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R E G I O N
Do zamknięcia linii kolejowej 
nr 447 pozostało już tylko 
osiem miesięcy, a wciąż 
jedyna pewna informacja 
jaką mamy to taka, że przez 
rok nitką podmiejską nie 
będą jeździć pociągi.

Ale to akurat żadna no-
wość, bo wariant całko-
witego zamknięcia linii 
na odcinku Warszawa 

Włochy-Grodzisk Mazowiecki zo-
stał wybrany pół roku temu. Od 
tego czasu jak bumerang powra-
cają pytania o sposób organizacji 
komunikacji zastępczej i przy-
gotowania do przeprowadzenia 

prac. Podobnie jak obawy, że 
czeka nas komunikacyjny para-
liż. Trzeba bowiem pamiętać, że 
wstrzymanie na rok ruchu po-
ciągów na jednej z najbardziej 
obciążonych linii kolejowych na 
Mazowszu nie może oznaczać 
nic dobrego. Tym bardziej, że 
pasażerowie kolei przesiądą się 
do autobusów komunikacji za-
stępczej lub wybiorą podróż wła-
snym samochodem. To oznacza 
dużo większy ruch na zatłoczo-
nych już i tak drogach dojazdo-
wych do stolicy. 

Pomysłów na uniknięcie czar-
nego scenariusza, czyli gigan-
tycznych korków, notorycznych 
opóźnień czy przeładowa-
nych autobusów i kolejek WKD 
jest kilka. O żadnym jednak nie CZYTAJ WIĘCEJ NA STR. 2

Niepewność przed remontem linii 447
można mówić jak o „pewniku”. 
Rozmowy i negocjacje w tej spra-
wie nadal trwają. – Wspólnie 
z przewoźnikami oraz samo-
rządami sprawdzamy i anali-
zujemy różne warianty. Spraw-
dzamy między innymi jakie moż-
liwości daje nam linia numer 1 aby 
wprowadzić na nią dodatkowe 
pociągi z Grodziska do Warszawy. 
Zależy nam, aby mieszkańcy i pa-
sażerowie mieli zapewnioną jak 
najlepszą komunikację w czasie 
12 miesięcy prowadzonej moder-
nizacji – mówi Karol Jakubow-
ski z biura prasowego PKP PLK, 
które odpowiadają za moderni-
zację linii 447. 

Co jakiś czas pojawiają się 
spekulacje o tym, że na potrze-
by usprawnienia dowozu pod-

różnych do stolicy uruchomio-
ny zostanie buspas w Al. Jerozo-
limskich, a z Grodziska jednak 
pociągi odjadą, tyle że po to-
rach dalekobieżnych. – Wiemy, 
że w niektórych mediach poda-
wane są takie informacje, ale za-
znaczam, że nie są one ostateczne. 
Owszem, sprawdzamy czy można 
to zrobić, ale nie jesteśmy na ra-
zie w stanie powiedzieć czy takie 
rozwiązania zostaną wprowadzo-
ne, a jeśli tak to w jakiej formie 
– zaznacza Jakubowski. I doda-
je: – Zdajemy sobie sprawę, jak 
ważne jest to dla mieszkańców 
Pruszkowa i Grodziska, ale jesz-
cze w tym momencie nie możemy 
przedstawić konkretów.

Powracają pytania o komunikację zastępczą i przygotowania do prac

ZASIĘG: POWIATY PRUSZKOWSKI, GRODZISKI27  S T YC Z N I A  2 01 7  ( N R  3 9 0 ) WWW.WPR24.PL

To moje miejsce 
na ziemi  4

          str. 6-7
G R O D Z I S K  M A Z . B R W I N Ó W

Dziś w numerze Dodatek Motoryzacja

Obwodnicą Grodziska 
pojedziemy w 2019 r.?  2

R E G I O N

Urodzili się, aby „śmigać” 
na łyżwach   5

Dzieci dla dzieci 
przekazują miśki  3

Lodowisko jednak 
będzie uruchomione   8

Książki z Empiku już 
w szkole  10



– To jeden z pomysłów. Wiemy, że wzbudza emocje i kontrowersje. Dostaję dużo 
maili od kierowców, którym takie rozwiązanie mogłoby utrudnić życie. To jednak 
indywidualne głosy. Musimy zrobić wszystko, aby autobusy przewożące setki 
czy tysiące pasażerów robiły to jak najszybciej. Andrzej Kurzela, wiceprezydent Pruszkowa o buspasie 
w Al. Jerozolimskich i komunikacji zastępczej na czas remontu podmiejskiej linii kolejowej. 
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Żadnymi potwierdzonymi infor-
macjami nie dysponują ani sa-
morządy, ani przewoźnicy czyli 
Koleje Mazowieckie i warszaw-
ski Zarząd Transportu Miejskie-
go. Właśnie na barkach tych dwóch 
ostatnich spółek spoczywa obo-
wiązek zapewnienia autobuso-
wej komunikacji zastępczej. Aby ją 
zorganizować potrzebne są jednak 
konkretne ustalenia. A za cały pro-
ces decyzyjny odpowiada PKP PLK. 
Efekt jest taki, że nikt nic nie wie na 
pewno. – Nie ma jeszcze koncepcji 
komunikacji zastępczej. Dopiero 
kiedy zostanie przyjęta będziemy 
mogli mówić o szczegółach – mó-
wi Donata Nowakowska, rzecznik 
prasowy Kolei Mazowieckich. 

Czekanie na konkrety
– Konkretów nie ma. Mamy na-
dzieję, że wkrótce coś już będzie 
wiadomo. Wiemy, że ZTM moc-
no się przygotowuje i na począt-
ku lutego będzie spotkanie w tej 
sprawie. Na pewno będziemy ich 
naciskać, aby stało się to jak naj-
szybciej, bo propozycję organiza-
cji komunikacji będziemy chcieli 
poddać konsultacjom z miesz-
kańcami – mówi Andrzej Kurze-
la, wiceprezydent Pruszkowa. – Do 
września zostało jeszcze trochę 
czasu, ale nie tak dużo, a to gi-
gantyczne i obarczone dużym ry-
zykiem przedsięwzięcie – dodaje 
pruszkowski włodarz. 

Kilka miesięcy temu władze 
Pruszkowa wystąpiły z pomysłem 
stworzenia buspasa w Al. Jerozolim-
skich dla autobusów zastępczych. 
Czy ten postulat jest aktualny? 

– To jeden z pomysłów. Wiemy, 
że wzbudza emocje i kontrowersje. 
Dostaję dużo maili od kierowców, 
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Niepewność przed 
remontem linii 447

Powracają pytania o komunikację zastępczą
i przygotowania do prac

którym takie rozwiązanie mogłoby 
utrudnić życie. To jednak indywi-
dualne głosy. Sam jeżdżę w spra-
wach służbowych do Warszawy, 
liczę się z tym, że wydzielenie bu-
spasa sprawi, że podróż prywat-
nym samochodem będzie trwała 
dłużej. Ale musimy zrobić wszyst-
ko, aby autobusy przewożące set-
ki czy tysiące pasażerów robiły to 
jak najszybciej – zaznacza wice-
prezydent Pruszkowa. I dodaje: 
– Nie upieramy się przy tym roz-
wiązaniu, prosimy tylko, aby taki 
wariant został rozważony. Jeste-
śmy tylko użytkownikiem tego 
transportu. Jeżeli PKP czy ZTM 
będą chciały od nas pomocy, to 
wystąpimy o taki buspas, ale to 
musi być ich inicjatywa. 

Nieco bardziej optymistycz-
ny głos płynie z Grodziska, gdzie 
mocno trzymane są kciuki za moż-
liwość uruchomienia połączenia 
kolejowego z Warszawą. Pociągi 
miałyby kursować wahadłowo po 
linii dalekobieżnej i odjeżdżać aż 
cztery razy na godzinę. – Nie za-
padła jeszcze ostateczna decyzja, 
ale byłaby to dla nas bardzo dobra 

informacja – mówi Grzegorz Be-
nedykciński, burmistrz Grodziska.

Kto będzie wykonawcą? 
Poza sposobem organizacji komu-
nikacji zastępczej, jest jeszcze je-
den duży znak zapytania. Wciąż 
nie znamy bowiem wykonawcy, 
który na zlecenie PKP PLK prze-
prowadzi modernizację linii 447. 

– Prace nad wyłonieniem wyko-
nawcy przebiegają zgodnie z pla-
nem. W marcu planujemy wybrać 
fi rmę, która wykona przebudowę 
linii między Warszawą a Grodzi-
skiem Mazowieckim. Pierwsze 
prace rozpoczniemy w maju. 
Roboty przy dodatkowym za-
bezpieczeniu przejść podziem-
nych będą odbywały się dwoma 
dwumiesięcznymi etapami (2 ra-
zy dwa miesiące). Przez cały czas 
robót przygotowujących do naj-
ważniejszej części moderniza-
cji będą przejezdne trzy tory. We 
wrześniu przystąpimy do najważ-
niejszej części modernizacji. Ten 
etap potrwa 12 miesięcy – wyjaśnia 
Karol Jakubowski z biura praso-
wego PKP PLK. 

2,9 mln zł na budowę parkingów
J A K T O R Ó W

Gmina Jaktorów otrzymała 
2,9 mln zł dofi nansowania 
w ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych na 
budowę parkingów i ciągów 
komunikacyjnych przy stacji 
PKP w Międzyborowie.

M owa o parkingach 
w systemie „Parkuj 
i Jedź” (P+R), łącz-
nie powstanie ich 

aż trzy. Inwestycja zostanie zre-
alizowana na terenie Międzybo-
rowa, dokładniej przy stacji PKP 
oraz ulicach Sportowców i Nie-
podległości. – Inwestycja na którą 

bardzo czekaliśmy, czyli budowa 
parkingów przy stacji kolejowej 
w Międzyborowie znajduje swój 
fi nał – mówi Maciej Śliwierski, 
wójt gminy Jaktorów. 

Znajdzie się tam 230 miejsc par-
kingowych, w tym osiem prze-
znaczonych dla pojazdów osób 
niepełnosprawnych. Nie zapomnia-
no o rowerzystach, bowiem wybu-
dowanych zostanie 80 miejsc gdzie 
będzie można pozostawić swoje 
„dwa kółka”. Powstaną też drogi 
manewrowe, ciągi piesze, tereny 
zyskają odwodnienie i oświetlenie.

Czy inwestycja jest potrzebna? 
– Bardzo. Jest dużo mieszkańców, 
którzy dojeżdżają do Warszawy, 

a chętnie zostawiają swoje samo-
chody przy stacji i dalej jadą po-
ciągiem – mówi wójt Jaktorowa.

A co z parkingiem w samym 
Jaktorowie? Wójt Śliwierski: – 
Mam nadzieję, że w niedługim 
czasie będziemy mogli również 
skorzystać z dofi nansowania na 
drugi parking w miejscowości 
Jaktorów, bo też jest przygoto-
wany, ale potrzebujemy jeszcze 
kilka miesięcy na skompletowa-
nie reszty dokumentów i złoże-
nie wniosku. Mamy nadzieję, że 
zostanie zaakceptowany.

Koszt całej inwestycji to po-
nad 3,7 mln zł (dofi nansowanie 
2,9 mln zł). [SD]

G R O D Z I S K  M A Z . 
Wyczekiwana od lat 
budowa zachodniej 
obwodnicy Grodziska ma 
szansę się urzeczywistnić. 
Wszystko wskazuje na 
to, że przetarg zostanie 
ogłoszony jeszcze 
w wakacje.

W budżecie Ma-
zowsza na 2017 r. 
zarezerwowa-
no 2,2 mln zł na 

budowę zachodniej obwodnicy 
Błonia, zachodniej obwodni-
cy Grodziska Mazowieckiego 
oraz przebudowę dw 579 na 
odcinku Grodzisk – Błonie. 
Okazuje się, że przygotowa-
nia do rozpoczęcia inwestycji 
są na ostatniej prostej. Ma-
zowiecki Zarząd Dróg Woje-
wódzkich ma już prawomocną 
decyzję środowiskową. Uda-
ło się też zażegnać protesty 
mieszkańców, którzy nie go-
dzili się z planowanym prze-
biegiem trasy. 

Burmistrz Grodziska Grze-
gorz Benedykciński w trakcie 
sesji rady gminy 25 stycznia 

zapewniał, że niebawem zo-
stanie ogłoszony przetarg na 
tę inwestycję. – Dziś mamy 
czystą decyzję środowisko-
wą. Odwołanie zostało wy-
cofane. Może się pojawić od-
wołanie od zezwolenia na re-
alizację inwestycji drogowej, 
ale to tylko odwołanie admi-
nistracyjne. Tu już nikt nie 
rozpatruje czy droga jest za 
blisko czy za daleko, tylko 
czy procedura administra-
cyjna była dobrze prowadzo-
na. I jeżeli się ktoś odwoła, 
choć liczę że tak się nie sta-
nie, to w ciągu dwóch miesię-
cy minister musi to wyjaśnić. 
Wszystko wskazuje na to, 
że przetarg na budowę ob-
wodnicy zostanie ogłoszony 
w tym roku, dodatkowo pla-
nują ogłosić jeden przetarg 
na budowę obwodnicy i drogi 
do Radziejowic, czyli połączyć 

te dwie inwestycje i ogłosić 
w jednym przetargu – mó-
wił burmistrz Benedykciński. 

I dodawał: – Jeżeli nie bę-
dzie odwołania to powinniś-
my mieć w marcu lub kwiet-
niu prawomocną decyzję 
ZRID. Przetarg może w maju 
– czerwcu. Będzie trwał trzy 
lub cztery miesiące, bo to prze-
targ unijny. Wrzesień - paź-
dziernik podpisanie umowy, 
przed zimą zaczęte roboty, 
czyli de facto przyszły rok roz-
poczęte ciężkie roboty przy 
budowie obwodnicy. Finał 
w 2019 roku. I to jest  realne, bar-
dzo realne. 

Te informacje potwierdza 
Monika Burdon, rzecznik pra-
sowy Mazowieckiego Zarzą-
du Dróg Wojewódzkich. To 
właśnie MZDW będzie odpo-
wiadać za realizację tego za-
dania z ramienia marszałka. 
– Tuż przed nami jest złoże-
nie wniosku o wydanie decyzji 
ZRID na budowę zachodniej 
obwodnicy Grodziska Mazo-
wieckiego. Dokumenty powin-
ny trafić do wojewody w ciągu 
dwóch trzech tygodni. Decyzję 

powinniśmy otrzymać w cią-
gu trzech miesięcy. W optymi-
stycznym wariancie jeśli nie 
będzie odwołań, to po upra-
womocnieniu decyzji ogłosimy 
przetarg na budowę. Liczymy, 
że nastąpi to w lipcu – mó-
wi nam Monika Burdon. – Co 
do kolejnych terminów to jest 
jeszcze zbyt wcześnie, by mó-
wić o dacie zakończenia in-
westycji. To duży przetarg. 
Zapewne pojawią się pyta-
nia, a to wydłuża procedurę 
i przesuwa inwestycję w cza-
sie – dodaje.

Rzeczniczka MZDW przyzna-
je, że w ostatnich miesiącach 
przygotowania do inwestycji 
nabrały tempa. – Duża w tym 
zasługa pana burmistrza, któ-
ry pomógł uporządkować nam 
sprawy związane z własnością 
gruntów i uspokoić protes-
ty – zaznacza. [AS]

Obwodnicą Grodziska 
pojedziemy w 2019 roku?
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– Finał w 2019 roku. I to jest realne, 
bardzo realne – mówi burmistrz 
Benedykciński 

KANCELARIA  
ADWOKACKA
tel.: 500-222-979

www.adwokat-agata-jaczynska.pl

Reklama

G R O D Z I S K  M A Z .
Nie będzie to jednak 
sklep popularnej 
fi rmy odzieżowej,
lecz centrum 
dystrybucyjne. 
Wybudowaniem 
obiektu, który stanie 
przy ul. Chemicznej 
zajmie się fi rma 
Pannattoni Europe. 

Szwedzka fi rma odzie-
żowa ma siedzibę 
w Sztokholmie. Od 
lat podbija ubranio-

wy rynek i cieszy się ogromną 
popularnością wśród klien-
tów. H&M prowadzi ponad 
3,5 tys. sklepów na całym 
świecie i zatrudnia ok. 100 
tys. osób. W Polsce pierwszy 
sklep znanej sieci pojawił się 
w 2003 roku.

Teraz na celowniku H&M 
znalazł się Grodzisk Mazo-
wiecki. Przy ul. Chemicznej 
Panattoni Europe wybudu-
je centrum dystrybucyj-
ne szwedzkiej fi rmy. Obiekt 
ma mieć ponad 30 tys. mkw. 
i zostanie podzielony na część 
magazynową oraz socjalno-
-biurową. Hala ma mieć no-
woczesną konstrukcje, a przy 
jej budowie zostaną wykorzy-
stane ekologiczne materiały. 
Na realizację inwestycji nie 
trzeba będzie długo czekać. 
Zgodnie z zapowiedziami, 
centrum dystrybucyjne po-
winno być gotowe jesienią br.

Dlaczego wybór H&M padł 
na Grodzisk? Wydaje się to 
dość proste – przeważył ar-
gument komunikacyjny. Cen-
trum dystrybucyjne zostanie 
ulokowane przy ul. Chemicz-
nej, co gwarantuje dogodne 
połączenie z autostradą A2. 
Dzięki temu towary w szyb-
ki i skuteczny sposób bę-
dą mogły dotrzeć do innych 
ważnych ośrodków w kraju. 
Lokalizacja umożliwia rów-
nież sprawną realizację wy-
syłek zagranicznych.

Z pewnością powstanie cen-
trum dystrybucyjnego H&M 
wiązać się będzie też z ruchem 
na rynku pracy. Odzieżowy po-
tentat będzie potrzebował ka-
dry, która zapewni sprawną 
obsługę obiektu. [JM]

Przy ulicy 
Chemicznej 
powstanie 
H&M

C Y T A T02

Obwodnica rozładuje korki w centrum miasta 
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5,8mln zł – tyle chce przeznaczyć piastowski magistrat na budowę domów komunalnych. Trzy 
takie domy mają powstać na działce pomiędzy ul. gen. Maczka i Sułkowskiego. Do przetar-

gu (już trzeciego) na ich budowę zgłosiło się sześciu chętnych. Najniższa oferta opiewała na kwotę  
7,3 mln zł, najwyższa na 8 mln zł. Wiele więc wskazuje, że i ten przetarg będzie unieważniony.  5,8P i ą t e k ,  2  W R Z E Ś N I A  2 0 1 6
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– Nie, dziecko dostanie misia 
na zawsze. Sytuacja może róż-
nie się rozwijać. Po dziecko mo-
że przyjechać rodzina, bądź trafi 
ono do szpitala. Ale miś przy nim  
będzie – zapewniliśmy.

Dzieci zwracały uwagę, że ma-
ją dużo pluszaków, ale każde ma 
ulubionego, przy którym czuje 
się bezpiecznie. – Mam taką wie-
wiórkę i jak się czegoś boję, to 
ją biorę i od razu jest mi lepiej 
– powiedziała jedna z uczennic 
szkoły nr 39.

Jakie maskotki przynieśli? 
Można znaleźć było pieska, re-
nifera, kaczora, pingwina czy 
owcę z Karpacza.

Każdego dnia odbieramy wiele 
telefonów, ale ten był szczególny. 
Do redakcji „Gazety WPR” i por-
talu www.WPR24.pl zwróciła się 
Edyta Orzechowska z Przedszko-
la Miejskiego nr 11 w Pruszkowie. 
Energicznym głosem stwierdziła: 
– Przedszkolaki chciałyby włączyć 
się w akcję przekazywania mi-
siów. Uzbieraliśmy kilka dużych 
worków wypełnionych pluszaka-
mi. Kiedy możemy je przekazać? 
– spytała. – Zapraszamy do re-
dakcji – odpowiedzieliśmy.

Tak więc w naszych progach po-
jawiła się dwójka małych przedsta-
wicieli szkolnej placówki, Adrian 
i Oliwka, a wraz z nimi opieku-
nowie: wspomniana pani Edyta 
i nauczyciel angielskiego Adam 
Cegielski (w przedszkolną zbiór-
kę misiów zaangażowana była też 

Katarzyna Tyburcy). Maluchów 
spytaliśmy: Czy trudno było się 
rozstać z ich ulubionymi maskot-
kami? Adrian odpowiedział: – Tak, 
ale wiemy, że misie trafią do bar-
dziej potrzebujących dzieci. Oliwia 
dodała: – Powinno się pomagać.

R E G I O N
Miśki przynoszą na potęgę. 
Naszą redakcję odwiedzili 
m.in. uczniowie klasy 3B ze 
Szkoły Podstawowej nr 39 
oraz dzieci z Przedszkola  
nr 11 w Pruszkowie. 
Przynieśli maskotki, aby 
wesprzeć akcję „Twój miś 
może zostać ratownikiem”.

15 -osobowa gru-
pa uczniów klasy 
3B ze Szkoły Pod-
stawowej nr 39  

w Pruszkowie zawitała do re-
dakcji „Gazety WPR” i portalu  
WPR24.pl w jednym celu: wes-
przeć szlachetną akcję. Każ-
de dziecko miało ze sobą misia, 
którego uważnie obserwowało. 
Jeden z chłopców przedstawiał 
swoją maskotkę. – To jest taka 
poduszka, ale ma rzep. Jak się go 
zapnie to robi się taka owieczka 
– mówił dumny uczeń klasy 3B. 

Widząc, że dzieci mają nie-
co wątpliwości przybliżyliśmy 
im cel akcji „Twój miś może zo-
stać ratownikiem”. – Podczas ak-
cji ratowniczej panowie strażacy 
zajmują się dzieckiem i dają mu 
misia. Ten pierwszy kontakt jest 
najważniejszy. Chodzi o to, że-
by dziecko w obliczu niebezpie-
czeństwa uspokoić i zapewnić, że 
wszystko będzie dobrze. Pomaga 
w tym miś. Wystarczy 5-10 minut 
kontaktu, przytulenie pluszaka 
i od razu jest lepiej – przedsta-
wiała jedna z naszych koleżanek, 
u której odkryliśmy mocne in-
klinacje pedagogiczne.

Nie brakowało pytań. – A to 
znaczy, że po tych dziesięciu mi-
nutach strażacy zabierają mi-
sia? – zapytał jeden z chłopców. 

Dzieci dla dzieci 
przekazują miśki

An
na

 S
oł

ty
si

ak

Ogromny odzew na akcję „Twój miś może zostać ratownikiem”
Dzieci wręczyły naszej re-

dakcji także laurkę, a w niej 
przeczytaliśmy: „W imieniu 
dyrekcji, nauczycieli i przed-
szkolaków przekazujemy zebra-
ne maskotki do redakcji Gazety 
WPR. Niech każdy przytulony 
pluszak otrze najmniejszą łzę 
twarzy dziecka.”

Serdecznie dziękujemy ma- 
luchom z pruszkowskiego 
przedszkola za przekazane po-
darunki, które trafią do stra-
żackich jednostek z naszego 
regionu, a następnie do dzie-
ci poszkodowanych w niebez-
piecznych zdarzeniach czy też 
różnych wypadkach.

Przypomnijmy. Akcję „Twój 
miś może zostać ratownikiem” 
prowadzi straż pożarna. W po-
moc włączyła się też redakcja 
Gazety WPR i portalu WPR24.pl, 

która do 28 stycznia (a więc to już 
ostatnie chwile) przyjmuje mi-
sie i inne pluszowe maskotki. Ich 
przekazanie strażakom nastąpi 
31 stycznia. Dziękujemy wszyst-
kim, którzy do tej pory przyłą-
czyli się do akcji. [JM, SD] 

Se
w

er
yn

 D
ęb

iń
sk

i

P R U S Z K Ó W
Jak już informowaliśmy 
na portalu WPR24.pl, 
niebawem zakończy się 
budowa nowego skrzydła 
LO im. Tomasza Zana  
w Pruszkowie. Tymczasem 
mieszkańcy zwracają 
uwagę na elewację 
budynku, która...  
zaczęła się sypać.

W komentarzach 
pod artykułem 
„Przenosiny tuż 
po feriach” za-

mieszczonym na naszym por-
talu pojawiło się wiele pytań 
dotyczących odpadającej ele-

wacji. Kilku mieszkańców 
zdecydowało się też zwrócić 
bezpośrednio do naszej re-
dakcji w tej sprawie.

– Chciałbym zobaczyć kto 
się pod tym „sukcesem” pod-
pisze? Codzienne obserwuję 
prace wykonywane na bu-
dowie, w prawdzie jedynie 
z daleka, ale daje to wiele zna- 
ków zapytania. Na pierwszy 
rzut oka widać, że wykona-
nie odbyło się w pośpiechu, 
niezależnie od warunków 
pogodowych, byle w termi-
nie. Elewacja, jak widać na 

załączonych zdjęciach nie 
wytrzymała do odbioru ro-
bót. Czy tak prestiżowa in-
westycja od samego początku 
musi być „łatana” i napra-
wiana? – dopytywał czytel-
nik Marcin.

Zatem czemu tynk zaczął 
odpadać? Z prośbą o wy-
jaśnienia zwróciliśmy się 
do Starostwa Powiatowego 
w Pruszkowie. – Mamy świa-
domość tego, że na jednej ze 
ścian budynku pojawił się od-
padający fragmentami tynk, 
co wygląda nieestetycznie. 
Powodem tego jest fakt, że był 
on kładziony przy niesprzy-
jających warunkach pogodo-

wych. Wykonawca oczywiście 
zobowiązał się do wykonania 
poprawek w tym zakresie  
– odpowiada Krzysztof Bu-
kowski ze starostwa.

Jak usłyszeliśmy, elewa-
cja zostanie poprawiona gdy 
pozwoli na to aura. – Aby nie 
popełnić tego samego błędu 
musimy zaczekać na lepszą 
pogodę. Potrzebujemy mini-
mum 10 stopni i około 4-5 dni  
bez deszczu. W praktyce ozna-
cza to, że poprawki będzie 
można wykonać na wiosnę  
– zaznacza Bukowski. [SD]

Tynk odpada płatami...
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Jak usłyszeliśmy, elewacja zostanie 
poprawiona gdy pozwoli na to aura



Piątek, 27 STYCZNIA 2017

W I A D O M O Ś C I04

ISSN 2451-0890, PR: 18306

Wydawca: Grupa Wpr Media Sp. z o.o.
Redaktor naczelny: Maciej Skoczylas

Drukarnia: Polskapresse Sp. z o.o.,  
Oddział Poligrafia, drukarnia  
w Warszawie

Redakcja:  
Pruszków, ul. Niecała 10/2 
tel/fax. 22 758 77 88 
e–mail: redakcja@wpr24.pl

 

Reklama: tel./fax 22 758 77 88 
biuro@wprmedia.pl

Ogłoszenia: tel./fax 22 758 77 88;  
Pruszków, ul. Niecała 10/2

Zespół redakcyjny: 
Bogdan Skoczylas, Maciej Skoczylas,  
Milena Skoczylas, Andrzej Golec,  
Anna Sołtysiak, Seweryn Dębiński,  
Ewelina Latosek, Jakub Małkiński

Nr konta bankowego – mBank 
91 1140 2004 0000 3602 7552 0917

Partnerskie biura ogłoszeń:  
IN–FORM,  
www.biuroogloszen.net,  
SMS>+48 695 818 067 
(info wyłącznie 9–15 > tel. 22 755 69 28)
TOM–OFFICE tel. 22 728 97 90
Pruszków  
ul. Kraszewskiego 27/16

Studio graficzne:  
Marcin Ziółkowski
Graphics & Design Studio,  
www.gdstudio.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo  
do skracania i adiustacji tekstów  
oraz nadawania tytułów listom.  
Tekstów i materiałów  
niezamówionych nie zwracamy. 

Anonimów nie drukujemy.  
Redakcja nie odpowiada za treść 
reklam i ogłoszeń. 

E–wydanie dostępne na 
www.wpr24.pl

media

Powiększ grono 

tel. (22) 758 77 88

do Gazety WPR:

reklama@wprmedia.pl
www.wprmedia.pl

 
10 lutego - Karnawał
24 marca - 

Reklama

dużych wydatków, są one rzędu 
200-300 tys. zł – pozostały jakieś 
doróbki, podłączenie nowych po-
sesji, ulic. Wzięliśmy się więc za 
drogi. Jeszcze z radnymi w po-
przedniej kadencji opracowali-
śmy szkielet drogowy, określający 
które ulice mają być moderni-
zowane w pierwszej kolejności, 
rozpoczynając od dróg o więk-
szym obciążeniu wyprowadzają-
cych ruch na drogi wojewódzkie 
i powiatowe. Nie przypadkiem co 
roku udawało nam się na budo-
wę dróg uzyskiwać dofinanso- 
wania zewnętrzne.       

O budżecie Brwinowa na 2017 
rok mówi pan, że jest bardzo do-
bry, wręcz rewelacyjny. Zaplano-
wano wydatki w kwocie ponad 
128 mln zł.
– To bardzo dobry budżet. Uda-
ło nam się ponad 21 proc. wydat-
ków przeznaczyć na inwestycje, 
a gdyby odjąć program 500+ to 
przekroczyliśmy nawet 25 proc. 
Czekamy na rozstrzygnięcia kon-
kursów unijnych i wierzę, że za 
chwilę po raz pierwszy w historii 
nasza gmina będzie miała budżet 
inwestycyjny w kwocie powyżej 
30 mln zł.

W tym roku chcecie zakończyć 
budowę hali sportowej przy przy 
Zespole Szkół nr 1
– Tak. To nasza największa in-
westycja, na którą w tegorocz-
nym budżecie przeznaczyliśmy 
5,5 mln zł. Będzie to najładniej-
sza hala w gminie i pierwsza z wi-

downią. Dodam, że chcemy też 
rozpocząć m.in. budowę przed-
szkola w Otrębusach, na które 
w tym i przyszłym roku zapla-
nowaliśmy ponad 6 mln zł.

Co z budową obwodnicy wsi  
Moszna?
– Robimy wszystko, żeby tę in-
westycję zrealizować. Prze-
znaczyliśmy na nią w tym roku  
1,5 mln zł i nadal liczymy, że uda 

nam się uzyskać dofinansowanie. 
Budowa tej drogi jest konieczna, 
bowiem przez Mosznę, Doma-
niew i Domaniewek codziennie 
i przez całą dobę jeżdżą tysią-
ce samochodów, także ciężaro-
wych. Trzeba ten ruch ciężkich 
aut wyprowadzić z terenów za-
budowanych i pozwolić miesz-
kańcom tych miejscowości 
normalnie żyć.

Ostatnio pojawiał się groźny smog, 
zanieczyszczone powietrze...
– Oczywiście nie tylko my mamy 
kłopot ze smogiem. Straż miej-
ska reaguje na sygnały, przepro-
wadza kontrole na prywatnych 
posesjach. W Brwinowie gene-
ralnie w jednym przypadku na 
dziesięć zgłoszonych rzeczywi-
ście dochodzi do spalania nie-
dozwolonych odpadów.

W Y W I A D
Idąc do pana na wywiad spyta-
łem się po drodze kilku miesz-
kańców Brwinowa co sądzą 
o swoim mieście. Tylko jedna 
stwierdziła że jest „szare”, reszta 
podkreślała jego rozwój.
– Cóż ja mogę powiedzieć... Bar-
dzo mnie to cieszy. Od sześciu 
lat staram się upiększyć prze-
strzeń publiczną Brwinowa. 
Mnóstwo pieniędzy przezna-
czyliśmy na drogi, ale i na place 
zabaw. Przechodził pan zapew-
ne na ul. Grodziskiej obok takie-
go zmodernizowanego placu. No 
i park miejski. Te zmiany chy-
ba widać, choć oczywiście nie 
wszystko udało się zrobić, ale 
sporo tematów jest poza nami.

A „szarość” miasta”?
– Zależy o co panu chodzi.

Nie tylko o wrażenia wizualne, 
ale np. o wydarzenia kultural-
ne w Brwinowie.
– Ośrodek kultury? Postawiłem 
na pewnych ludzi, bo wcześniej 
różnie bywało. Na przykład od 
poprzedniego dyrektora ośrod-
ka kultury dostawałem w spra-
wozdaniu o jakimś wydarzeniu: 
frekwencja dobra, ilość osób 
uczestniczących: cztery... Obec-
na pani dyrektor  działa prężnie 
a sam ośrodek choć nieduży, 
podczas imprez pęka w szwach. 
Wydarzenia są urozmaicone. Sta-
ram się, aby Brwinów był ak-
tywny. Przecież to moje miejsce 
na ziemi.

A słabe punkty?
– Znajdą się. Przede wszystkim 
chodzi o zaszłości, np. kanaliza-
cja. Przecież my skanalizowali-
śmy miasto Brwinów dopiero 
2011-2012 roku. Jeśli pan spojrzy 
na okoliczne, bogatsze gminy, to 
pod tym względem wyprzedza-
ją nas o co najmniej 10 lat. Ale 
warto podkreślić, że dziś w bu-
dżecie na kanalizację w mieście 
czy wodociągi, nie mamy już tak 

To moje miejsce na ziemi
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Rozmowa z ARKADIUSZEM KOSIŃSKIM, burmistrzem gminy Brwinów 

Największe dokonania  
2016 roku?  
– Ubiegły rok był pierwszym, 
gdzie przekroczyliśmy 40-pro-
centowy udział inwestycji dro- 
gowych To był skok cywiliza-
cyjny, bowiem zaczynamy pod 
tym względem gonić sąsia-
dów. Poza tym 2 mln zł wyda-
liśmy na utwardzenia blisko 50 
dróg nowoczesną technologią, 
dzięki czemu wiele rejonów 
odżyło. Warto też wspomnieć 
o budowie hali sportowej, re-
montach w szkołach i przygoto-
waniach do rewitalizacji pałacu  
Wierusz-Kowalskich.

Właśnie, zatrzymajmy się 
przy pałacu...
– Kupiliśmy go w końcówce  
2015 r. W zeszłym roku praktycz- 
nie pracowaliśmy nad tym jak 

Pierwszym moim marzeniem było 
ucywilizowanie Parku Miejskiego.
I to się w dużej części wydarzyło

zagospodarować cały teren.  
Złożyliśmy również wniosek  
o dofinansowanie unijne. Proszę 
trzymać kciuki, bo po 20 stycznia 
ma być wynik konkursu. Chodzi  
o 3,5 mln zł. (Rozmowę przepro-
wadzono w piątek 13 stycznia, 
a we wtorek 17 stycznia opu-
blikowano wyniki konkursu, 
w którym pałac w Brwinowie 
znalazł się na liście dofinan-
sowanych projektów – przyp. 
red.). Powiem szczerze – to do-
brze wygląda, to jest serce mia-
sta i myśmy to serce otworzyli. 
Zakup pałacu i terenu koszto-
wał 6,5 mln zł, ale nikt tego nie 
kwestionuje. Ludzie widzą jak 
bardzo potrzebny jest ten ob-
szar a ja chciałbym, żeby w przy-
szłości stał on się prawdziwym 
uporządkowanym i funkcjo-
nalnym centrum miasta: żeby 
pojawiły się tam m.in. obiekty 
publiczne: ośrodek kultury, bi-
blioteka, ratusz, centrum usług 
społecznych, ale również punk-
ty usługowe i budynki mieszkal-
ne. Oczywiście nie jest to plan 
na najbliższe 5 czy 8 lat, ale na 
co najmniej 20. Ja już wtedy nie 
będę burmistrzem, ale realiza-
cja takiej wizji przypałacowego 
terenu jest moim pragnieniem.

P O D K O W A  L E Ś N A
Ponad 3,1 tys. drzew znajdujących 
się w Parku Miejskim w Podkowie 
ma szansę na odzyskanie dawnego 
zdrowia i wyglądu. Magistrat zło-
żył wniosek o dofinansowanie w tej 
sprawie. W ubiegłym oraz w 2015 r.  
wypielęgnowano 2,3 tys. drzew  
w parku, alejach zabytkowych w Lesie  

Młochowskim, przy ul. Lipowej i Ja-
na Pawła II. Burmistrz Artur Tusiński 
podkreśla, że w Podkowie nie będą 
prowadzone wycinki drzew, tylko 
prace pielęgnacyjne, które pozwolą 
utrzymać roślinność w odpowiednim 
stanie. – W przeciwieństwie do kra-
ju, gdzie wycinka będzie dozwolona 

Wniosek o dofinansowanie 
pielęgnacji drzew

na każdą skalę, my drzewa pielęg- 
nujemy – czytamy na blogu burmis- 
trza. Dlatego też miasto-ogród stara  
się o dofinansowanie na pielęgna-
cje ponad 3,1 tys. drzew wzdłuż ale-
jek Parku Miejskiego. Mowa o blisko  
1 mln zł, z czego dotacja miałaby  
wynosić 90 proc. tej kwoty. [SD]  

Inne marzenia?
– Pierwszym moim marzeniem 
było ucywilizowanie Parku Miej-
skiego. I to się w dużej części wy-
darzyło – pierwszy i drugi etap 
rewitalizacji za nami. Jeszcze 
trzy lata temu strach było wejść 
do parku po zmierzchu: brak 
oświetlenia, połamane chodni-
ki, jakieś grupki osób spożywa-
jących alkohol. Teraz ten teren 
wieczorami tętni życiem, zro-
biliśmy alejki, oświetlenie, jest 
monitoring. Drugie marzenie? 
Dotyczy około 5-hektarowego te- 
renu przy ul. Sochaczewskiej: 
pomiędzy przedszkolem a Sta-
cją Uzdatniania Wody. Pracuje- 
my nad tym, żeby go zagospo-
darować jako strefę rekrea- 
cji z basenem.

A jak czuje się przygarnięta 
przez pana suczka Brewka?
– Rewelacyjnie (śmiech). Znako-
micie dogaduje się z przygarnię-
tym rok wcześniej rudzielcem 
Rafikiem i starą mieszkanką  
–  Sunią, która jest z nami od pra-
wie 13 lat, kiedy to przeprowadzi-
liśmy się do Brwinowa.

Rozmawiał:  
ANDRZEJ GOLEC
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– Od dnia 1 lutego 2017 roku zmia-
nie ulegnie trasa autobusu linii N85. 
Kursy realizowane z Warszawy do 
Pruszkowa zostaną skierowane 
do pętli przy ulicy Józefa Sowiń-
skiego, z wykorzystaniem istnieją-
cych przystanków zlokalizowanych 
w Al. Wojska Polskiego oraz ulicy 

Józefa Sowińskiego. Trasa autobu-
su w relacji z Pruszkowa do War-
szawy nie ulegnie zmianie – czyta-
my w komunikacie Zarządu Trans-
portu Miejskiego. – Wprowadzenie 
zmiany trasy wynika z licznych po-
stulatów mieszkańców osiedli miesz-
kaniowych zlokalizowanych w pół-

N85 zmienia trasę 
do Pruszkowa

nocno-zachodniej części Piastowa 
– informuje dalej ZTM. – Wprowadze-
nie zmiany trasy spowoduje wzrost 
kosztów utrzymania linii N85 o kwotę 
ok. 3 975 zł/m-c. Miesięczny koszt 
opłat ponoszonych przez Piastów za 
linię N85 będzie wynosił 10 422 zł 
– dodają władze Piastowa. [EL]  

PRZYCHODNIA

ul. Główna 104, 05-806 Granica
e-mail: amedica@amedica.eu

22 724 48 28
Pon. – pt. 8.00-18.00

www.amedica.eu

MEDYCYNA  
SPORTOWA

MEDYCYNA PRACY

LEKARZE RODZINNI, PEDIATRZY, USG, OKULISTA, 
BADANIA LABORATORYJNE, GINEKOLOG,  

ENDOKRYNOLOG, NEUROLOG I INNI SPECJALIŚCI
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– podkreśla Filipiak. – Ogrom-
ny talent ma Michał Kopacz, 
który na Stegnach był czwarty 
wśród 13-latków. Muszę wyróż-
nić wszystkich, bo mają ogrom-
ną pasję. Nie mogę zapomnieć 
o trenerach, Joannie Staszkiewcz 
i Arturze Parchanie, którzy są 
fanatykami łyżwiarstwa i robią 
fantastyczną robotę! – dodaje.

Łyżwy to zabawa, ale zawod-
nicy UKS „3” Milanówek nie mają 
lekko. Od czwartej klasy trenują 
pięć razy w tygodniu. – Są to za-
jęcia ogólnorozwojowe. Teraz trzy 
razy w tygodniu udajemy się na 
Stegny, żeby dzieci mogły pojeź-
dzić na łyżwach. Marzy nam się 
tor w Milanówku. To byłoby coś 
pięknego! Cieszymy się, że w tym 
roku mamy lodowisko, z którego 
chętnie korzystamy. Dzięki te-
mu mniejsze dzieci mogą nauczyć 

się jeździć na łyżwach, a inne do-
skonalić umiejętności – tłuma-
czy prezes UKS „3”.

Milanowski klub ma swoją hi-
storię. Pod skrzydłami Filipia-
ka wychowali się olimpijczycy, 
przewinęło się wielu utalen-
towanych zawodników. – Jako 
klub jesteśmy zarejestrowani 
od 1996 roku. Mieliśmy meda-
listów mistrzostw Polski, a także 
wielkich zawodników w posta-
ci Luizy Złotkowskiej i Sławka 
Chmury. Obecnie trenuje u nas 
ok. 40 dzieci. Najmłodsi chodzą 
do drugiej klasy podstawówki, 
najstarsi do gimnazjum – pre-
zentuje wychowawca olimpij-
czyków i zwraca uwagę na rolę 
miasta. – Wiele zawdzięcza-
my władzom samorządowym. 
Wsparcie płynące z urzędu jest 
niezwykle cenne.

 JAkUb MAŁkiński 

M I L A N Ó W E K
Pod okiem Krzysztofa 
Filipiaka na szerokie 
wody wypłynęli Luiza 
Złotkowska i Sławomir 
Chmura. Teraz prezes klubu 
UKS „3” Milanówek ma pod 
swoimi skrzydłami kolejne 
łyżwiarskie talenty.

N ie wiadomo, ilu z nich 
zrobi wielkie kariery 
i, jak dwójka wcześniej 
wspomnianych, poje-

dzie na igrzyska olimpijskie. Jed-
no jest pewne, z jazdy na łyżwach 
czerpią radość, a przy okazji są 
niezwykle skuteczni. – Przez pięć 
lat w zawodach, w których starto-
waliśmy w rywalizacji chłopców 
wygrywaliśmy klasyfi kację gene-
ralną jako szkoła i klub – mówi 
z dumą Krzysztof Filipiak, dy-
rektor Zespół Szkół Gminnych 
nr 3 i prezes UKS ,,3” Milanówek.

Ze styczniowych Ogólno-
polskich Zawodów Dzieci na 
warszawskich Stegnach trójka 
milanowskich łyżwiarzy wróci-
ła w glorii chwały. W kategorii 
11-latków triumfował Mateusz 
Śliwka, wśród 14-latków najlep-
szy był Igor Masalski, a Alicja Fa-
derewska wygrała w zmaganiach 
15-latek. – Cała trójka ma du-
że szanse na udział w mistrzo-
stwach Europy Dzieci, które 
w marcu odbędą się w Holandii 

Urodzili się, aby 
„śmigać” na łyżwach
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Ewidencji Pojazdów i Kierowców 
(CEPiK 2.0) będzie uruchomio-
ny 4 czerwca 2018, choć wcze-
śniej zakładano, że nastapi do  
1 stycznia 2017 r. Ten projekt in-
formatyczny ma powstać w ce-
lu przebudowy i modernizacji 
Centralnej Ewidencji Pojaz-
dów (CEP), Centralnej Ewiden-
cji Kierowców (CEK), jak również 

Centralnej Ewidencji Posiada-
czy Kart Parkingowych (CEPKP). 

Kto będzie z niego korzystał? 
Między innymi: Główny Urząd 
Transportu Drogowego, policja, 
Polska Wytwórnia Papierów War-
tościowych, starostwa powiato-
we, wojewódzkie ośrodki ruchu 
drogowego, stacje kontroli po-
jazdów, a nawet ośrodki szkole-
nia kierowców. 

Nowelizacja, o której cały czas 
jest mowa zakłada jeszcze roz-
szerzenie listy wykroczeń, co 
w praktyce oznacza, że kierow-
cy nie stosujący się do przepi-
sów ruchu drogowego będą 
mieli trudniej niż do tej pory. 
Również nowi zmotoryzowa-
ni muszą spodziewać się więk-
szych obostrzeń. Obowiązkowe 
staną się też kursy doszkalające, 
a po odbyciu szkolenia nie będzie 
już możliwości zredukowania  
punktów karnych.

 Seweryn Dębiński 

R U C H  D R O G O W Y
Sprawdziliśmy,  co zmieniło 
się w prawie o ruchu 
drogowym z nadejściem  
2017 roku. Kierowcy będą 
mieli łatwiejsze życie,  
czy odwrotnie? 

N ajistotniejszą zmia-
ną w przepisach jest 
ta, która dotyczy za-
trzymywania prawa 

jazdy „piratom” drogowym prze-
kraczającym prędkość o 50 km/h  
i więcej w terenie zabudowanym. 
Krótko mówiąc - zlikwidowano 
dotychczasową lukę w prawie. 
Nowelizacja ustawy, która weszła 
w życie 1 stycznia tego roku ze-
zwala staroście podjąć postępowa-
nie o zatrzymaniu prawa jazdy na 
trzy miesiące, gdy kierowca złamał 
przepisy, nawet jeśli fizycznie nie 

Nowy rok, nowe przepisy
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do kierowania pojazdami. Otóż 
naruszenie musi być związane 
z kierowaniem pojazdem silni-
kowym (nie zaś ogólnie pojaz-
dem np. rowerem czy pojazdem 
zaprzęgowym). 

CEPiK uruchomią później
To nie koniec, ale już przy-
szłych, zmian. System Centralnej 

Co się zmieniło i zmieni w prawie o ruchu drogowym?
odebrano mu dokumentu. Wcze-
śniej kierujący unikali kary jeśli 
powołali się na brak dokumentu 
podczas kontroli, ale teraz staro-
ście wytarczy informacja z policji 
o ujawnieniu wykroczenia. 

Starosta może więcej
Wraz z nowym rokiem każdy 
starosta został upoważniony do 
wystawienia, na podstawie od-
pisu wyroku sądowego, decyzji 
o skierowaniu kierowcy, który 
został zatrzymany podczas jaz-
dy pod wpływem alkoholu lub 
środka działającego podobnie 
do alkoholu, na odpowiedni  
kurs reedukacyjny.

Nowelizacja wyszczególnia ro-
dzaje aut, którymi kierowanie 
w okresie obowiązywania decyzji 
o zatrzymaniu prawa jazdy bę-
dzie skutkowało wydłużeniem 
okresu zatrzymania dokumen-
tu lub cofnięciem uprawnienia 

Ale póki co...
Jeszcze do niedawna w mediach 
panował chaos, gdy informo-
wano o zmianach w policyj-
nych taryfikatorach. Projekt 
zaostrzenia wysokości manda-
tów i przyznawanych punktów 
„utknął” w rządzie. Oznacza 
to, że w tej sprawie nic się nie 
zmieniło wraz z nadejściem 
2017 roku, więc nie ma powo-
dów do obaw, przynajmniej 
na razie.

Co ciekawe, do szumu me-
dialnego na ten temat odniosła 
się Komenda Główna Policji. Po-
informowała, że jedyną istotną 
zmianą, która została wprowa-
dzona od 1 stycznia 2017 roku 
to wspomniany wcześniej zno-
welizowany tryb przekazywania 
informacji staroście na temat 
„piratów” przekraczających 
prędkość w terenie zabudowa- 
nym o 50 km/h i więcej. 
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N O W O Ś Ć
Ministerstwo Cyfryzacji planuje wpro-
wadzić elektroniczne dokumenty,  
m.in. dowód osobisty i... prawo jazdy. To 
wygoda dla zapominalskich. Przy po-
mocy telefonu komórkowego będzie-
my mogli okazać ważne dokumenty 
np. podczas kontroli drogowej. Cho-
dzi o to, aby wszystko było w jednym 

miejscu – na smartfonie. Niewyklu-
czone, że telefon „posłuży” też jako 
ubezpieczenie OC. Celem programu 
mDokument jest ograniczenie z korzy-
stania tradycyjnej (plastikowej) formy 
dokumentów. Ministerstwo zapewnia, 
że system będzie bezpieczny. Co cie-
kawe, nie będziemy musieli martwić 

Prawo jazdy 
na „komórce”

się jeśli „padnie” bateria w naszych 
urządzeniach, bowiem przygotowa-
no zapasową procedurę weryfikacji 
właściciela dokumentów. Na samym 
początku elektroczniczne dokumen-
ty posłużą nam do kontaktu z admini-
stracją publiczną. Ich wprowadzenie 
przewiduje się w maju tego roku. [SD]  

wszystkim należy pamiętać, aby 
nie zostawiać rzeczy wartościo-
wych w samochodzie (szczególnie 
w widocznym miejscu) gdy robimy 
np. postój na trasie. Zostawiając 
auto na całą noc pod ośrodkiem 
wraz z wszystkimi cennymi przed-
miotami kusimy złodzieja. W żad-
nym przypadku nie zostawiajmy 
otwartego pojazdu! Upewnijmy się, 
że wszystko jest zamknięte. A naj-
lepiej zaparkować w pobliżu kamer. 
Ponadto unikajmy podejrzanych 
miejsc parkingowych położonych 
z dala od „cywilizacji”. Lepiej za-
płacić odrobinę więcej i pozosta-
wić auto na strzeżonym parkingu. 

Dla własnego bezpieczeń-
stwa możemy też zainwesto-
wać w systemy bezpieczeństwa 
i np. zamontować namierzanie 
pojazdu poprzez GPS. Wówczas 
gdy dojdzie do kradzieży łatwiej 
znaleźć nasze auto. [SD]

K R A D Z I E Ż E
Niestety, zimowy 
wypoczynek to okres kiedy 
samochodowi złodzieje 
zwiększają aktywność. Często 
nieświadomie sami ułatwiamy 
im „pracę”. Jak uniknąć 
problemów z kradzieżami 
podczas ferii?

G dy wyjezdżamy na zi-
mowisko własnym 
autem nie zdajemy 
sobie sprawy ile pu-

łapek może czekać nas po dro-
dze. Często w naszych „czterech 
kółkach” kładziemy w widocznych 
miejscach cenny sprzęt, a to okazja 
dla przestępców. Roztargnieni kie-
rowcy potrafią zostawić wewnątrz 
auta nawet... kluczyki wraz z do-
kumentami, a następnie oddalić 
się. Gdy wracają jest już za późno...

Wystarczy udać się na stację 
paliwową i zagadać kilku kierow-
ców, by przekonać się, że takie 
sytuacje zdarzają się naprawdę. 
Wybraliśmy się na jedną ze stacji 
w Pruszkowie. Pan w sile wieku 
wydawał się być doświadczonym 

kierowcą. Spytaliśmy go, czy sa-
mochodowe kradzieże w okresie 
ferii to plaga?

– Nie przesadzałbym, że to pla-
ga. Jednak trzeba uważać. Gdy wy-
jeżdżamy gdzieś daleko siłą rzeczy 
robimy w trasie postój i zostawia-
my cenne przedmioty w samo-
chodzie: m.in. sprzęt narciarski, 
smartfony, tablety, notebooki. 
Czasami to wszystko warte jest ty-
siące złotych. Kiedyś byłem świad-
kiem jak rodzina, para z dwójką 

Ferie, czyli złodzieje 
 aut zacierają ręce...

dzieci wyszła z auta do restauracji. 
W kilka chwil dwóch gości wybiło 
szybę i zabrało z siedzeń tablet, 
laptopa i coś tam jeszcze. Trud-
no było nawet szybko zareagować. 
To trwało chyba sekundy. W mig 
odjechali swoim samochodem – 
mówi pan Grzegorz.

Ale co gdy ukradną nam samo-
chód? – Właśnie! To już nie tylko 
problem ze straconym mieniem, 
ale i kłopot z dalszą podróżą czy 
też powrotem. Poza tym, kto po 

takim zdarzeniu miałby ochotę 
na kontynuowanie turnusu... Wy-
damy również więcej pieniędzy, 
choćby na taksówki – odpowiada 
pan Grzegorz. Warto dodać, że 
poszukiwania skradzionych po-
jazdów mogą trwać tygodniami, 
miesiącami, a niekiedy i latami.

Zatem jak się ustrzec przed ta-
kimi przykrościami? Rady są pro-
ste i nieskomplikowane, choć nie 
wszyscy biorą je na poważnie. 
Jak już wspominaliśmy przede 

Najlepiej zaparkować w pobliżu 
kamer. Unikajmy podejrzanych miejsc 
parkingowych położonych z dala  
od „cywilizacji”

w garażach. Ale na niewiele to 
się zdało. Władze Warszawy 
chwalą się też inwestycjami 
w komunikację miejską, która 
ma przyczynić się do poprawy 
jakości powietrza. Z tego po-
wodu również gminy z naszego 
regionu otrzymały dofinanso-
wania na budowę parkingów 
w systemie „Parkuj i Jedź”. 

W teori zakaz wjazdu samo-
chodami do centrum Warszawy 
nie jest taki nierealny. Politycy 
niejednokrotnie rozmawiali na 
ten temat. Ponadto ograniczenia 
w tym temacie chcą wprowadzić 
inne miasta świata. Mexico City, 
Madryt i Ateny zobowiązały się, 
że do 2025 r. ulice w centrum zo-
staną „zamknięte” dla aut z sil-
nikami diesla. [SD]

ZANIECZYSZCZENIE
Norwegia zdecydowała 
się na wprowadzenie 
tymczasowego zakazu 
jazdy po ulicach 
Oslo samochodami 
wyposażonymi w silniki 
diesla. Chodzi o bardzo 
wysokie zanieczyszczenie 
powietrza, taka sytuacja 
obecna jest też wokół 
metropolii warszawskiej.

Z akaz wjeżdżania „die-
slami” do stolicy Nor-
wegii obowiązywał  
w miniony wtorek 

i środę od godz. 6 do 22. Mowa 
oczywiście o drogach miejskich, 
bo na autostradach i trasach  
szybkiego ruchu auta napędza-
ne olejem napędowym mogły 
jeździć do woli. Zakaz nie do-
tyczył też służb publicznych  
i niektórych aut dostawczych. 
Za wjazd do miasta „dieslem” 
groziła kara 1,5 tys. koron nor-
weskich, czyli ok. 800 zł. 

O co tak naprawdę w tym 
chodzi? Krótko mówiąc o smog. 
Co prawda silniki dieslowskie 
emitują mniej związków węgla 
w porównaniu z benzynowymi, 
lecz o wiele więcej tlenków azo-
tu. Dlatego też bardziej zanie-
czyszczają powietrze. Według 
Norwegów rozwiązaniem tego 
problemu jest zakaz wjazdu do 
stolicy wspomnianym autom. 
Od wielu lat mówi się nawet, by 
do centrum Oslo nie wjechał ża-
den samochód. Wyobrażacie so-
bie taką sytuację w Warszawie? 
A temat ten przecież nie jest dla 
nas taki odległy...

Smog. Diesel. Zakazy

W ostatnim czasie wiele 
mówi się o smogu, który wisi 
nad Warszawą i otaczającymi 
ją gminami. Stacje pomiaro-
we niejednokrotnie alarmowa-
ły o przekroczonych normach 
szkodliwych pyłów, w tym tak-
że w Piastowie. Choć trzeba 
dodać, że do takiej sytuacji 
nie przyczyniły się wyłącznie 

samochody, a spalanie w pie-
cach odpadów, węgla niskiej 
jakości i niekorzystne warun-
ki atmosferyczne. 

Ale zawsze obrywa się pojaz-
dom silnikowym. Z powodu du-
żego smogu nad naszą stolicą 
przewoźnicy, m.in. ZTM, SKM, 
KM i WKD, wprowadzili dar-
mowe przejazdy, by zachęcić 
do pozostawienia samochodów 
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Co prawda silniki dieslowskie  
emitują mniej związków węgla  
w porównaniu z benzynowymi,  
lecz o wiele więcej tlenków azotu
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W I A D O M O Ś C I

P R U S Z K Ó W
27 stycznia przypada Międzynaro-
dowy Dzień Pamięci o Ofi arach Ho-
lokaustu, który się zbiega się z 76. 
rocznicą deportacji pruszkowskich 
Żydów do warszawskiego getta. Uro-
czystość uczczenia pamięci zorgani-
zowali uczniowie Gimnazjum nr 4 
im. Jana Pawła II i Szkoły Podstawowej 

nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Prusz-
kowie. Obchody rozpoczną się 27 stycz-
nia o godz. 12 na ul. Przeskok. Nie za-
braknie symbolicznego apelu 86 ży-
dowskich uczennic i uczniów z roku 
szkolnego 1937/38 pruszkowskich 
szkół powszechnych, których na-
zwiska zachowały się dzięki odna-

Pamiętają o ofiarach 
Holokaustu

lezieniu dziennika szkolnego zbior-
czych lekcji nauki religii mojżeszo-
wej. Potem nastąpią przemarsze: 
ul. Lipową pod pomnik ofi ar egze-
kucji w wyrobiskach po glinie i na 
cmentarz żydowski pod imienny po-
mnik trojga ofi ar Holokaustu, rodzi-
ny Zombergów.  [SD]  
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N A D A R Z Y N
Tomasz M., wicewójt 
Nadarzyna, został 
oskarżony przez 
prokuraturę 
o kierowanie pojazdem 
w stanie nietrzeźwości. 
Wyrok nakazowy 
w tej sprawie sąd wydał 
21 grudnia 2016 r., ale 
obrońca wicewójta 
złożył odwołanie.

P rzypomnijmy. Do 
zdarzenia doszło 
na ul. Osiedlowej 
w Ruścu. 3 sierpnia 

minionego roku policja za-
trzymała do kontroli pojazd. 
Za jego kierownicą siedział 
Tomasz M. Funkcjonariusze 
chcieli przebadać mężczyznę 
alkomatem, ten jednak od-
mówił. Zgodnie z przepisami 
zlecono wykonanie badania 
krwi. Okazało się, że wice-
wójt miał ponad trzy promile 
alkoholu w organizmie.

21 grudnia sąd wydał w tej 
sprawie wyrok nakazowy, od 
którego dwa tygodnie temu
odwołał się obrońca oskar-
żonego. – 12 stycznia obrońca 
oskarżonego złożył sprze-
ciw od wyroku nakazowe-
go, w konsekwencji wyrok 
nakazowy traci moc i spra-
wa będzie rozpoznawana na 
rozprawie sądowej. 13 stycznia 
sprawa trafi ła do nowego re-
ferenta, bo ten referent, który 
wydawał wyrok nakazowy jest 
wyłączony z mocy ustawy od 
dalszego udziału w sprawie – 
mówi nam Grzegorz Godzina, 
wiceprezes Sądu Rejonowe-
go w Pruszkowie. – Do dnia 
dzisiejszego nie ma jeszcze 
ustalonego terminu rozpra-
wy – podkreśla.

Sąd na posiedzeniu bez 
udziału stron oraz bez prze-
prowadzenia rozprawy może 
wydać wyrok, który nazywa 
się „nakazowym” jeśli okolicz-
ności czynu i wina oskarżo-
nego nie budzą wątpliwości 
(ewidentna wina sprawcy). To 
tak naprawdę jest propozycja 
kary jaką składa się oskarżo-
nemu, ten może ją uznać lub 
odrzucić wnosząc sprzeciw.

W przypadku sprawy To-
masza M. wyrok nakazowy 
stracił moc, gdyż złożono od-
wołanie. Teraz jest to akt ar-
chiwalny, ale jakie zapisy były 
w nim zawarte? – Oskarżonego 
uznano winnym zarzuconego 
mu czynu i wymierzono karę 
stu stawek dziennych grzyw-
ny po 50 złotych każda, zakaz 
prowadzenia wszelkich pojaz-
dów mechanicznych na okres 
czterech lat z zaliczeniem za-
trzymania prawa jazdy od 
3 sierpnia 2016 roku, a tak-
że świadczenie pieniężne na 
rzecz funduszy pomocy po-
krzywdzonym oraz pomocy 
postpenitencjarnej w kwocie 
pięciu tysięcy złotych – ujawnia 
Grzegorz Godzina. [SD]

Obrońca wicewójta 
złożył odwołanie

Reklama

Reklama

Lodowisko jednak 
będzie uruchomione

 AnnA SOŁTysiAk 

P R U S Z K Ó W
Dobra wiadomość dla 
miłośników jazdy na 
łyżwach. W Pruszkowie 
jednak będzie 
uruchomione lodowisko. 
Niewykluczone, 
że ślizgawka ruszy 
w ten weekend.

W iele wskazywało
na to, że w tym ro-
ku mieszkańcy 
Pruszkowa nie bę-

dą mogli korzystać ze ślizgawki 
przy ulicy Gomulińskiego. Powo-
dem były zbyt głośne agregaty, 
których praca przekraczała nor-
my hałasu, na co uwagę zwra-
cali mieszkańcy ul. Jastrzębiej. 
Władze powiatu pruszkowskiego, 
które odpowiadają za organiza-
cję lodowiska nie dały za wy-
graną i ślizgawka w Pruszkowie 
jednak będzie.

– Wraz z pojawieniem się kwe-
stii spornych dotyczących uru-
chomienia lodowiska w tym 
roku, a mam tu na myśli zarówno 
współpracę z miastem Pruszków, 
jak i protestami mieszkańców 
zarząd powiatu podjął szereg 
działań, aby wypracować kom-
promisowe rozwiązanie, które by-
łoby korzystne zarówno dla osób 
chcących korzystać z lodowiska 
jak i okolicznych mieszkańców. 
Wierzę, że zaproponowana forma 
jest takim właśnie kompromisem 
– mówi nam Krzysztof Bukowski 
z biura zarządu powiatu prusz-
kowskiego. – Mogę potwierdzić, 
że lodowisko zostanie urucho-
mione. Agregaty prądotwórcze, 
których poziom hałasu przekra-
czał nocą dopuszczalne normy 
będą wyłączone przed godziną 

22 i ponownie włączane oko-
ło godz. 6.30 rano. Dzięki temu 
i przy sprzyjającej pogodzie lo-
dowisko będzie mogło działać bez 
przeszkód w ciągu dnia – dodaje.

Ślizgawka od poniedziałku do 
piątku będzie czynna od godz. 10 
do 20. Jednak w godzinach 10-14 
obiekt zarezerwowany będzie 
dla uczniów. Od godz. 16 do 20 
lodowisko będzie dostępne dla 
wszystkich mieszkańców powiatu. 

W weekendy obiekt będzie dzia-
łać od godz. 12 do 20 (z przerwą 
techniczną między 15.45 a 16.15)

W czasie ferii zimowych go-
dziny ulegną drobnym zmia-
nom. Od poniedziałku do piątku 
w godz. 10-15 ze ślizgawki będą 
korzystać uczniowie. W przy-
padku mniejszego obłożenia 

Czy ślizgawka w Pruszkowie ruszy już w ten weekend?

z lodowiska będą mogli korzystać 
wszyscy. W godz. 16-20 tafl a ma 
być ogólnodostępna. W weeken-
dy obiekt będzie czynny od godz. 
12 do 20 (z przerwą techniczną 
między 15.45 a 16.15).

Pozostaje zatem pytanie: kiedy 
pruszkowianie będą mogli zacząć 
korzystać ze ślizgawki przy uli-
cy Gomulińskiego? – Na chwilę 
obecną uruchomienie lodowiska 
planujemy na najbliższą sobotę. 

Wzorem lat ubiegłych atrak-
cja będzie dostępna za darmo, 
a na miejscu pojawi się również 
miejsce, w którym będzie moż-
na wygodnie się przebrać. Nie 
przewidujemy możliwości wy-
pożyczania sprzętu, dlatego za-
praszamy wszystkich z własnymi 
łyżwami – zaznacza Bukowski. 

– Na chwilę obecną uruchomienie 
lodowiska planujemy na najbliższą 
sobotę – mówi Krzysztof Bukowski 
z biura zarządu pruszkowskiego 
starostwa 
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Burmistrz Grodziska Mazowieckiego  
ogłasza I przetarg ustny ograniczony 

na sprzedaż nieruchomość gruntowej niezabudowanej, stanowiąca działkę  gruntu 
położonego w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Poziomkowej, przeznaczo-
nej w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Mazowiec-
ki na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka stanowi drogę 
dojazdową z ul. Poziomkowej do posesji stanowiącej zabudowaną działkę  
nr ew. 6, obr. 21, o numerze porządkowym Poziomkowa 12A. Położona jest 
w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, posiada kształt pro-
stokątny, mocno wydłużony, wąski, brak jest możliwości zagospodarowania 
jej  jako odrębnej nieruchomości ze względu na kształt i wielkość . 

Przetarg jest ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiednich, tj. 
przyległych do zbywanej działki. Działka będąca przedmiotem prze-
targu nie może funkcjonować samodzielnie ze względu na brak możli-
wości jej zagospodarowania na cele budowlane. 

Wyznacza się termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu w formie 
pisemnej do dnia 22.02.2017r. 
Zgłoszenia należy składać do Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazo-
wieckim ul. Kościuszki 32A na biuro podawcze. 

Lp. Oznaczenie  
nieruchomości

Pow. nieruchomości 
w m2

Cena  
wywoławcza w zł.

Wadium  
w zł.

1. Działka nr 65 obręb 21 35 6.700 700

Zbywana działka  jest wolna  od ograniczeń, ciężarów i roszczeń osób 
trzecich oraz nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu.

Warunkiem udziału w przetargu jest zgłoszenie uczestnictwa j.w. oraz 
wpłacenie wadium w wysokości podanej wyżej. Wadium należy wpła-
cić w pieniądzu do kasy albo na konto Urzędu Miejskiego w Grodzisku 
Maz. Nr 88 1240 6348 1111 0010 4058 8554 Bank Pekao S.A. Warsza-
wa do 22.02.2017 r. (kasa czynna w godz. 8.00 - 15.00) Wadium ulega 
przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od 
zawarcia umowy sprzedaży. Cena nieruchomości uzyskana w przetargu 
zostanie powiększona o podatek VAT – 23% i podlega zapłacie przed 
zawarciem aktu notarialnego.

Przetarg odbędzie się w dniu 28.02.2017 r. o godz. 1000

w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Mazowieckim przy ul. T. Kościuszki 
32A w dużej sali konferencyjnej.
Warunki przetargu określa regulamin, z którym należy się zapoznać  
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gro-
dzisku Mazowieckim. Burmistrz może odwołać przetarg tylko z uzasad-
nionej przyczyny.     

Informacje: pok. 212, nr tel. (22) 463-46-31 
oraz na www.grodzisk.pl. www.bip.grodzisk.pl

OGłoszenie
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Powiat Grodziski
BiUletyn przyGotowywany i reDaGowany przez Starostwo PowiatU GroDziskieGo. ReDakcja WPR nie ponosi oDpowieDzialności za jeGo treść.

 Starostwo Powiatu Grodziskiego, ul. Kościuszki 30;
www.powiat-grodziski.pl

Panie Starosto, za nami koniec roku, półme-
tek bieżącej kadencji samorządowej. Jakby 
Pan podsumował ten czas? Z jakich działań 
jest Pan dumny i jak Pan je ocenia?
Uważam ten rok za udany. Pod względem fi -
nansowym był to najlepszy rok. Powiat po-
zyskał wiele środków zewnętrznych. Były to 
zarówno pieniądze z funduszy unijnych, ale 
także środki krajowe, które przyczyniły się do 
polepszenia warunków życia mieszkańców na-
szego powiatu. To zawsze był i jest nasz cel. 
Staraliśmy się zrobić jak najwięcej. 

Za najważniejsze uznałbym inwesty-
cje drogowe. Przy okazji pragnę podkreślić 
cenną współpracę z gminami w działaniach 
poprawy stanu dróg powiatowych. Kolejnym 
ważnym obszarem jest służba zdrowia i in-
westowanie w Szpital Zachodni, który jest 
największą instytucją prowadzoną przez po-
wiat. W minionym roku, przy wsparciu fi nan-
sowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska dokonaliśmy modernizacji ko-
tłowni w przychodni zdrowia przy ulicy Pia-
sta w Milanówku. 

Trzecim istotnym obszarem naszych dzia-
łach są sprawy związane z oświatą. Rok 2017 
będzie czasem wdrażania reform oświatowych. 
Na najbliższej sesji Rady Powiatu przedłożę 
projekt uchwały dotyczący nowej sieci szkół 
w związku z reformą oświaty. Ciągle inwe-
stujemy w infrastrukturę oświatową, tak by 
stwarzać jak najlepsze warunki zarówno dla 
uczniów, jak i nauczycieli. 

W 2016 roku przeprowadziliśmy szereg 
prac remontowych w naszych szkołach. Naj-
większe zadanie to odwodnienie budynku Ze-
społu Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim. 
Wartość tego przedsięwzięcia to ponad 430 
tys. złotych.

W lutym 2017 roku nastąpi przeniesienie 
siedziby Publicznego Ogniska Plastycznego. 
Doprowadziliśmy tą sprawę do końca. Bę-
dzie to nowoczesne miejsce służące rozwo-
jowi artystycznemu mieszkańców powiatu. 
Duża przestrzeń zapewni wszystkim lep-
sze warunki dla rozwoju i pracy. Do tej po-
ry Ognisko wynajmowało małe, niewygodne 
pomieszczenia. 

w wysokości ponad 1 mln złotych. To również 
dzięki temu wsparciu szpital zamyka każdy rok 
budżetowy dodatnim wynikiem fi nansowym. 

Od 1 października 2016 roku w naszym szpi-
talu działa Dom Dziennej Opieki dla Osób Star-
szych. Jest on przeznaczony dla osób powyżej 
65. roku życia, których stan zdrowia nie pozwa-
la na pozostawanie wyłącznie pod podstawową 
opieką medyczną, ale i nie wymaga całodo-
bowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskie-
go. W ramach dziennego planu opieki szpital 
świadczy usługi dla pacjentów bezpośrednio 
po hospitalizacji (w szczególności w stanach 
wzmożonej opieki pielęgniarskiej) oraz dla 
osób, którym w ciągu ostatniego roku udzielona 
została pomoc w zakresie leczenia szpitalne-
go. Projekt zakłada m.in.: opiekę pielęgniarską, 
doradztwo w zakresie doboru właściwej pielę-
gnacji i odpowiednich wyrobów medycznych, 

Które inwestycje ubiegłego roku uznałby Pan 
za najważniejsze?
Rok 2016 to czas niezwykle owocny w zakresie 
realizacji inwestycji na drogach powiatowych. 
Na realizację inwestycji i remontów wydatko-
wano ponad 10 milionów złotych. W ramach 
tej kwoty zostało przebudowanych i zmoder-
nizowanych ponad 9,5 km dróg. Na drogach 
wcześniej przebudowanych wybudowano 
ok. 700 mb chodników. Do najważniejszych 
inwestycji należy zaliczyć kompleksową prze-
budowę kolejnego i jednocześnie ostatniego 
odcinka drogi nr 1505 Grodzisk Mazowiecki 
– Józefi na o długości 996 m, łącznie z budową 
chodnika; modernizację drogi nr 1503 Grodzisk 
Mazowiecki – Siestrzeń – Ojrzanów w miej-
scowości Kady, Opypy o długości 836m, drogi 
nr 1507 Grodzisk Mazowiecki – Izdebno- Ce-
głów – Boża Wola w miejscowości Kraśnicza 
Wola, Izdebno Nowe o długości 1872 m oraz 
w miejscowości Cegłów o długości 440 m, dro-
gi nr 3833 Jaktorów-Baranów o długości 2000 
m, drogi nr 1520 Bukówka – Skuły o długości 
1322 m. Przebudowano również most w Ho-
lendrach Baranowskich. Została rozpoczęta 
budowa chodnika w ciągu drogi nr 1503 Gro-
dzisk Maz. – Siestrzeń – Ojrzanów w miejsco-
wości Marynin oraz budowa kolejnego odcinka 
chodnika we wsi Regów w gminie Baranów. 
Obecnie ze względu na warunki atmosferycz-
ne prace zostały wstrzymane. 

Realizacja tak wielu inwestycji była możliwa 
dzięki pozyskaniu dofi nansowania ze środków 
zewnętrznych z „Programu rozwoju gminnej 
i powiatowej infrastruktury drogowej na la-
ta 2016-2019” i z Ministerstwa Infrastruktu-
ry i Rozwoju o łącznej kwocie 1,5 mln zł oraz 
udzielonemu wsparciu fi nansowemu przez gmi-
ny Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Żabia Wo-
la, Baranów o łącznej kwocie ponad 5,4 mln zł. 

Szpital Zachodni notuje bardzo dobre wyniki. 
W ogólnopolskim Rankingu Szpitali w 2016 
roku zajął II miejsce w województwie mazo-
wieckim, a 12. w całej Polsce. 
Tak, to rezultat bardzo dobrej pracy zarów-
no dyrekcji placówki, ale także lekarzy, per-
sonelu medycznego, administracji i służb 

technicznych. W klasyfi kacji placówek ma-
zowieckich Samodzielny Specjalistyczny Szpi-
tal Zachodni im. św. Jana Pawła II zajął wysokie 
miejsce, pomiędzy Instytutem Hematologii 
i Transfuzjologii w Warszawie, a Centralnym 
Szpitalem Klinicznym MSWiA. 

W ubiegłym roku poczyniliśmy wydatki in-
westycyjne dla naszego szpitala, by mógł on 
dzięki nowoczesnemu sprzętowi lepiej służyć 
mieszkańcom powiatu. Mam tu na myśli za-
kup ultrasonografu z kompletem niezbędnych 
sond dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej, za-
kup podgrzewacza krwi i płynów infuzyjnych, 
aparatu RTG, rozwój e- usług i ich integra-
cję z systemem informatycznym. Przepro-
wadzono także modernizację posadzki na 
bloku E szpitala. Wszystko na łączną kwotę 
ponad 1, 3 mln tys. złotych. Przez ostatnie lata 
szpital otrzymuje od powiatu fi nansowanie 

terapię zajęciową oraz wszechstronne dzia-
łania edukacyjne. Pacjentom zapewnione jest 
wyżywienie oraz bezpłatny transport z miej-
sca zamieszkania.

Od 1 stycznia 2017 roku rozpoczęła swo-
ją działalność nowa jednostka – Powiato-
we Centrum Usług Wspólnych. Jaki był cel 
jej powołania?
Powiatowe Centrum Usług Wspólnych ma za 
zadanie objąć wspólną obsługą fi nansową, ra-
chunkową i organizacyjną jednostki Powiatu 
Grodziskiego: placówki oświatowe, w tym Po-
radnię Psychologiczno-Pedagogiczną, Pub-
liczne Ognisko Plastyczne. Chcemy w ten spo-
sób uporządkować zarządzanie jednostkami 
oraz usprawnić dotychczasową pracę, a tak-
że zmniejszyć koszty obsługi. 
W 2016 roku w powiecie zorganizowanych 
zostało wiele imprez. Niektóre z nich na sta-
łe wpisały się już w powiatowy kalendarz. 
Uroczyście obchodziliśmy m.in. Powiato-
we Obchody 1050. Rocznicy Chrztu Polski, 
Tydzień Rodziny…
W 2016 roku obchodziliśmy 1050. Rocznicę 
Chrztu Polski. Powiatowe Obchody tej Rocz-
nicy wpisywały się w obchody ogólnokrajowe, 
które ofi cjalnie rozpoczęły się 14 kwietnia br. 
Chrzest Polski dał początek nowej rzeczywi-
stości w wymiarze politycznym, historycznym, 
kulturowym, duchowym. Centralne uroczy-
stości Powiatowych Obchodów 1050. Rocznicy 
Chrztu Polski odbyły się w Podkowie Leśnej 
i w Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkie-
wiczów w Stawisku. Na tę okoliczność zostało 
zaplanowanych wiele atrakcji, m.in. piknik sta-
ropolski, parada rycerzy na koniach, koncerty 
pieśni religijnych w wykonaniu Chóru „Lacri-
mosa” oraz Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”. 
Nawiązanie do przeszłości miało istotny walor 
edukacyjny. Mamy nadzieję, że to pozwoliło 
z głębszej perspektywy spojrzeć na minione 
dziedzictwo historyczne i kulturowe. Infor-
macja o uroczystościach pojawiła się nie tyl-
ko w mediach lokalnych, ale i ogólnopolskich, 
na stronach Katolickiej Agencji Informacyjnej.

Graduacja obchodów miała miejsce 3 paź-
dziernika, w Centrum Kultury w Grodzisku 

Mazowieckim. Rozstrzygnięto wówczas kon-
kursy, które zorganizowaliśmy z tej okazji. 
Powiatowe wyróżnienie „Mecenas Kultury” 
otrzymała nauczycielka z Milanówka – Pani 
Agnieszka Krzysiak. 

Powiat grodziski włączył się w uroczyście 
obchodzony Tydzień Rodziny. Z tej okazji 15 
maja 2016 r. gościliśmy w Grodzisku Mazo-
wieckim, panią premier Beatę Szydło. Był 
to czas warsztatów, spotkań z ekspertami. 
W minionym roku organizowaliśmy szereg 
imprez, takich które wpisały się już na sta-
łe w nasz kalendarz – „Małe Siemionalia”, 
„Ogrody Integracji”, „Dożynki Powiatowo-
-Gminne”, „Grodziski Przegląd Piosenki 
z Tekstem” ( tym roku gościem przeglądu 
był Bohdan Łazuka), „Dialog Dwóch Kul-
tur” – dzięki któremu możliwa jest nauko-
wa międzynarodowa współpraca w zakresie 
badań nad twórczością Iwaszkiewicza. Warto 
wspomnieć o organizowanych już cyklicznie 
„Targach Pracy”, „Dniu Bezpłatnych Porad” 
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 
konkursach z różnych dziedzin angażują-
cych dzieci i młodzież. 

Jakie inwestycje czekają powiat w najbliż-
szym czasie?
W mojej ocenie najważniejsze dla mieszkań-
ców są inwestycje dotyczące infrastruktury 
drogowej. Zadania w tym wymiarze są naj-
bardziej oczekiwane. Zależy nam na popra-
wie warunków życia mieszkańców, dlatego 
tez w najbliższej przyszłości będziemy chcie-
li przeprowadzić kolejne inwestycje drogowe. 
Na tę chwilę w budżecie naszego powiatu za-
planowano kilka przedsięwzięć, a wśród nich: 
modernizację ul. Nadarzyńskiej w Grodzisku 
Mazowieckim, modernizację ul. Skokowskiego 
w Jaktorowie i budowę ronda na skrzyżowaniu 
ul. Kazimierzowskiej i Średniej w Milanówku. 
Najbliższy czas to dalsze zintensyfi kowane dzia-
łania związane, nie tylko z drogami, nie tylko 
z inwestycjami i remontami, ale również bie-
żąca wytężona praca w zakresie spraw bieżą-
cych równie ważnych dla mieszkańców Powiatu 
Grodziskiego, wpływających na jakość ich życia.

AGB     

Biuletyn Informacyjny Gminy Michałowice
BiUletyn przyGotowywany i reDaGowany przez Gminę Michałowice. ReDakcja WPR nie ponosi oDpowieDzialności za jeGo treść.

Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, tel. 22 350-91-91
www.michalowice.pl

Rewitalizacja Gminy Michałowice

W styczniu 2017 r. Urząd 
Gminy Michałowice zor-
ganizował cykl 5 spot-
kań, w trakcie których, 

oprócz części informacyjnej pozwa-
lającej mieszkańcom zapoznać się ze 
wszystkimi zagadnieniami związanymi 
z rewitalizacją, były również omawiane 
problemy społeczne, będące podsta-
wą do opracowania diagnozy potrzeb 
mieszkańców, stanowiącej integralną 
część Programu Rewitalizacji. 

Rewitalizacja obszarów będących 
w stanie kryzysowym to proces, który 
wymaga zintegrowanych działań wielu 
podmiotów na rzecz lokalnej społecz-
ności, przestrzeni i gospodarki. Przy-
czyniając się tym samym do trwałego 
ożywienia obszaru. 

W trakcie spotkań, za pomocą fi szek 
projektowych, mieszkańcy zgłosili do pro-
gramu rewitalizacji Gminy Michałowi-
ce między innymi tereny zabytkowego 

parku w Regułach i zbiornika retencyj-
nego w Komorowie. Rewitalizacja tych 
terenów ma polegać na ich odbudowa-
niu, tak aby były przyjazne dla całego 

Trwa opracowanie „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Michałowice na lata 2016-2023”. Programu, 
dzięki któremu zdegradowane obszary znajdujące się na terenie gminy zyskają szansę na zmianę i wyprowadzenie 
ich ze stanu kryzysowego.

 

lokalnego społeczeństwa, stając się miej-
scem aktywizacji społecznej, rekreacji i 
wypoczynku. Z kolei jednym z przykła-
dów projektów społecznych zgłoszonych 

przez mieszkańców do Programu jest 
kampania edukacyjna dla mieszkań-
ców w zakresie ochrony środowiska 
i zasad ekologii. Zakłada ona organizację 

cyklu warsztatów, prelekcji w zakresie 
ochrony środowiska i zasad ekologii dla 
różnych grup wiekowych odbiorców. 

Powodzenie realizacji założeń „Lokal-
nego Programu Rewitalizacji dla Gminy 
Michałowice na lata 2016-2023” otwiera 
możliwości realnego ożywienia funkcjo-
nowania obszarów kryzysowych. Jednak 
aby tak się stało potrzebna będzie ak-
tywność i wysoki stopień zaangażowania 
mieszkańców gminy, przedsiębiorców, 
organizacji pozarządowych, lokalnych 
liderów w działania prowadzone w ra-
mach procesu rewitalizacji. 

Zapraszamy społeczność gminy do 
współtworzenia Programu. 

Projekt pn. „Lokalny Program Re-
witalizacji dla Gminy Michałowice na 
lata 2016-2023” współfi nansowany jest 
ze środków Unii Europejskiej Funduszu 
Spójności w ramach Programu Opera-
cyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-
2020 oraz z budżetu państwa.

„Najbliższy czas to dalsze zintensyfikowane działania na rzecz mieszkańców 
Powiatu”. Wywiad ze Starostą Grodziskim Markiem Wieżbickim.

P R O M O C J A
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ArtykUł sponsorowany

Do szczególnie zasłużonych 
dla rozwoju spółdzielni zaliczyć 
należy prezesów zarządów Józefa 
Sicko (lata 1955 – 1971) i Edwarda 
Dąbrowskiego (lata 1974 – 1987) 
oraz wieloletnich i ofiarnych 
działaczy i pracowników jak 
np. płk Jan Sadowski, Lucyna 
Jasińska kierownik OT. I wice-
prezes, Lidia Miszczak główna 
księgowa, Zygmunt Lechański 

kierownik sklepu i wielu wielu 
innych. W spółdzielni, w okresie 
okupacji hitlerowskiej, pracowa-
ła p. Irena Ciesielska – Strzelecka 
późniejsza prezes zarządu Cen-
tralnego Związku Spółdzielni Spo-
żywców „Społem” w Warszawie.

Aktualnie spółdzielnia pro-
wadzi 11 sklepów, w tym SDH 
i pawilony w Podkowie Leśnej 
i w Piastowie.

M owa tu o „Społem” 
Powszechnej Spół-
dzielni Spożyw-
ców w Pruszkowie, 

która swoje 100 – lecie obchodzi-
ła w roku 2004.

Początki Spółdzielni to lata 
1903 – 1904, kiedy powstała fi -
lia Stowarzyszenia Spożywczego 
Drogi Warszawsko-Wiedeńskiej 
i kiedy otworzono na Żbikówku, 
nieopodal Warsztatów Kolejo-
wych przy ul.Głównej (obecnie 
3-go Maja) sklep wagonowy. Na-
stępnie Stowarzyszenie zakupiło 
w 1903 roku niewielki murowa-
ny budynek przy ul.Sienkiewi-
cza 1 róg Kościuszki, w którym 
po adaptacji w 1904 r. otworzono 
drugi sklep i piekarnię.

Niewiele osób wie i pamię-
ta, że w latach 1970 – 1990 by-
ła jedną z największych firm 
w Pruszkowie. Prowadziła po-
nad 130 sklepów w Pruszkowie 
i na terenie powiatu pruszkow-
skiego, a także piekarnie, ma-
sarnię, zakłady gastronomiczne, 
kawiarnie, punkty usługowe jak 

Prezesem spółdzielni od od 
1995 r. jest Marek Hejda.

Kończąc, krótką z konieczno-
ści, notatkę biografi czną opraco-
waną na podstawie materiałów 
PSS chcę tu dodać, że nazwę 
„Społem” to znaczy „Razem” wy-
myślił nie kto inny jak nasz wiel-
ki rodak Stefan Żeromski.

Piotr Przybysz

np.„Praktyczna Pani”, a tak-
że „Pewex”. Zatrudniała ponad 
1400 osób. Jednym ze sztanda-
rowych obiektów handlowych 
był, pobudowany w latach sześć-
dziesiątych ub. wieku, Spółdziel-
czy Dom Handlowy (SDH) przy 
ul.Kościuszki 52. Na ówczesne 
czasy nowoczesny z wprowa-
dzonymi tu nowinkami w pos-
taci samoobsługi w dziale spo-
żywczym i preselekcji w dzia-
le przemysłowym.

Na ul. Gordziałkowskiego 
znajdowała się baza produkcyj-
na w postaci piekarni i masar-
ni oraz zaplecze magazynowe.

Spółdzielnia prowadziła sklepy 
spożywcze i przemysłowe także 
na terenie Piastowa, Brwinowa, 
Podkowy Leśnej, Komorowa, a do 
czasu reorganizacji handlu, rów-
nież na terenie Ursusa, Ożaro-
wa Mazowieckiego i Komorowa.

Przez obiekty handlowe Spół-
dzielni przewinęło się wiele 
osób, które w późniejszym cza-
sie z powodzeniem prowadzi-
ło, a niektórzy nadal prowadzą 

własne biznesy (np. Marek Nowak 
– obecnie „Lewiatan”).

Spółdzielnia w okresie swoje-
go istnienia przechodziła różne 
zmiany organizacyjne i teryto-
rialne. Majątek spółdzielni był 
arbitralnymi decyzjami władz 
państwowych zabierany i dzie-
lony bez odszkodowań.

PSS w połowie lat siedemdzie-
siątych XX w. straciła duży majątek 
w Ursusie, Ożarowie Mazo-
wieckim i Komorowie.

Należy tu podkreślić, że 
spółdzielnia prowadziła bar-
dzo szeroką działalność spo-
łeczno-wychowawczą na rzecz 
miasta w którym miała swoje 
sklepy. Działalność ta rozwi-
jana była w ośrodkach „Prak-
tyczna Pani” oraz w inicjowaniu 
i opiece nad „spółdzielniami 
uczniowskimi”.W minionych 
latach spółdzielnia rozwija-
ła bardzo owocną współpra-
cę z Pruszkowską Spółdzielnią 
Mieszkaniową, wspólnie orga-
nizując różne imprezy i festyny 
jak np. „Dzień Dziecka”.

Trochę o Spółdzielni „Społem” PSS 
w Pruszkowie

Obchodzone w listopadzie 2016 roku 100-lecie narodzin mia-
sta Pruszkowa sprowokowało mnie do przypomnienia społe-
czeństwu pruszkowskiej fi rmy, która istnieje już ponad sto lat 
i choć lata świetności ma za sobą, mimo dużych trudności, pró-
buje utrzymać się na bardzo trudnym konkurencyjnym rynku. 

G R O D Z I S K  M A Z O W I E C K I
To pewne. W Grodzisku stanie po-
mnik sławnego żeglarza Leonida Te-
ligi. Zgodę na ten krok wyrazili radni. 
Leonid Teliga to jeden z mieszkań-
ców Grodziska Mazowieckiego, któ-
ry w sposób szczególny zapisał się 
na kartach historii. W 1967 r. wyru-
szył jachtem „Opty” w samotny rejs 

dookoła świata. Żeglował przez dwa 
lata i dwa miesiące. Tym samym stał 
się pierwszym Polakiem, który okrą-
żył kulę ziemską na jednym jachcie. 
Zmarł 21 maja 1970 r. Z inicjatywą 
upamiętnienia dokonań Teligi wystą-
pił radny Tomasz Suchożebrski. Po 
kilku latach to się udało. – Pomnik 

Leonid Teliga będzie 
miał swój pomnik

miałby zostać zlokalizowany na te-
renie Stawów Goliana (na zdjęciu 
– przyp. red). Mamy zarezerwowane 
środki fi nansowe w budżecie. Chcie-
libyśmy wznieść go w drugim pół-
roczu tego roku – podkreślał na 
posiedzeniu rady Tomasz Krupski, 
wiceburmistrz Grodziska. [AS]  

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA  
O VI PRZETARGU USTNYM  

NIEOGRANICZONYM
na sprzedaż nieruchomości gruntowej  

niezabudowanej położonej w miejscowości  
Szczęsne Gmina Grodzisk Mazowiecki

Lp. Oznaczenie  
nieruchomości

Pow. nieruchomości 
w m2

Cena  
wywoławcza w zł.

Wadium  
w zł.

1. 112/24 752 71.000 7.100

Przetarg odbędzie się w dniu 28 lutego 2017 r. o godz. 11.00  
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Maz. przy ul. Koś- 
ciuszki 32 A w Sali Konferencyjnej (I piętro).

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość opisana wyżej, 
niezabudowana, uregulowana w KW nr WA1G/00056216/2. 
Zgodnie z decyzjami o warunkach zabudowy przeznaczona 
pod zabudowę jednorodzinną bliźniaczą.

Wadium należy wpłacić w pieniądzu do kasy lub na konto Urzę-
du Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim nr  88 1240 6348 
1111 0010 4058 8554 Bank Pekao S.A. ul. Grzybowska 53/57 
Warszawa do dnia 22.02.2017 r. Cena nieruchomości grun-
towej osiągnięta w przetargu zostanie powiększona o poda-
tek VAT – 23% i płatna jest jednorazowo przed zawarciem 
umowy sprzedaży. Ogłoszenie o przetargu podaje się do pu-
blicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Grodzisku Maz. przy ul. Kościuszki 32 A oraz 
opublikowanie na stronie internetowej www.grodzisk.pl oraz  
www.bip.grodzisk.pl Dodatkowe informacje można uzyskać 
w Wydziale Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Grodzisku Maz.,  
ul. Kościuszki 32 A, tel. 22 755 55 34 wew. 220.

OGłoszenie

Do zabawy zgłosiło się 300 szkół 
z całej Polski, ale nagrody trafiły 
tylko do 10 placówek, w tym do 
piastowskiej podstawówki nr 4

Książki z Empiku już w szkole
 AnnA SOŁTysiAk  

P I A S T Ó W
Szkoła Podstawowa nr 4 
im. Bohaterów Spod 
Darnicy otrzymała jako 
jedna z dziesięciu szkół 
w Polsce 1000 książek 
od Empiku. Ten 
szczególny prezent 
to zasługa pewnego 
zdjęcia i głosów 
mieszkańców. 

W ubiegłym roku
sieć Empik ogło-
siła konkurs po-
legający na wspar-

ciu szkolnych bibliotek. Jego 
motywem przewodnim było 
hasło „Książki są fajne i krop-
ka”. Zasady akcji były proste. 
Do zabawy zgłosiło się 300 
szkół z całej Polski, ale nagro-
dy trafiły tylko do 10 placó-
wek. Jak można było wywalczyć 
1000 książek? Po pierwsze 
– potrzebne było dobre zdję-
cie. Tu świetnie poradzili so-
bie uczniowie klasy 2B, którzy 

– zwrócił się do uczniów Stani-
sław Siekierko, dyrektor SP nr 4.

Po występie odbyło się uroczy-
ste przekazanie książek na ręce 
dyrekcji, grona pedagogiczne-
go i uczniów. Publikacje trafi ły 
do biblioteki, gdzie niebawem 
pojawią się na regałach. Rów-
nież nowych, bowiem ich za-
kup sfi nansował Urząd Miejski 
w Piastowie. Pierwsze książki na 
regałach ustawili przedstawi-
ciele szkoły, fi rmy Empik oraz 
uczniowie klasy 2B.

przebrani za bajkowe posta-
cie zaprezentowali się na fo-
tografii. Po drugie – potrzebne 
były głosy internautów, którzy 
mogli głosować raz dziennie. 
Mobilizacja uczniów, nauczy-
cieli, rodziców, mieszkańców 
oraz absolwentów, nawet tych 
mieszkających poza granica-
mi kraju sprawiła, że SP nr 4 
w Piastowie znalazła się w gro-
nie laureatów.

W piątek (20 stycznia) przeka-
zano nagrodę. Z tej okazji dzie-
ci wcieliły się w role bajkowych 

postaci, które można spotkać 
w rozmaitych książkach. Podczas 
przedstawienia pojawili się m.in. 
Kot w butach, Pipi Pończoszan-
ka, Dzieci z Bulerbyn, Pan Kleks, 
Królewna Śnieżka i siedmiu 

krasnoludków, Plastuś. – Szkoła 
wzbogaciła się dzięki konkurso-
wi o tysiąc książek. To panie z bi-
blioteki wybrały tytuły książek, 
według waszego zainteresowa-
nia, według tego co zgłaszaliście 
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Groźny wypadek na Poznańskiej. 
Sprawca uciekł pieszo

P R U S Z K Ó W
Gdy oddawaliśmy  
numer do druku policja 
nadal poszukiwała  
sprawcy wypadku,  
do którego doszło  
25 stycznia wieczorem  
na skrzyżowaniu  
ul. Poznańskiej i Mostowej. 
Kierowca peugeota 
porzucił auto na  
miejscu i oddalił się  
w nieznanym kierunku. 

poszkodowana, pogotowie odwio-
zło ją do szpitala – dodała.

Okazuje się, że sprawca wypad-
ku uciekł... pieszo. – Samochód 
został, ale jego kierowcy nadal po-
szukujemy – wyjaśnia asp. Kańka. 

Funkcjonariusze wiedzą do 
kogo należy auto, sprawdza-
li czy „za kółkiem” siedział jego 
właściciel czy ktoś inny. Jak za-
pewniali, ustalenie tożsamości tej 
osoby i jej odnalezienie to tylko 
kwestia czasu. [EL]

O groźnie wyglądającym 
zderzeniu trzech sa-
mochodów w Pruszko-

wie powiadomili nas czytelnicy. 
– Przy ulicy Mostowej na sygna-
lizacji świetlnej zderzyły się trzy 
samochody. Wypadek wygląda na 
bardzo poważny. Jedno z aut ude-
rzyłow drzewo. Zarówno z przodu, 
jak i z tyłu zostało mocno zniszczo-
ne. Niewiele lepiej wygląda sytuacja 
z dwoma pozostałymi samochoda-
mi – informowała nas Magdalena. 

Policja potwierdziła, że w wy-
padku brały udział trzy samocho-
dy osobowe. – Na skrzyżowaniu 
ulic Poznańskiej i Mostowej po-
jazdy stały na czerwonym świe-
tle. Po zapaleniu się zielonego 
kierowca peugeota ruszył z im-
petem i uderzył w citroena a ten 
w forda. Kierowca peugeota odda-
lił się z miejsca zdarzenia – mówi-
ła nam „na gorąco” asp. Karolina 
Kańka z komendy pruszkow-
skiej policji. – Jedna osoba została 
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Ogłoszenia Zamów: 22 758 77 88
reklama@wprmedia.pl                
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 ► Sprzątanie biur i pomieszczeń 
socjalnych w Sokołowie 
k. Janek w godz. 6-13, 
504-204-700 

 ► Ślusarz – Montażysta 
– produkcja maszyn 
pakujących- Pęcice Małe 
k/Janek- tel. 502-204-866 
- biuro3@coffee-service.eu  

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

 ► Zatrudnię fryzjera/fryzjerkę 
tel. 502 036 239 

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

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

 ► Zatrudnię pomocnika na budowę 
bez kwalifi kacji w Regułach 
k. Warszawy z możliwością 
zakwaterowania, 
tel. 794 794 500

Nieruchomości – sprzedam

 ► 38m, centrum Pruszkowa, 
2 min do wkd, 4piętro, 
2 pokoje, kratka balkonowa, 
502 68 55 98

 ► 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. 
694 127 292 

 ► Tanio dom 535 487 338  

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 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

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

Kupię
 ► KUPIĘ RÓŻNE RZECZY W ATRAKCYJNEJ 

CENIE 788 882 780 

 ► Skup książek, każda ilość, wszystkie 
dziedziny – dojazd, 606-900-333 

Sprzedam

 ► Magiel 535 487 338 

Usługi

 ► 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 

 ► Ginekolog 791 949 970 

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

 ► Hydraulik, 535 872 455 

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

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

Dam pracę

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

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

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

Poszukiwany pracownik 
do rozwożenia posiłków. 
Praca w Szpitalu Kolejowym 
tel: 691 151 932 

 ► PRACA W OCHRONIE 
DLA RENCISTY W Pruszkowie 
600 009 700 

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

 ► Protezy zębowe 450 zł, 508 357 334 

 ► 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 

 ► Wyrób, naprawa oraz szycie 
na miarę kożuchów i kurtek 
skórzanych. ul.Polna 2, 
Otrębusy, tel. 603 704 275 

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

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

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

Drukarnia Torro w Puchałach k. Janek zatrudni:
 Operatora linii zbierająco-szyjącej Hohner

Introligatora – Krajacza na Perfectę 92  
Stałe zatrudnienie na umowę o pracę, pełen etat, system zmianowy

Opis stanowiska:
•	Obsługa linii zbierająco-szyjącej Hohner lub Krajarki Perfecta 92.
•	Przygotowanie maszyn do pracy.
•	Dbanie o stan techniczny maszyny oraz materiałów powierzonych do produkcji.
Wymagamy:
•	Doświadczenia.
•	Znajomości procesów introligatorskich.
•	Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole – zmysł techniczny.
Kandydatom proponujemy:
•	Stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku (umowa o pracę).
•	Atrakcyjne wynagrodzenie.
•	Praca w systemie zmianowym.
•	Zdobycie cennego doświadczenia w branży poligraficznej na innych maszynach.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres e-mail: biuro@torro.pl 
lub osobiście ul. Sokołowska 24A; 05-090 Puchały.
Na aplikacji prosimy wpisać klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z ustawą z  29.08.1997 o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 z póź. zm.)”

 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

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

PARTNER HANDLOWY

Poszukujesz stałego zatrudnienia bądź  
chcesz mieć możliwość dopasowania grafiku? 

Zgłoś się do nas! 
Agencja Pracy Tymczasowej 

Adecco Poland Sp. Z o.o. poszukuje  
kandydatów na stanowiska: magazynowe, 

produkcyjne oraz na stanowiska 
specjalistyczne. 

Nasze biuro znajduje się przy ul. Ołówkowej 1D 
lok. 95 w Pruszkowie (Vis a Vis stacji PKP). 
Informacje uzyskasz również pod numerem 

telefonu 22 738 88 20. Zapraszamy!
www.adecco.pl

 Poszukujemy osób  
do pracy od zaraz.

Wójt Gminy Nadarzyn 
zawiadamia,  

że na urzędowych 
tablicach ogłoszeń 
oraz na stronach 

internetowych urzędu 
został zamieszczony 

wykaz nieruchomości 
przeznaczonych do 

oddania w dzierżawę.


