czyzny ponad 3 promile alkoho- 
lu. Podkreślić należy, że przed- 
miotowa interwencja została 
przez policjantów przepro-
wadzona w sposób zgodny 
z obowiązującymi przepisa-
mi, a funkcjonariusze wykazali 
się w jej trakcie profesjonali-
zmem i całkowitą bezstronno-
ścią, postępując adekwatnie do 
zaistniałego zdarzenia – po-
informował asp. szt. Mariusz 
Mrozek, rzecznik prasowy Ko-
mendy Stołecznej Policji. 

Już 21 września Janusz Grzyb 
wystąpił o zwrot używane-
go sprzętu przez policjantów. 
W umowie zawartej pomię-
dzy komisariatem a urzędem 
gminy był zapis umożliwiający 
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przyczyny. – Zgodnie z zapisami 
umowy sprzęt teleinformatycz-
ny został zwrócony do Urzędu 
Gminy Nadarzyn w dniu 26 paź-
dziernika br. – podkreśla Mrozek.

Czy obie sprawy można łą- 
czyć? Czy wójt wyciągnął „kon- 
sekwencje” z interwencji poli- 
cjantów? Jednoznacznej odpo- 
wiedzi nie ma. W artykule z 1 gru- 
dnia zamieszczonym na por-
talu gpcodziennie.pl Janusz 
Grzyb wyjaśnił, że sprzęt po 
prostu trzeba było skasować. 
– Dziś czteroletni komputer to 
już przeżytek. Trzeba było ten 
sprzęt skasować. Wycofaliśmy 
te komputery i koniec historii 
– mówił „Gazecie Polskiej Co-
dziennie” wójt Grzyb.

Z oświadczenia policji wie-
my, że jednostka w Nadarzy-
nie otrzymała już komputerowe 
wsparcie. – Z uwagi na wy-
stąpienie przez wójta gminy 
Nadarzyn o zwrot sprzętu te-
leinformatycznego, Komendant 
Powiatowy Policji w Pruszko-
wie, pod którego podlega komi-
sariat w Nadarzynie, doposażył 
jednostkę w niezbędne kompu-
tery. (...)Jednocześnie Komen-
dant Stołeczny Policji podjął 
decyzję o przekazaniu na rzecz 
jednostki powiatowej w Prusz-
kowie nowego sprzętu telein-
formatycznego obejmującego 
komputery, drukarki i niszczar-
ki dokumentów w ilości, jaka 
została zwrócona Urzędowi 
Gminy Nadarzyn – informuje 
rzecznik prasowy KSP. [SD]

Sprzęt trzeba było skasować?

 – Cieszy mnie to, że nie tylko kobiety 
ze świata nauki, czy biznesu są 
doceniane za swoje osiągnięcia  
– zaznacza pani Anna

Wójt Janusz Grzyb
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W niedzielę, 11 grudnia, zaczną obo- 
wiązywać nowe rozkłady jazdy 
Warszawskiej Kolei Dojazdowej  
i Kolei Mazowieckich. Te ostatnie nie 
wprowadzają póki co dużej rewo-
lucji. – Rozkład jazdy pociągów po- 
zostanie na obecnym poziomie. Po- 
ciągi do i ze Skierniewic kursujące na  

tej linii będą obsługiwane taborem  
45 WE „Impuls”, zaś jedna para po-
ciągów „Wiedenka” i „Bolimek” przez 
wagony piętrowe – informuje Do-
nata Nowakowska, rzecznik praso-
wy KM. A WKD? Zmianą jest m.in. 
wprowadzenie w dni powszednie 
podstawowej częstotliwości kurso- 

Zmiana rozkładu 
jazdy WKD i KM

wania co 10 min. w godzinach szczy-
tu oraz co 15 min. poza szczytem na  
relacji pomiędzy stacją Podkowa 
Leśna Główna i stacją Warszawa 
Śródmieście WKD. Równocześnie 
wszystkie kursy w relacji do/z Komo- 
rowa ulegają wydłużeniu do Pod- 
kowy Leśnej Głównej.  [EL]  

Kościół  Bank

Henryka Sienkiewicza
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17 Stycznia

Ceny gwarantowane od 8 do 14.12.2016

Zapraszamy do nowo otwartego sklepu! 
Szynka pieczona
Netter; 16,90 zł/kg

099169
/100 g

Serek homogenizowany 
Danio
4 x 140 g; Danone; 
wszystkie rodzaje; 7,12 zł/kg399

/4-pak

Kawa rozp. Jacobs
200 g; Cronat Kraftig, Cronat Mild; 89,95 zł/kg1799 Pomarańcze

1 kg; siatka279

14 sob.

 

15 niedz.

21 sob.

24 wt.

25 śr.

godz. 18:00

godz. 17:00

godz. 19:00

godz. 12:00

godz. 12.00

KONCERT NOWOROCZNY
Występują: soliści, balet i orkiestra 
PZLPiT „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego

KONCERT NOWOROCZNY
Występują: soliści, balet i orkiestra 
PZLPiT „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego

MIĘDZY ŁÓŻKAMI - spektakl teatralny
Występują: Katarzyna Skrzynecka/Joanna 
Kurowska, Katarzyna Ankudowicz/Maria Niklińska, 
Radosław Pazura, Artur Barciś, 
Lesław Żurek / Robert Majewski
Reżyseria: Artur Barciś

TAŃCE NARODOWE - koncert edukacyjny
Występują: soliści, balet i orkiestra 
PZLPiT „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego

PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA - koncert edukacyjny
Występują: soliści, balet i orkiestra 
PZLPiT „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego

Dyrekcja zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze 
Rezerwacja i sprzedaż biletów: mazowsze.waw.pl oraz w kasie biletowej 
Matecznik Mazowsze, Świerkowa 2, Otrębusy
+48 22 20 88 200 | bow@mazowsze.waw.pl   

Reklama



Piątek, 9 GRUDNIA 2016

W I A D O M O Ś C I08
Jak już informowaliśmy, pod ko-
niec listopada doszło do napadów 
na dwa sklepy: przy ul. Reja w Pia-
stowie i ul. Chopina w Pruszkowie. 
Sprawca mógł być ten sam, gdyż 
działał podobnie – wchodzi męż-
czyzna, paraliżuje gazem obsługę, 
zabiera gotówkę i ucieka. – 1 gru- 

dnia prokurator wszczął śledztwo  
w sprawie rozboju i kradzieży w skle- 
pach ogólnospożywczych w Piasto-
wie i Pruszkowie. Policji polecono 
podjęcie czynności zmierzających 
do ustalenia tożsamości prawdopo-
dobnie jednego sprawcy. Wszystko 
wskazuje, że może to być ta sama 

osoba. W obu przypadkach sposób 
działania był podobny – mówi nam 
prok. Andrzej Zwoliński z pruszkow-
skiej prokuratury rejonowej. Spraw-
cy na razie nie udało się zatrzymać. 
– Policja prowadzi działania zmie-
rzające do identyfikacji – wyjaśnia 
prok. Zwoliński. [EL]  

Reklama

AGENCJA W PRUSZKOWIE  
UL. KRASZEWSKIEGO 5

(50 METRÓW OD STACJI WKD PRUSZKÓW)

PKO BANK POLSKI

Pragniemy serdecznie podziękować
za zaufanie i współpracę w minionym roku
wszystkim naszym klientom
i Przyjaciołom
oraz
życzyć pełnych miłości i spokoju
Świąt Bożego Narodzenia,
a w Nowym Roku zdrowia i sukcesów 

Zapraszamy do dalszej współpracy obecnych 
i nowych klientów

Reklama

P R U S Z K Ó W
Wspaniale jest dawać 
prezenty – taką ideą 
kierowali się pracownicy 
Inspektoratu ZUS  
w Pruszkowie. Przekazali 
upominki podopiecznym 
Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego 
przy ul. Wapiennej.

M ikołajkowe poda-
runki pracownicy 
ZUS zorganizowali 
i przekazali z wła-

snej inicjatywy. – Zbieraliśmy  
artykuły szkolne, kredki, flama-
stry, zeszyty, bloki rysunkowe, 
gumki temperówki, piórniki. 
Dodatkowo kruchymi ciastkami 
wsparła nas jedna z firm. Widok 
dzieci pukających przez szybę, 
uśmiechających się na widok Mi-
kołaja, to bezcenne. To po pro-
stu trzeba przeżyć. Dostaliśmy od 
nich taką dawkę energii, że mo-
głabym dziś przenosić góry – mó-
wi Agata Kałuża z pruszkowskiego 
ZUS. – Przekazanie upominków 
odbyło się w świetlicy. Tam nasz 

Mikołaj i jego Śnieżynka wręcza-
li prezenty. Uśmiechów, podzię-
kowań, przytulania, uśmiechu  
było co niemiara – dodaje.

Pracownicy pruszkowskiego 
ZUS nie po raz pierwszy udo-
wodnili, że mają dobre serce. 
W wakacje tego roku z własnej 
inicjatywy i z prywatnej kiesze-
ni sfinansowali przybory szkol-
ne, które przekazali na „Kolorową 
Wyprawkę”. To akcja organizo-
wana przez wydawcę „Gaze-
ty WPR” i portalu WPR24.pl na 
rzecz potrzebujących uczniów ze  
Szkoły Podstawowej nr 2. [EL]

Prezenty od ludzi 
dobrego serca

R E G I O N

Sprawca napadów 
nadal poszukiwany

Młodzieżowcy Legii Warszawa wygrali ze Sportingiem Lizbona

Liga Mistrzów na boisku Znicza
 Jakub Małkiński 

P R U S Z K Ó W
7 grudnia stadion  
Znicza był miejscem 
rozgrywek Młodzieżowej 
Ligi Mistrzów.  
Po komplet punktów 
sięgnęła Legia Warszawa, 
która pokonała  
Sporting Lizbona 2:0.  
Mimo to podopieczni 
Krzysztofa Dębka żegnają 
się z rozgrywkami. 

W powietrzu czuć 
było magię wiel-
kiej piłki, ale i... 
mróz. Ale co tam 

temperatura, gdy w sercu pło-
mień miłości do futbolu! Warto 
pamiętać, że w takich sytu-
acjach zawsze można uzbroić 
się w termos. Na trybunach sta-
dionu przy ul. Bohaterów War- 
szawy 4 w Pruszkowie kibice 
zasiedli licznie.

Wraz z pierwszym gwizd-
kiem sędziego wszyscy zwrócili 
wzrok ku murawie. Dla zawod-
ników Sportingu zderzenie się 
z polskim klimatem było ma-
łym szokiem, bo ich organizmy 
przyzwyczajone są do wyższych 
temperatur. Zanim Portugal-
czycy zdążyli oswoić się z au-
rą, a kibice mrugnąć było już 
1:0. W 3. minucie dośrodkowa-
nie Nawotki, piłkę przepuścił 
Kulenović, a Praszelik nie miał 
problemów z umieszczeniem jej 

w siatce. Stracony gol podziałał 
na Sporting jak płachta na byka. 
Portugalczycy ruszyli do ataku, 
wymieniali dużo podań i mieli 
optyczną przewagę. Starali się 
skierować piłkę do siatki Majec-
kiego, jednak ten był w dobrej 
dyspozycji, a i obrona wzorowo 
wywiązywała się z obowiązków. 
W 41. minucie Legia miała szczę-
ście, Bruno Paz trafił w słupek. 
Na boisku było ciekawie, ale mo-
mentami i śmiesznie. Sędzia od-
gwizdał rzut wolny, a po chwili 
wylądował na murawie...

Legioniści mieli świadomość 
atutów rywala i spokojnie czekali 
na swoją szansę. W 55. minucie 
udało się podwyższyć wynik me-
czu. Waniek podał prostopadle 
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do Michalaka, a ten już wie-
dział, co należy zrobić. Mecz 
mógł się podobać, gdyż z obu 

stron nie brakowało zaangażo-
wania. Ekwilibrystyką popisał 
się bramkarz Sportingu Pedro 
Silva, który wybiegł przed pole 
karne i wybił piłkę szczupakiem.

Stadion przy ul. Bohaterów 
Warszawy okazał się szczęśliwy 
dla młodej Legii. Podopieczni 
Krzysztofa Dębka w dobrym stylu 
żegnają się z rozgrywkami. Legia 
w sześciu spotkaniach wywalczy-
ła 5 punktów i zajęła 4. miejsce 
w grupie F.

Kibiców z Pruszkowa cieszy 
fakt, że na ich stadionie doszło 
do spotkania tej rangi. Obiekt 
przy ul. Bohaterów Warszawy 4 
ma podgrzewaną murawę i speł-
nia wymagania UEFA dotyczą-
ce organizacji meczów na tym 
poziomie. Oby było ich więcej!

Legia Warszawa U19 – Spor-
ting Lizbona U19 2:0 (1:0). Pra-
szelik 3', Michalak 55'.
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Małżeństwa z medalami
W piątek 25 listopada 2016 r.  
burmistrz Arkadiusz 
Kosiński wręczył dziesięciu 
parom z terenu gminy 
Brwinów medale przyznane 
przez Prezydenta RP za 
ponad 50 lat małżeństwa.

N a tę wyjątkową uroczystość 
burmistrz gminy Brwinów 
Arkadiusz Kosiński wraz 
z kierownikiem Urzędu 

Stanu Cywilnego Mirosławą Osęką 
zaprosili jubilatów z długim stażem 
małżeńskim. Ponad 50 lat razem świę-
towali: Józefa i Michał Nowocieniowie, 

Helena i Karol Sokołowscy, Irena  
i Zbigniew Marczakiewiczowie, Janina 
i Bolesław Margasowie, Anna i Zdzi-
sław Iwanowscy, Katarzyna i Zbigniew 
Matuszewscy, Romana i Jan Szym-
czakowie, Krystyna i Józef Burzco-
wie, Lilia i Ryszard Galkowie, Maria 
i Zbigniew Ziemscy. (PR)

Konferencja o drzewach
„Projektowanie i realizacja 
infrastruktury w sąsiedztwie 
drzew – najnowsze rozwiązania 
i dobre przykłady” – to temat 
konferencji, która odbyła się 
23 listopada w Otrębusach. 
Poruszano m.in. temat 
przebudowy ul. Pszczelińskiej.

O programie Drogi dla Natury w Gmi- 
nie Brwinów podczas swojego wystą-
pienia opowiadała Dominika Krop-
-Andrzejczuk, architekt krajobrazu 
współpracująca z Fundacją EkoRo-
zwoju. Jego realizacja zakłada m.in. sa-
dzenie drzew przy drogach i szkolenia 
urzędników. Efektem dobrej współ-
pracy było posadzenie w tym roku 
alei dębów wzdłuż drogi do Parznie-
wa. Powstał też dokument pn. Program 
Zarządzania zadrzewieniem, dane sta-
tystyczne. Zawiera on informacje na 
temat alej drzew, pomników przyrody 
i ogólne zalecenia pielęgnacji drzew. 
W gminie Brwinów zinwentaryzowa-
no 93 aleje o długości prawie 40 km  
(ok. 5 tys. drzew). Uporządkowano tak-
że wiedzę na temat składu gatunko-
wego drzew. Wybrano 10 drzew, na 
których przeprowadzono szczegóło-
wą ekspertyzę i przeprowadzono mo-
delową pielęgnację drzew.

O początkach współpracy z Funda-
cją EkoRozwoju wspominał w swojej 
części programu Arkadiusz Kosiński, 
burmistrz gminy Brwinów. Fundacja 

rozpoczęła swoje działania na terenie 
gminy Brwinów, protestując przeciw-
ko wycince drzew kolidujących z prze-
budową ul. Pszczelińskiej. W efekcie 
przebudowa objęła nie całą ulicę, lecz 
fragment do ul. Pedagogicznej. Póź-
niejsze kontakty zaowocowały kom-
promisem: zmieniono dokumentację 
dotyczącą kolejnego etapu przebudo-
wy. Drzewa zostały uratowane, a Fun-
dacja EkoRozwoju zaprosiła gminę 
Brwinów do uczestnictwa w progra-
mie „Drogi dla Natury”.

– Realizacja drugiego odcinka ulicy 
Pszczelińskiej rozpocznie się w przy-
szłym roku. Sejmik Samorządowy 
wprowadził do budżetu na 2017 rok 
kwotę 6 mln zł na realizację projek-
tu. Czekamy na ogłoszenie przetar-
gu przez Mazowiecki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich – podsumował bur- 
mistrz Kosiński. (PR)

 

INFORMATOR KULTURALNY
BRWINÓW

Kiermasz świąteczny
Spotkanie z Mikołajem, wspól-
ne wypiekanie i dekorowanie 
pierników, a także kolędowanie 
i występ chóru to tylko niektó-
re z atrakcji podczas kiermaszu  
świątecznego. Na chętnych  
będą czekać m.in. kąciki  
plastyczne i foto budka. 
Start: 10 grudnia, godz. 11.00
Miejsce: ZS nr 1, ul. Piłsudskiego

 

Przedświąteczny Targ 
Przydasiów
Specjalne, przedświąteczne 
Przydasie to doskonała okazja 
do zdobycia oryginalnego po-
darunku dla kogoś bliskiego na 
nadchodzące święta. A wspania-
łych propozycji nie zabraknie.
Start: 11 grudnia, godz. 10.00
Miejsce: OSP Brwinów

GRANICA
 
Literacki jedwabny szlak
Granicka Zatoka Kultury zapra-
sza na podsumowanie projektu 
„Literacki Jedwabny Szlak”  
W programie: pokaz parzenia 
herbaty, warsztaty origami, 

się dlaczego segregacja  
śmieci jest ważna, jak  
gospodarować odpadami  
i jak zrobić... kompost.
Start: 11grudnia, godz. 12.30
Miejsce: L'amour Maison 

NADARZYN

 

 
 
Jasiek Mela w NOK-u
Nadarzyński Ośrodek Kultury 
zaprasza na spotkanie z Jaś- 
kiem Melą, który jest najmłod-
szym zdobywcą bieguna  
południowego i północnego 
czego dokonał w ciągu jednego 
roku. Jest jednocześnie pierw-
szym niepełnosprawnym,  
który dokonał takiego czynu. 
Start: 10 grudnia, godz. 17.00
Miejsce: NOK

OTRĘBUSY

Boogie Boys
Matecznik Mazowsze zaprasza 
na specjalny koncert zespołu 
Boogie Boys wykonującego 
utwory w stylu boogie woogie 
z elementami czarnego 
bluesa. To trzeba usłyszeć.
Start: 11 grudnia, godz. 18.00
Miejsce: Matecznik Mazowsze 
Otrębusy

PODKOWA LEŚNA

Teatr Mazowiecki  
w Podkowie
Przed nami kolejny spektakl 
Teatru Mazowieckiego.  
Tym razem na deskach CKiIO 
zobaczymy Dorotę Landowską 
i Andrzeja Mastalerza  
w „Boże Mój”. Bilety 30 zł.
Start: 16 grudnia, godz. 19.00
Miejsce: CKiIO 

PRUSZKÓW

Jarmark  
Średniowieczny
Muzeum Starożytnego  
Hutnictwa Mazowieckiego 
zaprasza na jarmark  
wczesnośredniowieczny.  
Jeśli szukacie wyjątkowych  
i niecodziennych prezentów  
to musicie tam być. 
Start: 10 grudnia, godz. 11.00
Miejsce: MSHM

Historia oczami  
kobiet 
Muzeum Dulag 121 zaprasza 
na spotkanie z cyklu Karty 
Historii. Gościem specjalnym 
będzie Anna Herbich – autorka 
książek przedstawiających 
kobiece spojrzenie na historię. 
W dyskusji wezmą udział  
bohaterki książek „Dziewczyny  
z Powstania” i „Dziewczyny  
z Syberii”.
Start: 10 grudnia, godz. 15.00
Miejsce: Muzeum Dulag 121

opowieści wschodu z muzyką, 
plebiscyt czytelniczy, pokaz 
sushi i degustacja oraz jubileusz 
70-lecia biblioteki.
Start: 10 grudnia, godz. 11.00
Miejsce: Czeremchy 1, Granica 

GRODZISK MAZ. 

Dzień Sportu
Nauka tańca w rytmie HIP-HOPu, 
nauka gry w siatkę, ping pong 
oraz kosza, zajęcia z piłki ulicz-
nej, odbędą się zajęcia z Zumby 
a także turniej gier planszowych 
– o wszystko będzie czekać na 
amatorów sportu w hali przy  
ul. Westfala. Na imprezę zapra-
sza grodziski sztab WOŚP.
Start: 10 grudnia, godz. 9.00
Miejsce: Westfala 2

Bitwa Freestyle
Grodziskiem zawładną rytmy 
hip hopu. W IV Bitwie Freestyle 
może wziąć udział każdy.  
Zapisy trwają aż do dnia  
występów. Wstęp na imprezę 
kosztuje 5 zł, za każde  
przekleństwo uczestnicy bitwy 
zapłacą dodatkowo 1 zł. 
Start: 9 grudnia, godz. 17.30 
Miejsce: Klub Alternatywa

MILANÓWEK
 
Niczego nie marnuj
Przed nami ostatnie  
spotkanie w ramach cyklu 
„Cztery strony świata w Mila-
nówku”. W jego trakcie dowiemy 

G R O D Z I S K  M A Z .
Grodziszczanie będą 
musieli poczekać na 
uruchomienie lodowiska.  
– Nie wiemy jeszcze  
kiedy uda się to zrobić  
– mówi nam Adam Nagat  
z grodziskiego urzędu.

L odowisko w Grodzisku 
Mazowieckim każ-
dego roku cieszy się 
ogromną popularno-

ścią w naszym regionie. Korzy-
sta z niego wiele osób, nie tylko 
z samego Grodziska. Do tej pory 
ślizgawka działała przy ul. Spół-
dzielczej tuż obok grodziskie-
go Centrum Kultury. Obecnie  
w tym miejscu funkcjonuje już... 
parking dla samochodów. Wła-
dze miasta znalazły więc nową 
lokalizację dla lodowiska i tu  
pojawiły się problemy. 

Pierwotnie ślizgawka miała zo-
stać przeniesiona na teren przy 
ul. Sportowej. Ostatecznie jed-
nak zmieniono lokalizację na te-
ren przy ul. Piłsudskiego tuż obok 
siedziby Ochotniczej Straży Po-
żarnej. Zgodnie z zapowiedziami 

i zapisami w dokumentach prze-
targowych lodowisko miało za-
cząć działać już 10 grudnia, tak 
się jednak nie stanie. – Jesteśmy 
zmuszeni aneksować umowę. 

Po zmianie lokalizacji mamy 
problem z brakiem zasilania dla 
lodowiska. Pracujemy nad roz-
wiązaniem tego problemu, ale nie 
wszystko zależy od nas – wyjaśnia 
Adam Nagat, zastępca naczelnika 
Wydziału Zamówień Publicznych 
i Zaopatrzenia Urzędu w Grodzi-
sku Mazowieckim.

Pojawia się więc pytanie kie-
dy lodowisko zacznie działać. 
– Tego nie jesteśmy w stanie 
powiedzieć. Jeśli tylko uda się 
wyznaczyć termin poinformu- 
jemy o tym mieszkańców – do- 
daje Nagat.

Po uruchomieniu lodowiska 
do dyspozycji mieszkańców bę-
dzie tafla o wymiarach 40x20 m 
oraz wypożyczalnia sprzętu. 
Łyżwiarzy w dobry nastrój bę-
dzie wprowadzać muzyka z gło-
śników, które zostaną ustawione 
wokół lodowiska. Nie zabrak-
nie zaplecza sanitarnego: toa-
let i koszy na śmieci. [AS]

Na lodowisko  
trzeba poczekać 
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Reklama

Reklama w radiu 
Bogoria 94,5 FM

>>>>>>>>>>
Dział Promocji i Reklamy
tel.: 603 589 233, 605 838 751

 MOC HITOW

JESTESMY Z WAMI OD 18 LAT

1 grudnia około godz. 19 na ulicy 
Waryńskiego w Pruszkowie do-
szło do potrącenia pieszego przez 
samochód osobowy. Mężczyzna 
w ciężkim stanie trafił do szpitala 
w Warszawie. Informację wraz ze 
zdjęciem otrzymaliśmy na skrzyn-
kę kontakt@wpr24.pl od jednego 

z naszych czytelników. O to, co wy-
darzyło się na miejscu zapytaliśmy 
służby ratownicze. – 71-letni męż-
czyzna został potrącony przez sa-
mochód osobowy na przejściu dla 
pieszych. W ciężkim stanie i z urazem 
wielonarządowym został przewie-
ziony do szpitala przy ulicy Wołoskiej  

w Warszawie – powiedział nam Woj-
ciech Diadia, szef pruszkowskiej bazy 
Falck Medycyna. Bezpieczeństwu na 
drogach regionu nie pomaga zła po-
goda, deszcz i ograniczona widocz-
ność. Zarówno do pieszych jak i do 
kierowców apelujemy o zachowa-
nie ostrożności.  [EL]  

P R U S Z K Ó W

Potrącenie mężczyzny
na przejściu dla pieszych

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

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Piastowa informuje, że w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Piastowie przy ul. 11 Listopada 
8, na tablicy ogłoszeń na I piętrze, w okresie od 
25.11.2016 r. – 16.12.2016 r. został wywieszony wykaz 
nieruchomości lokalowych stanowiących własność 
Miasta Piastów przeznaczonych do zbycia.

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 5 grudnia 2016r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy 
Raszyn ul. Szkolna 2a wykazu, w którym przeznaczył do wydzierżawienia 
na okres powyżej  3 lat część nieruchomości położonej w Falentach 
oznaczonej ewidencyjnie jako działka 14/6 na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy firmy Orange Polska S.A. Wykaz został wywieszony na okres 
21 dni licząc od dnia wydania ogłoszenia.

B R W I N Ó W
Zbigniew Stonoga  
znów przyczynił się  
do zatrzymania  
osoby podejrzanej  
o pedofilię. Tym razem  
w Brwinowie.

R azem z Damianem 
Cichockim i przy-
jaciółmi ujęliśmy 
kolejnego pedo-

fila 40-latka, który umówił 
się z 14-letnią dziewczyną 
na sex (pisownia oryginalna  
– przyp. red.) – napisał Sto-
noga na Facebooku. 

Co wiadomo w tej sprawie? 
– Zawiadomienie otrzyma-
liśmy od osoby prywatnej. 
Mężczyzna na czacie nawią- 
zał kontakt z 14-letnią dziew-
czynką, zaproponował jej 
spotkanie związane ze sto-
sunkiem płciowym. Miał spot- 
kać się z nią 5 grudnia w go-
dzinach wieczornych. Męż-
czyzna przyjechał, ale policja 
była już na miejscu i został 
zatrzymany. Następnego 
dnia przedstawiono mu za- 
rzut z art. 200 k.k., a następnie 
został zwolniony – mówi  
st. asp. Marzena Dąbrowska 
z Komendy Powiatowej Policji 
w Pruszkowie. – Mężczyzna 
lat 40 przyznał się do zarzu-
canego czynu – dodała.

Postępowanie trwa. – Mu-
simy wyjaśnić jeszcze kilka  
innych okoliczności – zazna- 
cza st. asp. Dąbrowska. [SD]

Zaproponował 
spotkanie... Wyzwanie przed Bogorią

 Jakub Małkiński 

G R O D Z I S K  M A Z .
Ćwierćfinał Ligi Mistrzów 
w tenisie stołowym czeka 
na Bogorię. Wystarczy, że 
15 grudnia podopieczni 
Tomasza Redzimskiego 
pokonają G.V. Hennebont 
T.T. i wyjdą z grupy C. 
Proste? W teorii tak,  
ale zwycięstwo trzeba 
będzie wyszarpać!

W ydawało się, że 
ćwierćfinał Ligi 
Mistrzów jest dla 
grodziszczan od-

ległym marzeniem. Tymczasem 
Bogoria Grodzisk Mazowiecki 
pojechała do Niemiec i pokona-
ła faworyzowane Saarbrucken 
3:2. Zwycięstwo sprawiło, że zima  
w Grodzisku może być niezwykle 
gorąca. Liderem zespołu w me-
czu z niemieckim zespołem był 
Panagiotis Gionis, który spisał się 
świetnie i wygrał dwa pojedyn-
ki. Gracze Bogorii cieszyli się, ale 
w Superlidze dostali kubeł zim-
nej wody. Przegrali u siebie z De-
korglassem Działdowo 2:3. Gionis 
zawiódł, choć w starciu z Jirim 
Vrablikiem prowadził w pierwszej 
partii 5:0 to przegrał mecz 0:3.  
– Panagiotis rozkojarzył się. Wy-
glądał inaczej niż z Saarbrucken, 
kiedy był w pełni zmobilizowany 
i skuteczny – mówi nam Tomasz 
Redzimski, trener Bogorii.

W starciu z Hennebont, które 
odbędzie się 15 grudnia o godz. 
19 w hali przy ul. Westfala 3a gro-
dziszczanie nie mogą sobie po-
zwolić na chwilę dekoncentracji. 
Stawka jest duża bowiem grają 
o ćwierćfinał Ligi Mistrzów. – To 
będzie hit pierwszej części sezo-
nu, zapowiada się emocjonują-

cy mecz. Lubimy wysoką stawkę. 
Aby odnieść sukces musimy być 
aktywni przez cały mecz i mieć 
wpływ na obraz gry. Nie wolno 
czekać na przeciwnika – twier-
dzi Redzimski.

Szkoleniowiec Bogorii jest  
w komfortowej sytuacji, ponie- 
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W starciu z Hennebont, które odbędzie 
się 15 grudnia w hali przy ul. Westfala 3a 
grodziszczanie nie mogą sobie pozwolić 
na chwilę dekoncentracji

waż będzie mógł wystawić naj-
mocniejszy skład: Gionis, Da-
niel Górak i Gao Ning. Tego 
ostatnio brakowało, bo z Saar- 
brucken musiał grać 15-letni  
Artur Michalczyk. 

Silny skład, własna hala i ży-
wiołowy doping publiczności  
– to będą atuty Bogorii. Klub 

z Grodziska zdaje sobie spra-
wę z wagi spotkania z Henne-
bont. Francuzi nie odpuszczą, 
bo porażka eliminuje ich z Ligi 
Mistrzów. W pierwszym meczu 
Grodzisk przegrał 0:3, czas na re-
wanż. Czy Bogoria sprawi kibi- 
com prezent pod choinkę?

Reklama

R E G I O N
W ośmiu miejscach 
powiatów pruszkowskiego 
oraz grodziskiego 
przeprowadzono 
przeszukania  
i zatrzymano osoby,  
które zajmowały  
się sprzedażą 
trefnych perfum. 

Wmiejscowości 
Opypy w powie-
cie grodziskim, 
policjanci trafili 

do nielegalnej rozlewni perfum, 
gdzie znajdowały się plastikowe 
kanistry z perfumami (z nazwami 
producentów), fiolki i maszyny 
do napełniania flakonów – po-
informowała kom. Agnieszka 
Hamelusz z Centralnego Biura 
Śledczego Policji.

Magazyny z gotowym towa-
rem znajdowały się w Grodzi-
sku Mazowieckim i Pęcicach. 
Zabezpieczono tam podrobione 
perfumy znanych marek. Funk-
cjonariuszom udało się również 

wejść do drukarni oraz „pako-
walni” trefnych produktów.

Ponadto policjanci w róż-
nych miejscowościach na Ma-
zowszu zatrzymali jeszcze pięć 
osób związanych z tym przestęp-
czym procederem. Cztery z nich 
usłyszały w pruszkowskiej pro-
kuraturze zarzuty wprowadzania 
do obrotu produktów z podro-
bionymi znakami towarowymi.

– Z przestępczego proce-
deru sprawcy uczynili sobie 
stałe źródło dochodu. Grozi 
im do pięciu lat pozbawienia 
wolności. Jedna z osób okaza-
ła się poszukiwaną do odby-
cia kary pozbawienia wolności. 
Policjanci zabezpieczyli ponad 
100 tys. zł oraz pół kilograma 
wyrobów ze złota na poczet 
przyszłych kar – podkreśla  
kom. Hameleusz.

Policjanci oszacowali, że od 
kwietnia tego roku zatrzymani 
mogli zarobić nawet 2 mln zł. 

Sprawa jest rozwojowa. Funk-
cjonariusze nie wykluczają dal-
szych zatrzymań. [SD]

Produkowali i sprzedawali 
podrobione perfumy

Tenisiści stołowi z Grodziska walczą o ćwierćfinał LM



OgłoszeniaZamów: 22 758 77 88
reklama@wprmedia.pl                

Pruszków
ul. Niecała 10/2
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 ► Agencja Ochrony zatrudni  
do pracy na obiektach przemysłowych 
na terenie Pruszkowa, Radonic, 
Sokołowa i Konotopy. Telefony  
728-430-774, 728-880-442 

 ► Biuro rachunkowe zatrudni  
emerytkę na ½ etatu. Wymagana 
znajomość prawa pracy, obsługa 
programu „Płatnik” 602-370-417 

 ► Firma sprzątająca zatrudni  
do sprzątania na terenie obiektu 
Tesco Piastów al. Tysiąclecia 7, 
wynagrodzenie płatne  
terminowo. Kontakt pan Roman  
789 127 639  

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

 ► FREZER -MONTAŻYSTA-PRODUKCJA 
MASZYN PAKUJĄCYCH- PĘCICE MAŁE  
K/JANEK tel. 502-204-866  
biuro3@coffee-service.eu 

 ► Panią do pracy w gastronomii 
Pruszków 601 255 655 

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

 
 

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 bez pośredników działkę 
budowlaną okolo 2000 m2 z domem  
w Milanówku, ze wszystkimi mediami. 
Dojazd drogą asfaltową. Do stacji  
PKP i Centrum 7 minut pieszo.  
Telefon: 508 397 685 

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

Sprzedam mieszkanie 57 m2  
os. Staszica 215000 tyś. 694127292 

 
 
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 

 ► Wynajmę ogrodzony plac  
pod sprzedaż choinek, os. Staszica, 
Pruszków, 501 132 522 

 
 

Nieruchomości – inne  

 ► 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  

 
 

Auto-moto – kupię
 ► CAŁE USZKODZONE 504899717 

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

 
 

Kupię
 ► KUPIĘ RÓŻNE RZECZY W ATRAKCYJNEJ 

CENIE 788 882 780  

 
 

Usługi
 ► Ale pożyczka nawet w 24 godziny.  

Tel. 668 681 896 

 ► Anteny nowocześnie solidnie  
montaż serwis 603 375 875 

 ► Czyszczenie skórzanej tapicerki 
samochodowej, 505 076 331 

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

 ► Domofony, videodomofony 603 375 875

 ► Drzewa, krzewy, pielęgnacja, 
modelowanie, wycinka, zakładanie 
trawników, ochrona roślin (w tym róż); 
512 380 109, 22 758 16 65;  
agro-bio-ogrodnik@wp.pl 

 ► Ginekolog 791 949 970 

 ► Hydraulik, 535 872 455 

 ► MALOWANIE od 8 zł/mkw, szybko  
i solidnie, 788 882 780 

 ► Malowanie, remonty, glazura  
518 970 605

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

Dam pracę

ceny netto ogłoszeń za słowo:
2 zł ....... ogłoszenie zwykłe
3 zł ....... ogłoszenie pogrubione
4 zł ....... ogłoszenie w ramce

 ► PRACA W OCHRONIE  
DLA RENCISTY W Pruszkowie  
600 009 700 

 ►  Pracownik Ochrony, Pruszków,  
system 13h dzienny, 11zł netto,  
mile widziane doświadczenie, 
możliwość umowy o prace, 
664 920 349 

 ► Sprzątanie biur i pomieszczeń 
socjalnych w Sokołowie k. Janek  
w godz. 6-13, 504-204-700 

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

 ► Zatrudnię fryzjera/fryzjerkę  
tel. 502 036 239 

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

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

 ► Zatrudnimy ekspedientki do 
spożywczego Nadarzyn i Janki.  
Dobre warunki finansowe.  
Tel: 508 793 173. 

 ► Zatrudnimy pracowników  
do sprzątania klatek  
schodowych  we wspólnotach 
mieszkaniowych. Lokalizacja: 
Pruszków  – tel. kontaktowy:  
501 020 939  

FORMIKA – drukarnia fleksograficzna zatrudni:

Pracowników Produkcji  
do pracy przy Wycinaniu, 

Konfekcjonowaniu  
i Pakowaniu wieczek 

Zachęcamy również kobiety do aplikowania na powyższe stanowisko
(praca na 3 zmiany)

Miejsce pracy: Parzniew k. Pruszkowa

Zakres obowiązków:
•	 Obsługa maszyny wycinającej
•	 Wycinanie, konfekcjonowanie i pakowanie wieczek
•	 Pakowanie wieczek do opakowań zbiorczych
•	 Formowanie palety wyrobu gotowego
•	 Wprowadzanie danych w systemie rejestracji produkcji
•	 Pobieranie i zdawanie opakowań z zachowaniem należytego porządku
•	 Dbanie o porządek na stanowisku pracy

Wymagania:
•	 Bardzo dobre umiejętności manualne 
•	 Duża precyzja w ręcznym wykonywaniu czynności pakowania 

delikatnych wyrobów
•	 Zdolność wykonywania rutynowych/powtarzalnych czynności
•	 Wykształcenie zawodowe/średnie techniczne
•	 Dobra organizacja pracy, uczciwość, niezawodność 
•	 Rzetelność, dokładność, precyzyjność

W przypadku osób bez doświadczenia – przyuczymy do pracy na 
stanowisku.

Oferujemy:
•	 Stabilne warunki zatrudnienia: umowę o pracę, wynagrodzenie 

adekwatne do umiejętności, zaangażowania i efektów pracy, Pakiet 
opieki medycznej, możliwość korzystania z dofinansowań z Funduszu 
Socjalnego.

•	 Pracę w stabilnym i nowoczesnym, prężnie rozwijającym się zakładzie 
produkcyjnym

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji ze zdjęciem oraz 
list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@formika.com.pl  
lub składać osobiście na recepcji w siedzibie firmy: ul. Św. Jerzego 9, 
Parzniew. 

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

PARTNER HANDLOWY

 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

Agencja Pracy Tymczasowej Adecco Poland  
Sp. Z o.o. poszukuje Kandydatów na 
stanowiska produkcyjne, magazynowe, 
biurowe, operatorów wózków widłowych 
oraz na stanowiska specjalistyczne. Jeśli 
jesteś zainteresowany zgłoś się do nas! 
Nasze biuro znajduje się w Pruszkowie 
przy ul. Ołówkowej 1D lok. 95, infor-
macje uzyskasz również pod numerem  
tel. 22 738 88 20. Zapraszamy!

www.adecco.pl

 Poszukujemy osób  
do pracy od zaraz.

517 965 792

MIEJSCE  
NA TWOJĄ  
REKLAMĘ

22 758 77 88

 ► Studnie tel. 601 231 836 

 ► 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.  
502 723 055 

 ► Żaluzje, rolety, moskitiery,  
verticale, pranie verticali, 9-20, 
501 175 813 
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Spraw radość swoim bliskim. Podaruj im wyjątkowy prezent.

ODKRYJ PIĘKNO
KLASYCZNEJ

BIŻUTERII

Zapraszamy do Salonu Style.
Pruszków, ul. Kraszewskiego 41


