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W czerwcu referenda 
w sprawie „wielkiej 
Warszawy”  3 

 Anna SołTYsiak 

G R O D Z I S K  M A Z . 
Wiele wskazuje na to, że 
plany budowy parku rozrywki 
Adventure World Warsaw pod 
Grodziskiem Mazowieckim 
zakończą się fi askiem. 
Komornik sądowy ogłosił 
licytację działek, na których 
miało powstać AWW. Co dalej?

P lany budowy gigantycznego 
parku rozrywki sięgają 2011 r.
Zgodnie z zapowiedziami 
Adventure World Warsaw 

miał być największym tego rodza-
ju obiektem w Europie Środkowo-
-Wschodniej. Inwestycja obejmowała 
park rozrywki z pięcioma strefami te-
matycznymi, centrum konferencyjno-
-biznesowym, SPA oraz restauracje 
i hotele. Park miał być gotowy w 2014 r.
Miał, bowiem na terenie inwestycji 
niewiele się dzieje. 

W ubiegłym roku coś drgnęło a inwe-
stor zapewniał, że AWW w końcu ruszy 
z miejsca. – Mogę potwierdzić, że po 
burzliwym okresie rozpoczynamy dzia-
łania restrukturyzacyjne. Rozmawiamy 
z potencjalnymi inwestorami, aby do-
prowadzić projekt do skutku – mówił 

nam wtedy Peter Mulder ze spółki 
Adventure World Warsaw.

Marzenia o parku rozrywki zaczy-
nają jednak się oddalać. Komornik 
sądowy działający przy grodziskim 
sądzie rejonowym na 30 maja wy-
znaczył termin pierwszej licytacji 
20 działek w Kłudnie Starym należą-
cych do dłużnika spółki Adventure 
World Warsaw, dawniej Las Palm. 

Czy to początek końca marzeń 
o wielkim parku rozrywki, który miał 
stać się chlubą Grodziska Mazowiec-
kiego i zwiększyć jego atrakcyjność? 

Koniec marzeń o parku rozrywki?
Plany budowy Adventure World Warsaw 
pod Grodziskiem zaczynają się oddalać



– Niestety, jak ocenili sami mieszkańcy, przedstawiciele autorów projektu 
ustawy nie umieli odpowiedzieć praktycznie na żadne zadane pytanie. 
Po długiej dyskusji wiem znowu, że nic nie wiem. Wiesława Kwiatkowska, burmistrz Milanówka, 
po spotkaniu konsultacyjnym dla mieszkańców na temat „wielkiej Warszawy”. Byli na nim też przedstawiciele PiS
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Od 1 czerwca 30-dniowy będzie 
kosztował 180 zł, czyli o 30 zł mniej 
niż dotychczasreklama

R E G I O N
Stołeczni radni 
zadecydowali. Od 1 czerwca 
zapłacimy mniej za bilety 
długookresowe w środkach 
komunikacji miejskiej. 
Z kolei od września 
za darmo będą mogli 
z niej korzystać uczniowie 
szkół podstawowych 
i gimnazjów. 

O kwestii zmian w sto-
łecznej komunika-
cji mówiło się od 
dłuższego czasu. Pa-

sażerowie kupujący bilety na 
I i II strefę niejednokrotnie pod-
kreślali, że płacą zbyt dużo. W koń-
cu nad sprawą pochylili się sto-
łeczni radni, którzy w styczniu 
zapowiadali udogodnienia. – 
Przywiązując wielką wagę do 
jakości transportu miejskiego, 
Rada m.st. Warszawy szuka roz-
wiązań, które uczynią korzysta-

nie z niego łatwiejszym i bardziej 
przyjaznym. Dlatego – ze wspar-
ciem Prezydenta m.st. Warszawy 
– zamierzamy wprowadzić uła-
twienia w korzystaniu z trans-
portu miejskiego – napisali radni 
w stanowisko przyjętym jeszcze 
na styczniowym posiedzeniu. 

Tańsze bilety, 
uczniowie za darmo

W końcu dla pasażerów za-
świeciło słońce. Ci, którzy in-
westują w bilety długookresowe 
ważne w I i II strefie zapła-
cą nieco mniej. Od 1 czerwca 
30-dniowy będzie kosztował 
180 zł, czyli o 30 zł mniej niż do-
tychczas. Dotychczas 90-dnio-
wy bilet to wydatek rzędu 536 zł,
po zmianach jego cena wynie-
sie 460 zł. Pasażerowie zyska-
ją także nowe możliwości. 22 zł 
będzie kosztował bilet jedno-
razowy przesiadkowy grupowy 
ulgowy dla grupy maksymalnie 
10 osób, za bilet trzydniowy na 
dwie strefy zapłacimy 57 zł (na 
I strefę 36 zł).

Z pewnością powody do za-
dowolenie mają również rodzice 
dzieci uczęszczających do szkół 
podstawowych i gimnazjów. Od 
1 września na podstawie karty 
ucznia najmłodsi będą mogli ko-
rzystać z komunikacji za darmo. 
Dotyczy to zarówno tych, któ-

rzy mieszkają i uczą się w sto-
licy, a także dojeżdżających do 
placówek oświatowych w War-
szawie. Stołeczny ratusz liczy, 
że takie rozwiązanie wpłynie na 
zwiększenie się liczby osób ko-
rzystających ze środków trans-
portu miejskiego. [JM]
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tel.: 500-222-979

ul. Kraszewskiego 17,  
05-800 Pruszków

Kancelaria
Adwokacka
Agata Jaczyńska

Perypetie związane z budową 
AWW pojawiły się już na samym 
początku. Pierwotnie spółka Las 
Palm (później przemianowana 
na Adventure World Warsaw) 
park rozrywki chciała wybudo-
wać w Złotokłosie pod Piasecz-
nem. Nie zgodzili się na to jed-
nak mieszkańcy. 

Później wybór inwestora padł 
na podgrodziską miejscowość 
Kłudno Stare. Lokalizacja wy-
dawać się mogła idealna – tuż 
obok autostrady A2 z Berlina do 
Warszawy. Park rozrywki oprócz 
turystów miał zagwarantować 
setki miejsc pracy. Trudno się 
więc dziwić, że władze Grodziska 
Mazowieckiego z burmistrzem 
Grzegorzem Benedykcińskim na 
czele mocno dopingowały tej za-
powiadanej inwestycji.

Przekładana 
w nieskończoność
Zgodnie z pierwotnymi założe-
niami park rozrywki swoje po-
dwoje miał otworzyć już w 2014 
roku. Jednak do dziś budowa nie 
ruszyła. Nie licząc ubiegłorocznego 
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Koniec marzeń 
o parku rozrywki?

„zrywu”, kiedy to w marcu na te-
renie przeznaczonym na park 
wbito tabliczki „Teren budowy. 
Wstęp wzbroniony”. 

Pojawiły się również tablice 
informacyjne wymagane przy 
każdej inwestycji. Z nich dowie-
dzieliśmy się, że roboty ruszyły 
12 marca, a na terenie budowy 
pracuje bagatela... 5 osób. Wy-
konawcą prac była spółka CMT 
z Warszawy, która na pytania na 
temat inwestycji odpowiadała: – 
Jeśli chodzi o Adventure World 
Warsaw to nie udzielamy infor-
macji na ten temat – usłyszeli-
śmy w słuchawce. 

Działki idą pod młotek
Wiele wskazuje na to, że park roz-
rywki Adventure World Warsaw 
jednak nie powstanie. Powód? 
Warszawski Sąd Rejonowy w po-
łowie grudnia ubiegłego roku 
wszczął postępowanie o rozwią-
zanie podmiotu bez postępowa-
nia likwidacyjnego. 

To jednak nie koniec. Komor-
nik sądowy przy Sądzie Rejono-
wym w Grodzisku Mazowieckim 

na 30 maja wyznaczył termin 
pierwszej licytacji 20 działek 
w Kłudnie Starym należących do 
dłużnika czyli spółki Adventure 
World Warsaw. Wartość wszyst-
kich gruntów oszacowano na 
56 mln zł. Cena wywoławcza 
poszczególnych działek wynosi 
3/4 oszacowanej ceny, co oznacza, 
że grunty zostaną zlicytowane za 
minimum 42 mln zł.

Co w zamian? 
Okazuje się, że nabywca działek 
nie będzie miał zbyt dużego pola 
manewru jeśli chodzi o zagospo-
darowanie tego terenu. 

W miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego 
wspomniane grunty są zarezer-
wowane właśnie na park rozryw-
ki. Chyba że nowy nabywca (lub 
nabywcy) wystąpi o zmianę za-
pisów w planie. 

Burmistrz 
wciąż wierzy
Jak do informacji o licytacji ko-
morniczej odnosi się Grze-
gorz Benedykciński, burmistrz 

Grodziska Mazowieckiego? Oka-
zuje się, że jest bardzo spokojny. 

– Myślałem, że inwestor i ko-
mornik jakoś się porozumieją. 
Ale fakt, że komornik ogłosił li-
cytację to dobra informacja. Może 
to będzie rozwiązaniem proble-
mów, bo nowy nabywca będzie 
chciał wybudować tam właśnie 
park rozrywki i to szybko – mó-
wi Benedykciński. 

A co jeśli nowy nabywca wy-
stąpi z wnioskiem o zmianę za-
pisów MPZP? – Mamy prawo, by 
na tych działkach było to, co ak-
ceptują mieszkańcy. Oczywiście 
jeśli ktoś chciałby wybudować na 
tych terenach centrum innowacji, 
uczelnię czy nowoczesną fabrykę 
to będę proponował to mieszkań-
com. Na pewno nie jest to teren 
pod osiedle mieszkaniowe – za-
znacza Grzegorz Benedykciński. 
– Czekaliśmy na inwestycję wie-
le lat. To był piękny pomysł. Teraz 
również nie warto wykazywać ner-
wowości. Zobaczymy jak rozwinie 
się ta sprawa – dodaje burmistrz.

Po sąsiedzku się udało
Obok AWW drugą ważną pozy-
cją tego rodzaju był wodny park 
rozrywki Park of Poland. Powsta-
je po sąsiedzku – we Wręczy pod 
Mszczonowem. 

Na 19 kwietnia zaplanowano 
uroczyste wmurowanie kamie-
nia węgielnego. Pierwszym eta-
pem budowy ma być aquapark 
składający się z ogromnego ba-
senu z rozsuwanym dachem, 
tropikalnej wyspy, zjeżdżalni 
wodnych, SPA, restauracji i wie-
lu innych elementów.
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Plany budowy Adventure World Warsaw 
pod Grodziskiem zaczynają się oddalać
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10 – tyle zespołów przygotowuje się do Międzynarodowego Turnieju Piłkarskiego Znicz Cup dla rocznika 2006, 
który odbędzie się 29-30 kwietnia w Pruszkowie. W zawodach wezmą udział drużyny Energie Cottbus, Legia 

Warszawa, S.T.F Champion, Znicz Pruszków, Żalgiris Wilno, BATE Borysów, Escola Varsovia, Karpaty Lwów, Playma-
ker Academy i Zagłębie Lubin. Patronat medialny nad turniejem objęły „Gazeta WPR” i portal WPR24.pl.  10P i ą t e k ,  2  W R Z E Ś N I A  2 0 1 6
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P I A S T Ó W
Brak mieszkań socjalnych 
to bolączka wielu miast, 
nie tylko naszego regionu. 
Cieszy więc, że w Piastowie 
ruszyła budowa dwóch 
domów komunalnych  
przy ul. Sułkowskiego. 

O planach ich budowy 
pisaliśmy już nie-
jednokrotnie, ale 
przypomnijmy, że 

droga do startu inwestycji nie 
była usłana różami. Magistrat 
dopiero za trzecim razem wy-
łonił wykonawcę zadania. Dwa 
poprzednie przetargi skończyły 
się fiaskiem. Co prawda, chętne 
firmy się zgłosiły, ale ich ofer-
ty oscylowały 7-8 mln zł. Dużo, 

ponieważ urząd dysponował 
kwotą rzędu 5,8 mln zł. Wreszcie, 
za trzecim podejściem, w lutym 
tego roku wyłoniono wykonaw-
cę – Zakład Usług Remontowych  
i Produkcyjnych „ZURiP” S.A.  
z Małogoszczy (woj. świętokrzy-
skie). Choć zaoferował też wy-
soką cenę – prawie 7,7 mln zł 
– to spotkała się ona z akcep-
tacją. Dlaczego? Ponieważ 3 mln 
zł dotacji na to przedsięwzię-
cie udzielił miastu Bank Gospo- 
darstwa Krajowego.

Na teren budowy dwóch 
mieszkań komunalnych przy ul. 
Sułkowskiego robotnicy weszli 
w marcu, ruszyły prace przygo-
towawcze. A kiedy przewidziano 
finał budowy? Do końca czerw-
ca 2018 roku. [AG]

Powstaną domy komunalne

 Joanna Wielgus 
 

R E G I O N
Nie milkną echa 
kontrowersyjnego pomysłu 
włączenia podwarszawskich 
gmin do stolicy.  
W czerwcu referenda  
w tej sprawie mają odbyć się 
w Pruszkowie, Milanówku, 
Brwinowie, Podkowie  
Leśnej i Michałowicach. 

M ieszkańcy gmin 
naszego regionu 
będą mieć okazję 
aby wyrazić swoją 

opinię przy urnach wyborczych.  
Jeśli wyniki będą podobne jak te 
w głosowaniu, które odbyło się 
już w Legionowie, gdzie 94 proc. 
uczestników referendum powie-
działo „nie” połączeniu z Warsza-
wą, przekaz dla pomysłodawców 
nowelizacji ustawy metropolitalnej 
może być miażdżący. Symbolicz-
na ma być też data głosowa- 
nia. Referenda planowane są na  
4 czerwca, w rocznicę pierwszych 
częściowo wolnych wyborów do 
sejmu i senatu z 1989 r.

Ustawa budzi emocje 
W minioną środę, 12 kwietnia, 
uchwałę o przeprowadzeniu re-
ferendum na nadzwyczajnej sesji 
przegłosowali radni Michałowic. 
– Ustawa ta budzi spore emocje 
i duży niepokój, ponieważ jest 
niedoprecyzowana, wątpliwości 
dotyczą przyjętych w projekcie 
rozwiązań prawnych i instytu-
cjonalnych. Projekt nie precy-
zuje kwestii finansów i majątku 
„dołączanych” gmin, spraw po-
datkowych. Z przedstawione-
go projektu wynika, że gminom 
włączonym do aglomeracji war-
szawskiej zostaną ograniczone 
dotychczasowe kompetencje wy-
nikające z ustawy o samorządzie 
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W czerwcu referenda 
w sprawie „wielkiej Warszawy”

dzenia referendum. – 21-osobo-
wa grupa mieszkańców Milanów-
ka złożyła do burmistrza miasta 
powiadomienie o zamiarze wy-
stąpienia z inicjatywą przepro-
wadzenia referendum gminnego 
w sprawie: „Czy jest Pan/Pani za 
tym, żeby m. st. Warszawa jako 
metropolitalna jednostka sa-
morządu terytorialnego obję-
ła Miasto Milanówek?” Od tego 

momentu możliwe jest zbie-
ranie podpisów mieszkańców 
Milanówka wpisanych do reje-
stru wyborców, popierających 
przeprowadzenie referendum 
gminnego – informuje urząd 
miasta-ogrodu. 

Ponad połowę potrzebnych 
podpisów zgromadzono już 
w Pruszkowie. – Musimy uzbie-
rać wymagane 4500 podpisów, 

ale my chcemy zebrać ich wię-
cej, ponieważ w trakcie weryfi-
kacji może się okazać, że część 
jest źle wypełniona – mówi nam 
Andrzej Kurzela, wiceprezydent 
Pruszkowa. – Na zebranie podpi-
sów mamy 60 dni, ale my chcemy 
mieć pełne listy już po świętach 
wielkanocnych – zaznacza. 

Gdzie można szukać formu-
larzy? Na terenie miasta podpi-
sy zbierają ankieterzy, ale to nie 
wszystko. – Formularze można 
pobrać z biura rady miejskiej, 
wkrótce będą one dostępne tak-
że na stronie internetowej urzę-
du, można napisać też do mnie 
za pośrednictwem Facebooka 
podając adres mailowy i wtedy 
taki formularz prześlę – dodaje  
wiceprezydent Kurzela.

Sukces mieszkańców 
Najszybciej z obywatelską zbiór-
ką wymaganych podpisów  
„uwinęła” się Podkowa Leśna. 
– To nas, mieszkańców, ogrom-
ny sukces. Zebraliśmy 1008 pod- 
pisów, czyli 31,7 proc. upraw- 
nionych do głosowania. Ludzie 
garnęli się do podpisywania. 
Jednym słowem – nastąpiło 
pospolite ruszenie. Sprawą już 
zajęła się rada miasta, powoła-
ła jednogłośnie doraźną komi-
sję, która zweryfikuje podpisy. 
Chcielibyśmy, aby referendum 
lokalne odbyło się 4 czerwca 
– mówił nam Jerzy Glasgall, 
pełnomocnik grupy inicjatyw- 
nej mieszkańców. 

Inicjatywę zbiórki podpisów 
zainicjowali też mieszkańcy Ra-
szyna, ale na razie nie udało im 
się przekonać do pomysłu rad-
nych. Wniosek o przeprowadze-
nie referendum prawdopodobnie 
zostanie rozpatrzony na najbliż-
szej sesji, jednak trudno w tej 
chwili przewidzieć czy spotka 
się z aprobatą. 

– Na zebranie podpisów mamy  
60 dni, ale my chcemy mieć pełne  
listy już po świętach wielkanocnych  
– zaznacza Andrzej Kurzela, 
wiceprezydent Pruszkowa

gminnym, w tym m.in. w zakre-
sie planowania przestrzennego, 
polityki społeczno-gospodarczej, 
transportu zbiorowego – zazna-
czają w uzasadnieniu. 

W ich ślady mają pójść radni 
z Brwinowa, którzy pomysłem 
zajmą się na posiedzeniu tuż po 
świętach. – Przekazałem do ra-
dy projekt uchwały w tej sprawie, 
z dokładnie takim samym pyta-

niem jakie zadano mieszkańcom 
Legionowa, aby nie było sytuacji, 
że wojewoda mazowiecki ją uchy-
li. Szykujemy się na głosowanie  
4 czerwca – mówi Arkadiusz  
Kosiński, burmistrz Brwinowa.

Zbiórka podpisów trwa
W Pruszkowie i Milanówku trwa  
zbiórka podpisów pod obywatel- 
skimi inicjatywami przeprowa- 
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Brwinów zyska 
nowe przejście

 Joanna Wielgus 

R E G I O N
Zupełnie nowy tunel dla 
pieszych i rowerzystów 
oraz odświeżenie 
przystanku PKP. Takie 
zmiany czekają Brwinów 
w trakcie modernizacji 
podmiejskiej linii kolejowej 
Warszawa Włochy-Grodzisk 
Mazowiecki. 

T ydzień temu informo-
waliśmy o szczegółach 
budowy przystanku 
w Parzniewie, który 

ułatwi podróż pasażerom z Brwi-
nowa i Pruszkowa. To jednak nie 
koniec zmian w samym Brwi-
nowie. W trakcie remontu linii 
447 mieszkańcy miasta zyskają 
jeszcze jedno spore udogodnie-
nie, czyli wygodne przejście na 
drugą stronę torów. Zmieni się 
również sama, mało estetyczna 
obecnie, stacja PKP. 

Podziemny ciąg pieszo-rowero-
wy połączy ulice Sportową i Prze-
jazd. To efekt starań władz gminy, 
które do pomysłu wybudowania 
nowego tunelu przekonały koleja-
rzy. – Pierwotnie miał być remon-
towany tylko przystanek kolejowy, 
ale udało nam się „dopchnąć” nie 
tylko przystanek w Parzniewie, 
ale też budowę przejścia pod-
ziemnego. Na podstawie naszej 
dokumentacji PKP włączyło to do 
swojej inwestycji – mówi Arkadiusz 
Kosiński burmistrz Brwinowa. 

To spore osiągnięcie, bo ko-
lejarzy przekonać nie jest łatwo. 
– PKP ma obowiązek odtwo-
rzyć tylko istniejące przejścia 

i przejazdy. W Brwinowie na 
Sportowej i Przejazd tego przej-
ścia nie było, ale udowodniliśmy, 
że ze względu na szkoły, duże 
osiedla mieszkaniowe, galerię 
handlową jest ono potrzebne. 
Zgodzili się i sfi nansują budowę 
– wyjaśnia brwinowski włodarz.  

Gmina walczyła o jeszcze jed-
no ułatwienie dla mieszkańców, 
jednak w tym przypadku pomysł 
musi poczekać. – Chcieliśmy 
jeszcze jedno przejście na wy-
sokości stadionu w Brwinowie, 
ale tu już nasze argumenty nie 
znalazły uznania. W przyszłości 
może to być inwestycja gminy, bo 
mamy gotową koncepcję kładki. 
To wydatek rzędu 4 mln zł, na ra-
zie nas na to nie stać, ale kiedyś 
zobaczymy – dodaje Kosiński. 

Nowy tunel na Sportowej 
i Przejazd będzie wyposażony 
w pochylnie dla rowerzystów 

i osób niepełnosprawnych. Gmina 
planuje doposażenie go w kamery 
minitoringu. Gotowy jest już pro-
jekt ścieżki rowerowej w tym rejo-
nie. – Dostaliśmy dofi nansowanie 
ZIT na jej budowę w 2018 roku. 
Będzie to ścieżka wzdłuż ul. Prze-
jazd od skrzyżowania z ul. Socha-
czewską (skąd odchodzi ścieżka 
przez park do Rynku oraz wkrótce 
będzie budowana ścieżka wzdłuż 

Przedstawiamy kolejne elementy modernizacji linii 447

ul. Sochaczewskiej do Grudowa) 
do samego przejścia – tłumaczy 
burmistrz Brwinowa.

Zmieni się też wygląd stacji 
w sercu miasta. Peron, poza cha-
rakterystyczną wiatą, czeka roz-
biórka, podobnie jak strome i nie-
wygodne schody. Te elementy 
czeka oczywiście odworzenie. 
Na przystanku pojawią się tak-
że windy, które ułatwią dostanie 
się z chodnika na peron. 

Wszystkie te prace mają zostać 
wykonane w ciągu 12-miesięczne-
go wstrzymania ruchu pociągów 
na linii podmiejskiej. Przypomnij-
my, że szlak zostanie zamknię-
ty we wrześniu tego roku. W tym 
czasie pasażerowie będą korzy-
stać z autobusowej komunikacji 
zastępczej. Przygotowania do tej 
inwestycji rozpoczną się w ma-
ju, co już poskutkuje niewielki-
mi utrudnieniami. – Zamknięty 

zostanie tor nr 1 w układzie da-
lekobieżnym, w związku z czym 
pociągi dalekobieżne będą kur-
sowały po jednym czynnym to-
rze oraz po torach podmiejskich. 
Spowoduje to zmianę godzin kur-
sowania pociągów podmiejskich, 
ale żadne połączenia nie zosta-
ną odwołane – informuje Donata 
Nowakowska, rzecznik prasowy 
Kolei Mazowieckich.
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Podziemny ciąg pieszo-rowerowy 
połączy ulice Sportową i Przejazd. 
To efekt starań władz gminy, które 
do pomysłu wybudowania nowego 
tunelu przekonały kolejarzy

reklama

 SeWeRYn DĘbiński 

G R O D Z I S K  M A Z .
Miediateka ma być 
miejscem kulturalnej 
aktywizacji mieszkańców 
Grodziska. Obiekt posłuży 
głównie seniorom, 
choć młodsi też znajdą 
tam atrakcje. Gmina 
ogłosiła przetarg 
w sprawie budowy tego 
interaktywnego centrum 
edukacyjno-społecznego.

Jak już pisaliśmy, obiekt po-
wstanie przy ul. Bartniaka, 
na działkach wchodzących
w skład posesji przy ulicy 

3 Maja oraz wzdłuż rzeki Roki-
cianki. W Mediatece znajdą się 
m.in. nowoczesna biblioteka 
i ośrodek dziennego pobytu dla 
osób starszych. Budowa obiek-
tu pochłonie ok. 18 mln zł, jed-
nak ostateczne koszty poznamy 
po rozstrzygnięciu przetargu.

Ale żeby wybudować naj-
pierw będzie trzeba zburzyć. 
Mowa tutaj o istniejących bu-
dynkach użyteczności publicz-
nej i garażu z fundamentami 
na działkach przeznaczonych 
pod budowę Mediateki. Na-
stępnie rozpocznie się proces 
powstawania interaktywnego 
centrum edukacyjno-społecz-
nego wraz z instalacjami wew-
nętrznymi sanitarnymi i elek-
trycznymi. Zagospodarowany 
zostanie też teren okalający bu-
dynek, powstaną m.in. wjazdy,
place, chodniki.

Kubatura obiektu to ponad 
16 tys. metrów sześciennych. 
Będzie to niepodpiwniczony 
budynek o trzech kondygna-
cjach naziemnych. Na parterze 
znajdą się strefy komercyjna 
i seniora oraz przestrzeń wej-
ściowa. W przestrzeni komer-
cyjnej znajdziemy gastronomię 
z zapleczem kuchenno-maga-
zynowym, salą konsumpcyjną, 
toaletą (także dla niepełno-
sprawnych). W przestrzeni se-
niora umieszczone będą strefy 
ruchu i relaksu, kuchnia, sala 
gimnastyczna z szatnią oraz 
telewizyjna. Cały ten poziom 
zmieści około 244 osoby. 

Piętro pierwsze obejmie 
ciche pomieszczenia, poko-
je lekarskie i zaplecze biuro-
we. W cichych pokojach będzie 
można posłuchać ulubionej 
muzyki, znajdziemy tam też 
czytelnię i salę spotkań. Po-
mieszczenia lekarskie będą 
dwa, użytkowane w konkret-
nych godzinach. 

Natomiast piętro drugie, 
mieszczące ok. 160 osób, obej-
mie bibliotekę i mediatekę po-
dzieloną na grupy wiekowe: 
dzieci (boks przedszkolny, strefa 
dzieci do 8 lat, strefa dzieci do 
12 lat, zaplecze toalet i aneksy 
kuchennego oraz magazynu), 
youmedia (12-24 lata), biblio-
teka z czytelnią dla dorosłych. 

Nowe zagospodarowanie 
terenu wpłynie na okolice. Jak 
już wspominaliśmy, działka 
pod budowę Mediateki zosta-
nie oczyszczona. Przewiduje się 
utwardzenie terenu wokół bu-
dynku w formie posadzki pla-
cu miejskiego, budowę ciągu 
pieszego, który będzie stano-
wił część bulwaru nad rzeką 
Rokicianką, przebudowę zjaz-
du z ul. Bartniaka, oświetlenie, 
zieleń oraz powstanie elemen-
tów małej infrastruktury, czyli 
ławki, słupki, stojaki na rowery. 

Termin zakończenia realiza-
cji zadania wyznaczono maksy-
malnie do 28 września 2018 r.  

Jest przetarg na Mediatekę
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R E G I O N
Dla rodziców wysłanie dziecka do 
przedszkola wiąże się z ogromny-
mi emocjami, pojawia się wiele py-
tań. W Dodatku Przedszkolak, który 
ukaże się 21 kwietnia w „Gazecie 
WPR” i portalu WPR24.pl znajdzie-
cie cenne wskazówki. Zanim poślemy 
dziecko do przedszkola sprawdzamy 

praktycznie wszystko. Jak przygoto-
wać dziecko na nowy rozdział w ży-
ciu? Na to i inne pytania postaramy 
się odpowiedzieć w Dodatku Przed-
szkolak. Zapraszamy do współpra-
cy fi rmy, które na naszych łamach 
chcą przedstawić swoje oferty oraz 
zaprezentować produkty. Wszyscy 

Już 21 kwietnia 
Dodatek Przedszkolak!

nasi reklamodawcy zostaną uwzględ-
nieni w zestawieniu ofert przedszko-
li i żłobków z regionu. Zapraszamy 
do współpracy! Grupa Wpr Media 
Sp. z o.o., ul. Niecała 10/2, 05-800 
Pruszków, Tel/fax: +48 22 758 77 
88, E-mail do biura reklamy: rekla-
ma@wprmedia.pl. [JM]  
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Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego CV na adres i.kaminska@dkpartner.pl
Kontakt telefoniczny w godzinach 8:00-16:00 pod numerem 601 430 453 lub 669 606 610

Zgodnie z obowiązującym prawem nie pobieramy żadnych opłat od kandydatów  
za udział w procesach rekrutacyjnych.

www.dkpartner.pl

Obowiązki:
•  Załadunek i rozładunek towaru  

za pomocą wózka widłowego
•  Przyjęcie towaru w oparciu  

o dokumentacje i system  
komputerowy,

•  Przygotowanie zamówień  
w oparciu o system komputerowy.

Wymagania:
•  Wymagane doświadczenie jako 

operator niskiego składowania,
•  Chęć do pracy,

•  Mile widziane doświadczenie  
na wysokim składzie,

•  Badanie na nosicielstwo.

Oferujemy:
•  Pracę od pon- pt.  

w systemie I lub III zmianowym.
•  Umowę o pracę,
•  Możliwość rozwoju w strukturach 

firmy,
•  Premie uznaniowe, 
•  Dobrą atmosferę w pracy.

Agencja Zatrudnienia DK Partner Sp. z o.o. (nr certyfikatu 7037)  
dla swojego Klienta poszukuje pracownika na stanowisko:

OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO
Miejsce pracy: Sokołów

reklama

MIEJSCE
NA TWOJĄ 
REKLAMĘ

P R U S Z K Ó W
Podaliśmy tę informację  
na portalu WPR24.pl  
jako pierwsi! Prace 
budowlane na terenie 
centrum handlowego  
Nowa Stacja 
wystartowały. 

O rozpoczęciu poin-
formował nas inwe-
stor. – Rozpoczęła się 
budowa Nowej Sta-

cji, pierwszego nowoczesnego 
centrum handlowo-usługowego  
w Pruszkowie – powiedzial nam 
Maciej Krzewiński, CEO ECC Real 
Estate, dewelopera Nowej Stacji.

Przypomnijmy. Dewelope-
rem centrum jest firma ECC. 
Nowa Stacja to centrum han-
dlowe, w którym znajdzie się 120 
sklepów i punktów usługowych. 
Wśród kluczowych najemców 
znalazły się m.in. H&M, Carre-
four, RTV Euro AGD, Superpharm 

oraz CCC. W centrum znajdzie-
my również długo wyczekiwane 
siedmiosalowe kino, którego ope-
ratorem będzie Multikino. W cen- 
trum znajdzie się również parking  
na 800 samochodów.

Kiedy mieszkańcy Pruszkowa 
i okolic będą mogli wybrać się na 
zakupy do Nowej Stacji? – Termin 

otwarcia zaplanowano na czwar-
ty kwartał 2018 roku. Finał zbiega 
się również zakończeniem innych 
inwestycji w tym rejonie. Mowa tu 
o budowie parkingu Park&Ride 
czy modernizacji linii kolejowej  
– dodaje Krzewiński. [AS]

Budowa Nowej Stacji
wystartowała
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R E G I O N
Mowa o planach  
czeskiego przewoźnika  
– LEO Express, który 
chciał uruchomić  
kolejowe połączenie 
stolicy Polski ze stolicą  
Czech, z przystankami  
w Pruszkowie i Grodzisku.

Temat ten poruszali-
śmy niejednokrotnie. 
Pomysł połączenia  
czeskiej Pragi z War-

szawą spodobał się naszym czy-
telnikom. Niestety wszystko 
skończyło się jedynie na pla-
nach, bowiem LEO Express 
wycofał swój wniosek (złożony  
9 września ubr.) o przyzna-
nie dostępu na trasę między-
narodową na odcinku Praga  
– Warszawa Wschodnia. Jednak 
przewoźnik zakupił już pociągi 
z certyfikatem dopuszczającym 
je do kursowania w m.in. Polsce, 
za które zapłacił 20 mln euro. 
Pieniądze te nie pójdą na mar-
ne. LEO Express nadal chce po-
dróżować do naszego kraju, lecz 
na innych trasach. Na jakich? To 
owiane jest tajemnicą. Przypo-
mnijmy, że trasę Praga – War-
szawa Wschodnia o długości 
715 km pociągi LEO Express 
miały pokonywać w niecałe 
osiem godzin. Dodatkowo za-
trzymywałyby się w Pruszko-
wie i Grodzisku Mazowieckim. 
Oferta miała być adresowana do 
osób, które nie korzystają z po-
łączeń kolejowych, a najczęściej  
podróżują samochodami. [SD] 

Zapowiedzi były...

Termin otwarcia 
Nowej Stacji 
zaplanowano  
na czwarty  
kwartał 2018 r.
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Dziury po zimie załatane
 Joanna Wielgus 

R E G I O N
Kierowcom wiosna 
kojarzy się zazwyczaj 
nie tylko z ociepleniem, 
ale także z koniecznością 
omijania dziur, 
które utworzyły się 
w nawierzchni dróg 
w czasie zimy. Na tych 
należących do powiatu 
pruszkowskiego 
załatano już większość 
pozimowych ubytków. 

N a zlecenie powiatu do 
końca marca załatano 
dziury o łącznej po-
wierzchni 4383 mkw.

za kwotę prawie 186 tysięcy zło-
tych. – Mimo, że zima była ła-
godna na drogach pojawiło się 
sporo ubytków. Te nie tylko ne-
gatywnie wpływają na komfort 
jazdy, ale mogą być również 
przyczyną uszkodzenia opon, 
felg czy elementów zawieszenia 

pojazdów. Zależy nam na bez-
pieczeństwie naszych miesz-
kańców, więc staraliśmy się jak 
najszybciej usunąć najwięk-
sze i najbardziej niebezpieczne 
ubytki na drogach całego Powia-
tu Pruszkowskiego – wyjaśnia 
starosta Maksym Gołoś.

Przez cały ten czas usuwa-
ne są wszystkie mniejsze i no-
wo powstałe ubytki. – Pogoda 
była i jest sprzyjająca, dlatego 
prace naprawcze po zimie mo-
gliśmy zacząć dość szybko i na-
dal je kontynuujemy – zapewnia 

odpowiadający za drogi członek 
zarządu powiatu pruszkowskie-
go Mirosław Chmielewski. – Jeśli 
mieszkańcy zauważą na drogach 
powiatowych ubytki jeszcze nie 

załatane mimo prowadzonych 
remontów uprzejmie prosimy 
o zgłaszanie tego do pracownika 
Wydziału Infrastruktury i Ochro-
ny Środowiska – podkreśla.
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R A S Z Y N
1740 – tyle podpisów 
zebrali inicjatorzy 
referendum w sprawie 
odwołania wójta Andrzeja 
Zaręby i rady gminy 
Raszyn. Dokumenty 
zostały przekazane 
komisarzowi wyborczemu. 

W niosek w sprawie 
odwołania władz 
Raszyna został 
złożony 2 marca. 

Przez kolejne dni na raszyń-
skim rynku inicjatorzy akcji 
referendalnej zbierali podpisy 
popierające inicjatywę. Efek-
ty są widoczne. – 11 kwietnia 
2017 r. przekazaliśmy Komi-
sarzowi Wyborczemu w War-
szawie wniosek mieszkańców 
wraz z kartami, na których zło-
żono 1740 podpisów, osób po-
pierających wniosek w sprawie 
przeprowadzenia referendum 
z inicjatywy mieszkańców gmi-
ny Raszyn – informuje Aneta 
Wrotna, pełnomocnik inicja-
tora referendum w Raszynie.

Wniosek o odwołanie 
władz złożony

Tym samym wnioskodawcy 
wykonali kolejny krok w stronę 
przeprowadzenia referendum. 
Ale nie kończą swojej pracy. 
– W związku z zainteresowaniem 
mieszkańców i trwającym spły-
wem podpisów informujemy, iż 
w dalszym ciągu przyjmujemy 
karty z poparciem, które zo-
staną również złożone w Biurze 
Komisarza Wyborczego w War-
szawie – podaje Aneta Wrotna.

Zgodnie z ustawą o referen-
dum lokalnym, komisarz wybor-
czy w ciągu 30 dni od złożenia 
wniosku wydaje decyzję o prze-
prowadzeniu referendum bądź 
odrzuceniu inicjatywy. [JM]
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Naprawione zostały m.in. uli-
ce Pruszkowska i Grodziska 
w Nadarzynie, Bohaterów Wol-
ności, Aleja Tysiąclecia, Reja Pił-
sudskiego i Dworcowa w Piasto-
wie, Warsztatowa, Broniewskie-
go, Powstańców, 3 Maja, Gomu-
lińskiego w Pruszkowie, Wilsona, 
Słoneczna i Kasztanowa w Brwi-
nowie, Marii Dąbrowskiej, Głów-
na, Komorowska, Polna i Prusz-
kowska w Komorowie.

Na zlecenie powiatu do końca 
marca załatano dziury o łącznej 
powierzchni 4383 mkw. za kwotę 
prawie 186 tys. zł 

Naprawione zostały m.in. ulice Pruszkowska i Grodziska w Nadarzynie

G R O D Z I S K  M A Z O W I E C K I
Tragedia w Grodzisku. 9 kwiet-
nia na ul. Sienkiewicza doszło 
do pożaru mieszkania, nie żyje 
starszy mężczyzna. – Zgłoszenie 
o pożarze w mieszkaniu przy uli-
cy Sienkiewicza 22 otrzymaliśmy 
około godziny 16.50. Po dotarciu 
na miejsce okazało się, że pali się 

lokal na parterze. Z mieszkania 
strażacy ewakuowali starszego 
mężczyznę, który nie dawał oznak 
życia. Na miejsce dotarli ratow-
nicy medyczni i podjęli próbę re-
animacji. Mężczyzny nie udało się 
uratować – przedstawiał st. bryg. 
Krzysztof Tryniszewski, rzecznik 

Pożar mieszkania, nie 
żyje starszy mężczyzna

prasowy Komendy Powiato-
wej Państwowej Straży Pożar-
nej w Grodzisku Mazowieckim. 
– Mieszkanie uległo znacznemu 
zniszczeniu. W akcji wzięły udział 
cztery zastępy straży pożarnej. 
Pojawiły się utrudnienia w ru-
chu – dodawał. [JM]  



R E K L A M A
Piątek, 14 KWIETNIA 2017 07



Piątek, 14 KWIETNIA 2017

W I A D O M O Ś C I08
P R U S Z K Ó W

W Pruszkowie kibice mieli okazję 
poznać smak kobiecego futbolu. 
Stadion przy ul. Bohaterów War-
szawy okazał się szczęśliwy dla re-
prezentacji Polski, która w meczu 
towarzyskim pokonała Finlandię 
1:0. Od początku biało-czerwone 
dyktowały warunki gry, co szybko 

przerodziło się w bramkę. W 6. mi-
nucie na listę strzelców wpisała się 
Ewa Pajor. Dla zawodniczki Vf: Wol-
fsburg była to 21. bramka w naro-
dowych barwach. Polki dyktowały 
warunki gry, ale z czasem do głosu 
doszły Finki. W efekcie pod bram-
ką Katarzyny Kiedrzynek zrobiło się  

Polki wygrały
z Finkami

gorąco. Finlandia była o krok od wy-
równania, ale gospodynie uratował 
słupek. W drugiej części gry Polki 
mogły podwyższyć wynik meczu, 
ale w ostatniej chwili jedna z rywa-
lek wybiła piłkę sprzed linii bramko-
wej. Dla biało-czerwonych było to 
czwarte zwycięstwo w tym roku. [JM]  

 „Na ryby - w każdziuteńki 
wolny dzień. Na ryby – nad 
leniwą rzeczkę w cień…”  
– tak o łowieniu ryb 
śpiewali Starsi Panowie.  
Nic dziwnego, przecież 
rybie mięso to prawdzi-
wa kopalnia elementów 
wzmacniających zdrowie. 
Pełnowartościowe białka, 
kwas omega-3, witaminy A, 
E i D itd. Zalety rybiego 
mięsa można wymieniać   
długo. Zresztą spożywamy 
je od dziesiątek tysięcy lat. 
Coś w tym musi być.
A jak je jeść? Oczywiście mo-
żemy jeść je na surowo. Ale 
sushi … nie smakuje każdemu. 
Co innego ryby w galarecie, 
smażone, a wręcz … wędzone. 
Podczas gdy dwie pierwsze 
opcje królują na naszych taler-
zach w okresie Wigilii i Świąt 
Bożego Narodzenia, na Wielka-
noc wolimy jednak ryby w po-
staci past do pieczywa i farszów 
do jajek. Wspaniałą bazą tych 
przekąsek są wędzone ryby. 

Pierwsza i jedyna taka 
wędzarnia w Warszawie

Nasz wybór może paść na ma-
krelę, halibuta, trewala, śledzia 
pikling czy też dorsza. To wła-
śnie te gatunki oferuje nowo 
otwarta wędzarnia w E. Leclerc 
Jerozolimskie w Warszawie. Nie 
bez przyczyny uruchomionej 
tuż przed Wielkanocą.  

Menu oferuje opcję dla każde-
go. Nawet dla najbardziej wy-
brednych podniebień.  Gwa-
rantuje to m.in. wybrany spo-
sób wędzenia. Dzięki obróbce 
termicznej, gdzie podkładem 
jest drewno olchowo – buko-
we ryby są świeże, pachnące 
i mięciutkie na długo po wyję-
ciu z wędzarki. Podczas całego 
procesu dużą rolę odgrywa 
tu wilgotność oraz prędkość  
i natężenie dymu. Dzięki 
temu ryby w końcowym pro-
cesie wędzenia pokrywają 
się pięknym złoto-brązowym 
nalotem, uzyskując wspaniały  
i pyszny smak. 

Nie wierzysz? Przyjdź i spróbuj 
w E. Leclerc Jerozolimskie. 

OBWIESZCZENIE
Starosty Pruszkowskiego 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji  
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031, z późn. zm.) zawiadamiam, że 
zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Burmistrza 
Gminy Brwinów w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej dotyczącej budowy drogi gminnej ul. Wolności 
wraz z odwodnieniem, wycinką i przebudową istniejącej infrastruktury  
w Parzniewie, gm. Brwinów.

Inwestycja obejmuje następujące działki: 

Linie rozgraniczające teren inwestycji – działki w projektowanym 
pasie drogowym będące własnością Gminy Brwinów, niepodlegające 
przejęciu:
•	 dz. nr ew.: 90/21, 90/56, 90/36, 90/34, 91/25, 91/29 obręb Parzniew.

Działki, z których korzystanie będzie ograniczone:
•	 dla potrzeb przebudowy sieci uzbrojenia terenu: dz. nr ew.: 90/55, 

90/33, 90/34, 90/57, 91/25, 91/26, 91/36, 91/37, 91/38 obręb 
Parzniew,

•	 dla potrzeb przebudowy innych dróg: dz. nr ew.: 86/1, 90/22, 90/24, 
90/37, 91/23, 92 obręb Parzniew.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy 
w godzinach pracy urzędu: poniedziałek 8:00-18:00, wtorek ÷ piątek 
8:00-16:00, w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego 
w Pruszkowie; ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, pokój nr 104  
(I piętro), tel.: 22 738-15-62. 

reklama Artykuł sponsorowany

Zmiany w odbiorze 
odpadów

 Jakub Małkiński 

P R U S Z K Ó W
Trzy firmy zainteresowane 
są odbiorem odpadów 
z terenu Pruszkowa.  
Urząd planuje zawrzeć  
nową umowę od 1 maja  
br. Mieszkańcy muszą liczyć 
się ze zmianą częstotliwości 
odbioru odpadów. 

W raz z końcem 2016  
roku wygasła umo- 
wa na odbiór od-
padów z MZO. 

Pruszkowski magistrat ogłosił 
przetarg, jednak złożone ofer-
ty przekraczały zarezerwowaną 
kwotę. Urzędnicy zdecydowali 
się na podpisanie umowy na ro-
boty uzupełniające z dotychcza-
sowym wykonawcą zadania. Ta 
wygasa wraz z końcem kwiet-
nia, więc pruszkowski magistrat 
musiał ogłosić kolejny przetarg. 
W wyznaczonym terminie zło-
żono trzy oferty – Trwa bada-
nie dokumentów – mówi nam 
Elżbieta Jakubczak-Garczyń-
ska, naczelnik Wydziału Ochrony 
Środowiska Pruszkowa.

Najniższa ze złożonych ofert 
opiewa na kwotę blisko 23,2 mln zł,  
zaś najwyższa to ponad 38,5 mln zł.  

Warto zaznaczyć, że umowa zo-
stanie zawarta na trzy lata. Spra-
wa powinna znaleźć swój finał 
w ciągu najbliższych tygodni.

Od 1 maja mieszkańcy muszą 
liczyć się ze zmianą częstotliwo-
ści odbioru odpadów. – Mamy 
dobrą informację dla mieszkań-

ców zabudowy jednorodzinnej. 
Worki z odpadami segregowa-
nymi będą odbierane dwa ra-
zy w miesiącu. Przygotowujemy 
harmonogram – podaje Elżbieta 
Jakubczak-Garczyńska.

Co jeszcze się zmieni? – Nie 
będziemy już odbierać odpa-
dów budowlanych. Należy je za-
wozić do Punktu Selektywnego 

Od 1 maja mieszkańcy muszą liczyć się ze zmianą 
częstotliwości odbioru śmieci

Zbierania Odpadów Komunal-
nych. Tak jest w ościennych 
gminach, więc postanowiliśmy 
zastosować to rozwiązanie na na-
szym terenie – tłumaczy naczel-
nik wydziału środowiska.

Ponadto, z obszarów zabudo-
wy jednorodzinnej odpady zie-

lone będą odbierane dwa razy 
w miesiącu, a wielkogabaryto-
we w drugi czwartek miesiąca 
po zgłoszeniu telefonicznym. Na 
tym nie koniec. Popiół będzie 
odbierany dwa razy w miesią-
cu, zaś choinki po okresie Bo-
żonarodzeniowym (od 2 stycznia 
do 15 lutego) raz w tygodniu po 
uprzednim zgłoszeniu.
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A D A M O W I Z N A
W lutym informowaliśmy, 
że gmina Grodzisk 
Mazowiecki otrzymała 
dofinansowanie, 
dzięki któremu 
przywróci dawny blask 
zabytkowemu dworkowi 
w Adamowiźnie. 

W tedy jeszcze trwa-
ły prace nad przy- 
gotowaniem do- 

kumentacji przetargowej. 
Obecnie postępowanie ogło-
szono. I znamy szczegóły. 
Dworek rodziny Chełmoń-
skich wraz z otaczającym go 
parkiem zostanie zagospo-
darowany na cele kultural-
no-edukacyjne i turystyczne. 
Inwestycja przewiduje nie tyl-
ko remont tego zabytkowego 
obiektu, ale też rewitalizację 
parku oraz renowację most-
ku i kładki na rzece Mrownej. 

– Do sprawnej obsługi bu-
dynków niezbędne jest również 
wybudowanie drogi i alejek 
parkowych. Przewiduję się też 
budowę przyłączy (wodociągo-
wego i kanalizacyjnego) zapew-
niających obsługę inżynieryjną 
budynku – napisano w doku-
mentach przetargowych.

Warto nadmienić, że dwo- 
rek Chełmońskich został wpi- 
sany do rejestru zabytków, 
dlatego też wszelkie prace  
będą realizowane pod okiem  
konserwatora. [SD] 

Dworek  
na cele 
kulturalne N A D A R Z Y N

Narkotyki  
o czarnorynkowej 
wartości ponad 9 mln zł 
zabezpieczono  
w nielegalnym magazynie 
na terenie powiatu 
pruszkowskiego. 

O szeroko zakrojonej 
akcji policji w miej-
scowości Urzut,  
w pobliżu Nadarzy-

na, informowaliśmy na portalu 
WPR24.pl kilkanaście dni te-
mu. Działania funkcjonariuszy 
owiane były jednak tajemnicą. 
Teraz wszystko jest jasne. 

– Policjanci z komend woje-
wódzkich w Rzeszowie i Lubli-
nie prowadzą sprawę dotyczącą 
zorganizowanej grupy prze-
stępczej zajmującej się wytwa-
rzaniem środków odurzających, 
zwłaszcza marihuany. Z poli-
cyjnych ustaleń wynikało, że 
w ten nielegalny proceder za-
angażowani są nie tylko Polacy, 
ale także obywatele Wietnamu. 
Policjanci z wydziałów krymi-
nalnych obu komend zajmujący 
się przestępczością narkotyko-
wą wspomagani przez funkcjo-
nariuszy z warszawskiej ABW 
ustalili miejsca, gdzie mogą 
znajdować się uprawy kono-
pi indyjskich. Przed kilkoma 
dniami kilkunastu funkcjo-
nariuszy weszło do budyn-
ku znajdującego się w jednej 
z miejscowości pod Warszawą. 
Tam przestępcy ukryli niele-
galną uprawę – informuje rze- 
szowska komenda.

Akcja pod Nadarzynem

W wydzielonych strefach 
znajdowały się rośliny w róż-
nych fazach – od niewielkich 
sadzonek do roślin, które by-
ły już niemal w pełni dojrzałe. 
Policjanci zabezpieczyli ponad 
5 tys. roślin oraz 200 kg suszu. 
Czarnorynkową wartość za-
bezpieczonych środków odu-
rzających szacuje się na ponad 
9 mln zł. – Wnętrze hali by-
ło wyposażone w urządzenia, 
które służyły do naświetla-
nia, nawadniania, nawożenia 
i wentylowania. Wartość tych 
instalacji może sięgać nawet 
700 tys. złotych. Okazało się, 
że do prowadzenia tej upra-
wy nielegalnie pobierano prąd  
– wyjaśniają policjanci.

Zatrzymano dwie osoby, 
obywateli Wietnamu w wieku 
30 lat. Na co dzień mieszkali  
w tym budynku i zajmowali się 
pielęgnacją roślin. Usłyszeli za-
rzuty posiadania i wytwarza-
nia narkotyków oraz zarzut 
udziału w zorganizowanej gru- 
pie przestępczej. [JW]
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Worki z odpadami segregowanymi 
będą odbierane dwa razy w miesiącu

Ogłoszenia
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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

K onsultacje będą odbywały się 
w pięciu etapach, które obejmą:

1. obszar Sokołowa i Suche-
go Lasu – teren po południowej stronie 
ulicy Sokołowskiej, ograniczony ulicami 
Rodzinną w Sokołowie i Księdza Michała 
Wożniaka w Suchym Lesie oraz grani-
cą z Pęcicami – zwany dalej „Sokołów, 
Suchy Las”, 

2. obszar Reguły I – teren pomię-
dzy ulicą Regulską (po wschodniej 
stronie), Alejami Jerozolimskimi, ro-
wem melioracyjnym stanowiącym 
granicę z Michałowicami oraz linią 
kolejową WKD – zwany dalej „Reguły 
Al. Jerozolimskie”,

3. zbiornik w Michałowicach i okolice 
–teren położony pomiędzy ulicami: Aleja 
Powstańców Warszawy i Graniczna w Re-
gułach, Aleja Topolowa w Michałowicach 

oraz rzeką Raszynką – zwany dalej 
„Zbiornik Michałowice”,

3. obszar Reguły II – teren pomię-
dzy granicą administracyjną z Prusz-
kowem, Alejami Jerozolimskimi, ulicą 
Regulską (od zachodniej strony) oraz li-
nią kolejową WKD – zwany dalej „Reguły 
Wiejska”, 

4. pozostałe tereny gminy Michałowice.

Gmina Michałowice kontynuuje proces zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy.  W związku z tym, w ramach procesu 
„Przestrzeń dla partycypacji”, odbywają się konsultacje społeczne z mieszkańcami 
wykraczające poza obowiązującą procedurę planistyczną dotyczącą Studium.

 Spotkania dotyczące zmian Studium 
rozpoczęły się od obszaru „Sokołów, Su-
chy Las”. 5 kwietnia odbył się spacer ba-
dawczy, natomiast 20 kwietnia, w godz. 
18.00-20.00, w świetlicy w Sokołowie od-
będzie się otwarte spotkanie konsultacyjne 
„Porozmawiajmy przy kawie o rozwiąza-
niach przestrzennych”. Równocześnie,  do 
27 kwietnia,  prowadzone jest  badanie an-
kietowe dotyczące tego obszaru.

 Jeszcze w I półroczu 2017 r. plano-
wane są konsultacje dotyczące obsza-
ru „Reguły Al. Jerozolimskie”, natomiast 
w II połowie 2017 r. – obszarów „Zbior-
nik Michałowice” oraz „Reguły Wiejska”. 
Spotkania dotyczące pozostałych roz-
wiązań przestrzennych na terenie gminy 
odbędą się na początku 2018 r.

Zapraszamy do włączenia się w  pro-
ces planowania przestrzennego. 

Zmiana Studium 
– dialog społeczny
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12 kwietnia tuż przed północą na 
skrzyżowaniu al. Wojska Polskiego 
i ul. Kościuszki w Pruszkowie doszło 
do wypadku. Pieszy wpadł pod sa-
mochód. Pierwsze informacje o tym 
zdarzeniu otrzymaliśmy od naszych 
czytelników. O szczegóły zapytali-
śmy więc policję. – Pieszy przechodził 

przez pasy od strony McDonald's.  
Al. Wojska Polskiego poruszał się 
mercedes, który potrącił mężczy-
znę. Kierowca był trzeźwy – wyjaśnia 
st. asp. Karolina Kańka z Komendy 
Powiatowej Policji w Pruszkowie.  
– Zdarzenie kwalifikujemy jako wy- 
padek, prowadzone będzie postę- 

Wypadek na skrzyżowaniu
Wojska Polskiego i Kościuszki

powanie w tej sprawie – dodaje. 
Pieszy trafił do szpitala. – W stanie 
ogólnym średnim, z urazem głowy  
i złamaniem kończyny dolnej został 
przewieziony do Grodziska. Był pod 
wpływem alkoholu – mówi Woj- 
ciech Diadia, szef pruszkowskiej bazy  
pogotowia Falck Medycyna. [JW]  

P ŁY W A N I E
Świetny występ Julii Koluch 
w barwach reprezentacji 
Polski! W międzynarodowych 
zawodach juniorów  
w Pradze pływaczka UKS 
Kapry Armexim Pruszków 
wywalczyła cztery medale. 

Wmarcu sięgnęła po 
trzy złote meda-
le zimowych mi-
strzostw Polski 17 

i 18-latków. Dobry występ dał jej 
przepustkę do kadry na wielo-
mecz w Pradze. Koluch poszła za 
ciosem i w stolicy Czech spisała 
się na medal, w sumie na cztery 
medale. Julia okazała się najlep-
sza na 200 metrów stylem grzbie-
towym, a do tego dołożyła triumf  
w sztafecie 4x100 m zmiennym. Na 
dokładkę Koluch wywalczyła dwa 
srebrne medale na dystansach 100 
m i 50 m grzbietem. – Do złota na 
50 m zabrakło mi zaledwie 7 set-
nych sekundy – zaznacza Julia.

– W Pradze czułam się świet-
nie. Atmosfera na takich wyjaz-
dach jest zawsze mobilizująca, 
każdy wspiera się nawzajem 

i dopinguje. Jesteśmy jak jedna 
wielka rodzina! Był na pewno lek-
ki stres, ale stojąc przed słupkiem 
i widząc przed sobą tłum ludzi 
z kadry, którzy dopingują z całych 

sił, nie myślisz o niczym innym 
tylko o tym, żeby dać z siebie 110 
proc.! – przedstawia czterokrotna 
medalistka zawodów w Pradze.

Dla Koluch start w reprezen-
tacji to ogromne wyróżnienie. 

– Pływając w barwach Polski 
towarzyszy mi ogromna duma. 
Mogę nosić orzełka na piersi 
i ścigać się wśród najlepszych nie 
tylko w Polsce, ale i w Europie. 

Takie wyjazdy wiele uczą, a te 
były okraszone dobrymi rezulta-
tami jak na okres przygotowaw-
czy. Tym bardziej pozostawia 
uśmiech na twarzy przed zbliża-
jącymi się mistrzostwami Polski 

Julia spisała się na cztery medale
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powtórzyć świetne występy 
sprzed roku i walczyć o kwali-
fikację na mistrzostwa Europy 
juniorów w Izraelu – wyjaśnia.

Warto dodać, że w Pradze 
reprezentacja Polski juniorów 
wygrała klasyfikację medalową. 
Biało-czerwoni otrzymali pa-
miątkowy puchar i wysłuchali 
Mazurka Dąbrowskiego.

Śladami Julii Koluch idą kolej-
ni adepci pływania z pruszkow-
skiego klubu UKS Kapry Armexim. 
W miniony weekend startowa-
li w XIV Wiosennych zawodach 
o Puchar Burmistrza Miasta 
Giżycka. Pływacy z Pruszkowa 
wywalczyli 44 medale, w tym 7 zło- 
tych i zajęli 9. miejsce w klasyfi-
kacji końcowej. Na najwyższym 
stopniu podium stawali: Krzysz-
tof Kuzia (14 lat, 100 m styl kla-
syczny), Karolina Duban (13 lat, 
200 m dowolny), Magdalena Au-
guściak (14 lat, 50 m grzbietowy), 
Justyna Duban (10 lat, 100 m kla-
syczny i 100 m zmienny), Nikola 
Zawada (11 lat, 200m klasycz-
ny), Aleksandra Samoraj (14 lat, 
100 m zmienny). [JM]

Odpalili w końcówce 
i mogą spać spokojnie

 Jakub Małkiński 

K O S Z Y K Ó W K A
Fantastyczny finisz sezonu 
w wykonaniu koszykarzy 
Znicza Basket Pruszków. 
Zespół zanotował cztery 
zwycięstwa z rzędu  
i zapewnił sobie I-ligowy 
byt, bez konieczności  
gry w play-out.

N a początku sezonu 
wszyscy łapali się za 
głowy, a trener Ma-
rek Zapałowski sie-

dział na gorącym krześle. Znicz 
Basket przegrał 5 z 6 spotkań. Póź-
niej przyszło zwycięstwo z ekipą 
z Kłodzka (77:69), jednak poprawa 
była chwilowa. Pruszkowska dru-
żyna przegrała kolejne dwa mecze. 
Zespół zajmował dolne rejony ta-
beli. Nie da się ukryć, że proble-
mem było zgranie zawodników. 
Przed sezonem z Pruszkowem 
pożegnało się pięciu kluczowych 
graczy, m.in. Filip Put i Damian Ja-
niak. – Nowi zawodnicy potrzebo-
wali czasu, aby zaadaptować się 
do zespołu oraz otoczenia – przy-
znaje Marek Zapałowski, trener 
Znicza Basket.

Zespół potrzebował impul-
su. Miał nim być doświadczony 
Andrzej Paszkiewicz, chodziło 

o wniesienie spokoju do drużyny. 
Zespół nadal grał w kratkę i w oczy 
zawodników zaczęło zaglądać 
widmo spadku. Znicz Basket 
znalazł się pod ścianą, zawod-
nicy poczuli, że ziemia się pod ni-
mi ugina. Przyszedł mecz z Legią. 
Przegrany, ale w pewien sposób 
przełomowy. – Podczas meczu 
z Legią w Warszawie zaprezen-
towaliśmy się z dobrej strony. 
Podobnie było we wcześniej-
szym spotkaniu w Poznaniu, 
gdzie graliśmy lepiej, ale zabra-
kło jeszcze kilku elementów do 
zwycięstwa. Widzieliśmy, że coś 

Podsumowanie sezonu koszykarzy Znicza Basket Pruszków

drgnęło i funkcjonowaliśmy jako 
zespół. Potem przyszły zwycię-
stwa z KSK Noteć, SKK Siedlce, 
Spójnią i Kotwicą. Po każdym ko-
lejnym triumfie nasza pewność 
siebie rosła, co było widać na par-
kiecie – przedstawia Zapałowski.

Cel był inny, ale jak się „nie ma, 
co się lubi...” –  Chcieliśmy grać 
w fazie play-off, ale nie udało nam 
się zrealizować tego celu w tym ro-
ku. Pomimo wszystko uważam, 
że spełniliśmy wymagania wobec 
siebie. W końcówce sezonu gra-
ło nam się dużo lepiej. Widać by-
ło, że zawodnicy rozwinęli swoje 

umiejętności, widoczna była po-
prawa w grze względem wcze-
śniejszych spotkań. Zrobiliśmy 
postęp, a to jest dla nas najważ-
niejsze – wyjaśnia trener prusz-
kowskiej drużyny.

Końcówka sezonu pokazała, 
że w zespole drzemie potencjał. 
W ciągu sezonu Znicz Basket wy-
grał 13 spotkań, przegrał 17. Łącz-
nie zespół zdobył 43 punkty, co 
dało mu 10. pozycję w I lidze. Na 
pierwszy plan w drużynie wybił 
się Damian Cechniak, który w ca-
łym sezonie rzucił 327 punktów 
(średnio 10,9 pkt/mecz). Kroku 
starali się mu dotrzymywać To-
masz Madziar (322) i Damian To-
karski (296). Królem asyst okazał 
się Adrian Kordalski, który za-
notował ich w sumie 150 (5,2 na 
mecz). Cechniak nie tylko punk-
tował. W rundzie zasadniczej był 
najlepiej blokującym (1,6 na mecz) 
oraz drugim zbierającym (6,67). 

– Mam nadzieję, że w kolejnym 
sezonie zobaczymy jak najwię-
cej zawodników z obecnej dru-
żyny. Chcielibyśmy, żeby zostali 
w Pruszkowie. Znają realia, ha-
lę, środowisko, wiedzą jak się tu 
odnaleźć. Nie wszystko od nas 
zależy, gdyż wiadomo, że kluby 
będą szukały wzmocnień i przed-
stawiały różne oferty – zazna-
cza szkoleniowiec.
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M I L A N Ó W E K
Utrudnienia związane 
z modernizacją linii 
kolejowej nr 447 nie 
ominą Milanówka.  
Już w maju zostanie 
zamknięte przejście 
podziemne od strony  
ul. Krakowskiej.  
Na co jeszcze trzeba  
się przygotować? 

M odernizacja to-
rów rozpocznie 
się już maju. I nie 
ma się co oszuki-

wać. Prace znacznie utrudnią 
komunikację i to nie tylko na 
linii Milanówek-Warszawa, ale 
w samym mieście też. Dokład-

nie 4 maja zamknięte zostanie 
przejście podziemne od ul. Kra-
kowskiej. Na peron mieszkań-
cy dostaną się tylko za pomocą 
jedynej możliwości, czyli od  
ul. Warszawskiej. Aby przedo-
stać się na drugą stronę mia-
sta trzeba będzie skorzystać  
z wiaduktu lub kładki.

Natomiast we wrześniu roz-
pocznie się cała inwestycja. 
Jak już wiemy z ruchu wyłą-
czona zostanie linia kolejowa 
na odcinku Grodzisk Mazo-
wiecki-Warszawa Włochy. Ra-
tunkiem dla mieszkańców ma 

Zamkną przejście 
od strony ul. Krakowskiej

być komunikacja autobusowa. 
W tym też czasie całkowicie 
zamknięte zostanie wspo-
mniane wcześniej przejście po- 
dziemne, bowiem zostaną wy-
konane prace związane z bu-
dową dworca PKP od strony 
ul. Warszawskiej.

A jak będzie wyglądała za-
stępcza komunikacja autobuso-
wa? Jak informuje milanowski 
magistrat do dyspozycji miesz-
kańców zostaną oddane co-
najmniej dwie linie autobusowe 
– nr 1 i 2. Pierwsza będzie za-
trzymywać się niedaleko 
wszystkich przystanków ko-
lejowych na trasie z Grodziska 
Mazowieckiego do stacji War-
szawa Zachodnia. Natomiast 

druga połączy przystanek PKP 
w Milanówku z dworcem ko-
lejowym w Grodzisku Mazo-
wieckim, skąd będzie możliwe 
korzystanie z pociągów dale-
kobieżnych, dojeżdżających 
bezpośrednio do stacji War-
szawa Zachodnia.

– Przewiduje się, że w go-
dzinach szczytowego ruchu 
pasażerskiego autobusy będą 
odjeżdżać z częstotliwością 
co 15 min., natomiast w go-
dzinach pozaszczytowych co  
ok. 30 min. – czytamy na stro-
nie miasta-ogrodu. [SD]

Na peron mieszkańcy dostaną się 
tylko za pomocą jedynej możliwości, 
czyli od ul. Warszawskiej

– Pływając w barwach Polski towarzyszy 
mi ogromna duma – mówi Julia Koluch
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Inauguracja 
Roku Ignacego 
Kozielewskiego

W sobotę o godz. 10 
w Zespole Szkół 
Ogólnokształ-

cących w Brwinowie przy 
ul. Żwirowej 16 rozpocz-
nie się część oficjalna 
z udziałem pocztów sztan-
darowych i zaproszonych 
gości. Wykład na temat 
historii sokolstwa w Pol-
sce wygłosi dr Jerzy Cheł-
mecki z warszawskiej AWF. 
Po nim odbędzie się koncert 
muzyki patriotycznej i woj-
skowej w wykonaniu zespołu 
instrumentów dętych. W go-
dzinach 12-15 w sali gimna-
stycznej i na przyszkolnych 
boiskach zostaną rozegra-
ne turnieje tenisa stołowego, 
piłki nożnej oraz siatkówki. 
O godz. 18 w kościele pw. św. 

Floriana w Brwinowie zo-
stanie odprawiona msza św. 
w intencji druhów, druhen 
i sympatyków TG „Sokół”. 
O godz. 19.30 w Dworku Za-
groda rozpocznie się ognisko.

Niedziela stoi pod zna-
kiem biegu przełajowego 
na 5 km. Od godz. 8 do 10 
będzie można się bezpłat-
nie zapisać na bieg, które-
go start i meta znajdą się 
w Parku Miejskim w Brwi-
nowie. Bieg wystartuje 
o godz. 11. Organizato-
rzy przewidują atrakcyj-
ne nagrody nie tylko dla 
zwycięzców.

Uroczystości jubileuszo-
we TG „Sokół” objął patro-
natem Starosta Powiatu 
Pruszkowskiego. (PR)

W weekend 22-23 kwietnia 2017 r. odbędzie się 
inauguracja Roku Ignacego Kozielewskiego oraz 
jubileusz 90-lecia Towarzystwa Gimnastycznego 
„Sokół”. W programie m.in. rozgrywki sportowe, 
a także niedzielny bieg przełajowy na 5 km.

      
  

P R O M O C J A



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

Pruszków
ul. Niecała 10/2
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 ► Poszukiwana Babcia ok. 60 lat do 
chłopca lat 4, która chętnie zagra 
w piłkę pobawi się samochodami, 
zaśpiewa, pożartuje. Praca na godziny. 
Komorów lub w domu babci.
731-000-808  

Poszukiwany pracownik 
– roznoszenie posiłków na oddziały 
szpitalne. Praca w Szpitalu 
Kolejowym tel.: 518-607-614 

 ► PRACA W OCHRONIE DLA RENCISTY 
W Pruszkowie 600-009-700 

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

 ► Zatrudnię fryzjera/fryzjerkę
tel. 502-036-239 

Zatrudnię kadrową/ księgową do 
biura rachunkowego w Milanówku 
vero-mona@wp.pl 

 ► 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 pracowników 
ogólnobudowlanych Pruszków, 
Mail:viktoria.shytska@elektrobud-
investment.pl Nr tel.: 508- 272- 981 

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 działkę budowlaną 1831 
m2 z domem w Milanówku przy ulicy 
zachodniej ze wszystkimi mediami. 
508-492-658 

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

 ► Sprzedam mieszkanie, Żbików, 50 m2, 
3 pokoje, 507-526-369 

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

Nieruchomości – do wynajęcia
 ► Do wynajęcia garaż podziemny 

ogrzewany ul. Dobra. Cena 200 zł. 
600-200-702 

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

 ► Wydzierżawię pod usługi 
plac 1000 m2, 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

 ► Skup książek, każda ilość, wszystkie 
dziedziny - dojazd, 666-900-333 

Usługi

 ► Brukarstwo meritumbruk@o2.pl, 
696-437-501 

 ► Czyszczenie skórzanej tapicerki 
samochodowej, 505-076-331 

 ► Docieplanie Budynków 795-969-696 

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

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

Dam pracę

 ► Firma sprzątająca szuka osób do 
sprzątania od zaraz w Parzniewie. 
Zgłoszenia pod numerem telefonu: 
512-100-367 

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

Kelnera/kę, Hotel Pałacyk Otrębusy, 
503-164-828 

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

 ► Panów do sprzątania magazynu 
w Sokołowie k. Janek w godz. 6-14, 
504-204-700 

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

Pomoc Kuchenną, Hotel Pałacyk 
Otrębusy, 501-359-517 

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

 ► Hydraulik, 535-872-455 

 ► Protezy zębowe 450 zł, 508-357-334 

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

 ► 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 

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

PARTNER HANDLOWY

Gimazjum Społeczne  

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

rozszerzonym – do wyboru
•  Indywidualne konsultacje z każdego przedmiotu
•  Zajęcia dodatkowe: warsztaty dziennikarskie; koło literackie; 

klub malarstwa, rzeźby i projektowania; klub �lmowy; koła przedmiotowe
•  Własna biblioteka, stypendia naukowe, wyjazdy krajowe i zagraniczne
•  Zajęcia sportowe (w tym na krytym basenie), taniec, koło strzeleckie, siłownia

     

  

Pruszków, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 10
Sekretariat
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ZNIŻKI CZESNEGO DLA 

RODZEŃSTWA

CZ DO NAS !!!

MAKRO Cash & Carry to międzynarodowa firma z branży 
handlu hurtowego. Obecnie realizujemy nową inwestycję  

– tworzymy nowoczesną sieć magazynów dystrybucyjnych  
dla obsługi sektora gastronomicznego.

W NOWYM CENTRUM DYSTRYBUCJI MAKRO

Moszna – Parcela k. Pruszkowa

ZATRUDNIMY NA STANOWISKA:

Pracownik Centrum Dystrybucji 
– Operator Wózka Widłowego

Pracownik Centrum Dystrybucji

Z NAMI ZYSKASZ: 
 umowę o pracę bez okresu próbnego, 

konkurencyjne wynagrodzenie + premię, 
       pakiet świadczeń socjalnych (m.in. opieka medyczna), 

możliwość rozwoju

Dodatkowym atutem będzie zagwarantowany dojazd  
do Centrum Dystrybucji!

•   Aplikuj już dziś na www.makrokariera.pl
•   Zadzwoń pod numer: 22 5000 871
•   Przyjdź na spotkanie otwarte w dn. 19 kwietnia br. w godz. 

11:00-17:00 do Centrum Dystrybucji MAKRO zlokalizowanego 
na terenie Parku Logistycznego k. Pruszkowa (Moszna- 
-Parcela), MLP2, budynek B (koło komina ciepłowniczego)

•   Przyjdź na spotkanie otwarte w dn. 20 kwietnia br. w godz. 
11:00-17:00 do Spółdzielczego Domu Kultury w Pruszkowie, 
ul. Hubala 5

Na spotkanie prosimy o zabranie ze sobą aktualnego CV.

DOŁĄCZ DO NAS!!! 

Grupa Auto Wimar  
Autoryzowany Salon i Serwis SKODA 

w związku z dynamicznym rozwojem poszukuje  
pracowników na stanowiska:

• Pracownik Serwisu
• Pomocnik Mechanika
• Personel Sprzątający
• Asystent Działu Handlowego
• Pracownik Myjni  

Oferujemy:
•  stabilne zatrudnienie na umowę o prace w renomowanej firmie,

•  szkolenia specjalistyczne, zaplecze socjalne .

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie swojej oferty na  
adres wojtaszekm@auto-wimar.pl lub osobiście w siedzibie  
firmy Al. Jerozolimskie 249b 05-816 Michałowice Opacz Kolonia.

AKCJA WIOSNA
NAJWIĘKSZY  

I NAJLEPSZY OGRODNICZY  
W MIEŚCIE

PRUSZKÓW, ul. Pogodna 7
www.hurtownia-ogrodnicza.com

Wójt Gminy Raszyn ogłasza nabór  
na stanowisko:

PODINSPEKTOR/INSPEKTOR 
ds. robót drogowych

(cały etat)
więcej informacji na stronie internetowej pod adresem

www.bip.raszyn.pl w zakładce: praca w urzędzie
lub pod numerem telefonu (22) 701 77 46

 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
Magazyn | Produkcja | Specjaliści
Obsługa Klienta z językami obcymi 
Agencja zatrudniena 364

Zapraszamy do Adecco 
ul. Ołówkowa 1D lok 95 (vis a vis dworca PKP).
Nr. Telefonu: 22 738 88 20; 
e-mail: magdalena.szudrowicz@adecco.plwww.adecco.pl

Praca od zaraz!


