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R E G I O N
Zmiany wprowadzone 
przez ustawę o sieci szpitali 
zagrażają nie tylko bytowi 
Szpitala Kolejowego 
w Pruszkowie, ale także 
systemowi ratownictwa 
medycznego. Już cofnięto 
decyzję o przyznaniu 
dodatkowej karetki 
dla bazy przy ul. Andrzeja. 

U chwalona w marcu 
ustawa o sieci szpi-
tali wywołuje niema-
łe zamieszanie także 

w naszym regionie. Na łamach 
„Gazety WPR” i portalu WPR24.pl 

niejednokrotnie informowaliśmy 
już o kłopotach, jakie z wpisa-
niem do sieci może mieć lecz-
nica przy ul. Warsztatowej, czyli 
Szpital Kolejowy im. Włodzimie-
rza Roefl era w Pruszkowie. Po 
naszej publikacji sprawą zain-
teresowały się też ogólnopolskie 
media. Na czym polega problem? 
W myśl nowej ustawy, potocznie 
zwanej „o sieci szpitali” (jej peł-
na nazwa to „o zmianie ustawy 
o świadczeniach opieki zdrowot-
nej fi nansowanych ze środków 
publicznych”) aby dana placów-
ka otrzymała kontrakt z Narodo-
wym Funduszem Zdrowia musi 
prowadzić specjalizacje z dwóch 
spośród pięciu profi li: chirurgii 
ogólnej, chorób wewnętrznych, 

położnictwa i ginekologii, neo-
natologii, pediatrii. Szpital Ko-
lejowy tego warunku nie spełnia. 
Lecznica dysponuje tylko jed-
ną z wymaganych specjalizacji. 
Chodzi o oddział internistyczny. 
A to za mało, aby zostać wpisa-
nym do sieci.

Wspomniana ustawa może 
mieć więcej konsekwencji. Nie 
tylko dla lecznicy przy ul. Warsz-
tatowej, ale także dla systemu 
ratownictwa medycznego w na-
szym regionie. Okazuje się bo-
wiem, że na samym jej końcu, 
choć nie jest to bezpośrednio 
związane z siecią szpitali, 
umieszczono kluczowy zapis do-
tyczący pogotowia. Mowa w nim 
o przedłużeniu obowiązujących 

Walka nie tylko o Szpital Kolejowy
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askontraktów na świadczenie tych 
usług tylko do końca czerwca 
2018 r. Ministerstwo zdrowia 
planuje bowiem przekształcenie 
systemu w publiczny (obecnie na 
podstawie umowy z NFZ funk-
cjonują w nim podmioty prywat-
ne, tak jest w naszym regionie). 

W tej sytuacji nie dziwi fakt, 
że mimo zapowiedzi w prusz-
kowskiej bazie pogotowia przy 
ul. Andrzeja najprawdopodob-
niej nie pojawi się obiecana 
trzecia karetka. Oburzenia nie 
kryją sami ratownicy. – To za-
grożenie dla życia i zdrowia 
mieszkańców Pruszkowa i Pias-
towa – ostrzegają.

P R U S Z KÓ W
Temat pałacyku 
popadającego w ruinę, 
który mieści się przy 
ul. Broniewskiego 
w Pruszkowie poruszaliśmy 
tyle razy, że trudno zliczyć. 
Tym razem zwracamy się do 
urzędu miasta, by spytać 
czy być może planowano lub 
planuje się przejęcie tego 
obiektu. Ponadto pojawiły 
się doniesienia, że pałacyk 
jest... nawiedzony. 

B udynek ten powstał 
w 1908 r. jako jeden 
z elementów komplek-
su Zakładów Napraw-

czych Taboru Kolejowego. Naj-
pierw służył jako szpital dla 
pracowników kolei, później w 1919 
r. zaadaptowano go na potrzeby 
szkoły podstawowej. Jego eduka-
cyjna rola trwała latami. Podsta-
wówka istniała do 1974 r., jej miejsce 

zajęła szkoła zawodowa. W latach 
80-tych budynek zmienił się w ho-
tel turystyczny. Po likwidacji ZNTK 
trafi ł w ręce prywatne i od tam-
tego momentu zabytek niszczeje. 

W zachowaniu jego dobrego 
stanu nie pomogli też szabrow-
nicy, którzy w 2011 r. rozkradli da-
chówkę, a rok później miedziane 

elementy poszycia dachowego. Na 
domiar złego kilka lat temu spłonę-
ła wieża budynku. W październiku 
2016 r. Aleksandra Udziela-Łabę-
da, kierownik Wydziału Kontro-
li w MWKZ poinformowała naszą  
redakcję, że: „pomimo dozorowa-
nia obiektu, nastąpiła dewasta-
cja nieużytkowanego budynku. 

Nie ma ratunku dla 
zabytkowego pałacyku...

Oględziny przeprowadzone w lip-
cu 2011 r. w  ramach procedury 
wpisu do rejestru stwierdziły brak 
rynien, rur spustowych, pokrycia 
i obróbek blacharskich z blachy 
miedzianej, dewastacje pomiesz-
czeń, braki wewnętrznej stolarki, 
ślady po skradzionych instala-
cjach, braki oszklenia”. 

Dalsze odpowiedzi MWKZ, nieco 
ogólne, nie dały recepty na pytanie 
jak ratować obiekt. Postanowiliśmy 
więc skontaktować się z miastem. 
Czy kiedykolwiek były plany prze-
jęcia zabytkowego pałacyku, który 
mieści się przy ul. Broniewskiego?

R E G I O N
Z oferty „wspólnego biletu” 
korzystają dziś pasażerowie 
SKM i KM dojeżdżający 
do Pruszkowa. Od lat na 
wdrożenie tego rozwiązania 
czekają podróżni 
korzystający z WKD. Teraz 
pojawiła się na to szansa.

„W spólny bilet” 
u m o ż l i w i a 
podróżnym 
posiadającym 

bilety długookresowe wyda-
ne przez Zarząd Transportu 
Miejskiego (od dobowego 
wzwyż) korzystanie nie tylko
z warszawskiej komunikacji, ale 
również z pociągów Szybkiej Ko-
lei Miejskiej i Kolei Mazowiec-
kich. Dzięki temu pasażerowie 
oszczędzają, bo nie muszą mieć 
dwóch różnych biletów. Na 
wprowadzenie „wspólnego bi-
letu” na linii WKD podróżni cze-
kają od bardzo dawna. Dziś na 
podstawie WKM mogą dojechać 
jedynie do przystanku w Opaczy.

Z uwagi na planowane za-
mknięcie linii kolejowej nr 447 
Warszawa Włochy – Grodzisk 
Mazowiecki (czytaj też na str. 
8) wprowadzenie honorowania 
WKM w wukadkach ułatwiłoby 
życie podróżnym. Okazuje się, 
że rozmowy na ten temat już 
trwają. – To jeszcze nic pew-
nego. Prowadzimy negocjacje 
z Warszawską Koleją Dojazdo-
wą, by na czas remontu linii 
447 „wspólny bilet” obowią-
zywał również w pociągach 
WKD. Niebawem odbędzie się 
walne zgromadzenie akcjona-
riuszy, gdzie będziemy dys-
kutować na ten temat. Skoro 

w pociągach Kolei Mazowiec-
kich może obowiązywać takie 
rozwiązanie, to w WKD też po-
winno być to możliwe – mówi 
nam Andrzej Kurzela wiceprezy-
dent Pruszkowa. – Z naszej per-
spektywy zależy nam, by strefa 
sięgała do przystanku w Prusz-
kowie, tak by mieszkańcy Wyglę-
dówka, Ostoi i Centrum mogli 
na podstawie takiego biletu ko-
rzystać z kolejki. Pozostałe gmi-
ny nie mają wspólnego biletu, 
oczywiście poza Piastowem, ale 
tam nie ma linii WKD – mówi 
nam Andrzej Kurzela.

Wspólny bilet na WKD? 

Ustawa o sieci szpitali zagraża bytowi także pogotowia ratunkowego
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Trzeba włożyć kilkanaście milionów 
złotych, żeby doprowadzić pałac do 
odpowiedniego stanu – mówi Andrzej 
Kurzela, wiceprezydent Pruszkowa.
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– Prowadzimy negocjacje z Warszawską Koleją Dojazdową, by na czas 
remontu linii 447 „wspólny bilet” obowiązywał również w pociągach 
WKD. Niebawem odbędzie się walne zgromadzenie akcjonariuszy, gdzie 
będziemy dyskutować na ten temat. Andrzej Kurzela, wiceprezydent Pruszkowa. 
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P R U S Z K Ó W
Do zdarzenia doszło 
3 czerwca w Pruszkowie. 
Ze wstępnych ustaleń 
policji wynika, że 
35-latek podszedł 
do grupki bawiących
się dzieci i miał 
skrzywdzić 8-latka, bo 
ten za głośno się bawił.

O sprawie poinfor-
mował nas jeden 
z czytelników. – Na 
placu zabaw przy 

al. Armii Krajowej rozegrały 
się hańbiące sceny. Jakiś facet 
podszedł do małego, kilku-
letniego chłopca, podniósł 
go i rzucił na ziemię. Prze-
szkadzało mu, że dzieci głośno 
się bawią. To absurd. Jestem 
zbulwersowana tą sytuacją... 
(pisownia oryginalna – przyp. 
red.) – napisała do nas czytel-
niczka Małgorzata.

Sprawdziliśmy te informa-
cje. Okazało się, że policjanci 
odnotowali takie zdarzenie. 
– Z takich ogólnych i wstęp-
nych informacji wynika, że 
mężczyzna w wieku 35 lat 

Mężczyzna 
zaatakował 8-latka
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podszedł do dzieci, które głoś-
no bawiły się na placu za-
baw przy al. Armii Krajowej. 
Przeszkadzało mu, że dzieci 
hałasowały. Natomiast to, co 
dokładnie zadziało się tam na 
miejscu będziemy wyjaśniać 
– informuje nas sierż. sztab. 
Marta Słomińska.

Policjanci zatrzymali na-
pastnika, ale nie na długo. 
– Mężczyzna został zatrzymany 
za naruszenie czynności narzą-
du ciała. Tak wstępnie zakwali-
fi kowano to zdarzenie. 35-latek 
został zwolniony po policyj-
nych czynnościach. Nie był 
pod wpływem alkoholu – za-
znacza policjantka. – Nie wiem 
czy na miejscu była karetka. Nie 
mamy takich informacji. Ale na 
pewno dziecko było w szpitalu, 
ponieważ jest wypis urazu ja-
kiego doznał 8-latek – dodaje.

Przed zamknięciem numeru 
sprawdziliśmy czy w tej spra-
wie pojawiły się nowe wątki. Od 
policjantów usłyszeliśmy, że nic 
się nie zmieniło a samo postę-
powanie może potrwać jesz-
cze trzy miesiące. Do sprawy 
będziemy wracać. [SD]

– Miasto nigdy nie było zainte-
resowane tym obiektem, szcze-
rze mówiąc. Wiemy, że właściciel 
nie dba o ten budynek, próbuje 
go sprzedać, ale z marnym skut-
kiem. Pałac jest w takim poło-
żeniu, że chyba trudno będzie 
znaleźć nabywcę... Zwłaszcza, że 
tam podobno jest proponowana 
dosyć wysoka cena. Żeby właści-
ciel chciał oddać za darmo ten 
budynek na potrzeby miasta, to 
owszem, ale jeśli chodzi o sprze-
daż nie jesteśmy zainteresowani. 
W tej chwili zdecydowanie wię-
cej jest  innych potrzeb w naszym 
mieście – mówi Andrzej Kurzela, 
wiceprezydent Pruszkowa. 

Skoro miasto nie chce kupić 
budynku, to być może inna forma 
przejęcia pałacyku wchodziłaby 
w grę. Dlatego zaproponowali-
śmy oddanie miejskich działek za 
obiekt. – Przejąć ten pałac to tak 
naprawdę pół biedy... Co zrobić 
z nim później? Tam trzeba wło-
żyć kilkanaście milionów złotych, 
żeby doprowadzić go do odpo-
wiedniego stanu. Warto też pa-
miętać, że obiekt jest pod opieką 

konserwatora zabytków i wszyst-
kie prace jakie należy przepro-
wadzić będą pod jego nadzorem. 
Trzeba będzie nawiązywać do 
pierwotnego projektu pałacu. 
To wszystko byłyby prace ręcz-
ne, sztukatorskie i to podwyższa 
koszty bardzo. Nawet jeżeli chodzi 
o otwory okienne czy drzwiowe, 
to nie są to koszty standardowe, 
tylko kilkakrotnie wyższe. Zde-
cydowanie taniej wychodzi wy-
budowanie nowego obiektu na 
potrzeby miejskie – odpowia-
da Kurzela. I dodaje: – Chętnie 
przejmujemy zabytki, zwłaszcza, 

że ten budynek ma znaczną war-
tość historyczną dla Pruszkowa. 
Funkcjonowała tam czteroklaso-
wa szkoła. Ja sam osobiście mam 
sentyment do tej dawnej szkoły, 
ponieważ uczęszczał do niej mój 
ojciec. Był mieszkańcem Żbikowa 
i tam zaczynał edukację.

Ponadto to nie koniec historii 
związanej z pruszkowskim pała-
cykiem. Ostatnio pojawiły się kon-
trowersyjne doniesienia, że jakoby 
obiekt był... nawiedzony. W stycz-
niu tego roku w serwisie YouTube 
pojawił się fi lm grupy „Urban Squ-
ad”, której członkowie twierdzą, że 

Nie ma ratunku dla zabytkowego pałacyku...
w opuszczonym pałacyku znaleźli 
pozostałości po czarnych mszach 
i okultyzmie. Chodzi o penta-
gramy namalowane na ścianach 
i podłodze, martwe gołębie, krzy-
że, fi gurki, znicze czy czerwony 
tron. Wszystko to zostało dokład-
nie pokazane na nagraniu wideo 
(fi lm zatytuowany „Pałac Satani-
stów – Pruszków” można obejrzeć 
w serwisie YouTube).

Sprawdziliśmy czy policja 
posiada wiedzę na ten temat. 
– W tym roku nie mieliśmy żad-
nych tego typu zgłoszeń. Nato-
miast dawno temu otrzymywa-
liśmy informacje, że tam mogło 
się coś dziać. Policjanci z zespo-
łu do spraw nieletnich i patologii 
monitorują ten pałacyk, spraw-
dzają, jeżdżą na miejsce. Obec-
nie nic się tam nie dzieje – mówi 
podkom. Karolina Kańka, rzecz-
nik prasowy Komendy Powiato-
wej Policji w Pruszkowie. 

Dowiedzieliśmy się też, że po-
licjanci nigdy nie byli świadkami 
podobnych zdarzeń, ani nikogo 
tam nie zatrzymali. Wydaje się to 
być tylko legenda, która przynio-
sła krótkotrwałą sławę zabytko-
wemu pałacykowi. 

Przypomnijmy, że walka o do-
datkową karetkę dla Pruszkowa 
i Piastowa trwała bardzo długo. 
Sprawę i argumenty za jej przy-
znaniem opisywaliśmy nie raz. 
Na łamach „Gazety WPR” i por-
talu WPR24.pl alarmowaliśmy, 
że czas dojazdu pogotowia ra-
tunkowego do pacjentów z te-
renu Piastowa jest zbyt długi, 
co może doprowadzić do tra-
gedii, bo w przypadku nagłego 
zagrożenia życia liczą się sekun-
dy. O „dostawienie” dodatkowej 
karetki dla Piastowa apelowa-
li sami ratownicy. W marcu te-
go roku udało nam się uzyskać 
zapewnienie wojewody mazo-
wieckiego, że dodatkowy, trzeci 
zespół pojawi się jeszcze w lip-
cu w pruszkowskiej bazie przy 
ul. Andrzeja. Miała to być karet-
ka dyżurująca w 12-godzinnym 
trybie dziennym. 

Okazuje się jednak, że obiet-
nica ta nie jest już aktualna. 
– Choć wojewoda wpisał wspo-
mniany dodatkowy zespół do 
projektu planu ratownictwa me-
dycznego, to dokument z kon-
sultacji w resorcie zdrowia 
wrócił bez tego zapisu – mó-
wi w rozmowie z nami jeden 
z puszkowskich ratowników 
medycznych. Urząd wojewody 
w tej sprawie milczy, mimo że 
zwróciliśmy się z ofi cjalną proś-
bą o wyjaśnienia i uzasadnienie 
decyzji. Udostępniony w drugiej 

połowie maja na stronie inter-
netowej wojewody „Wojewódzki 
Plan Działania Systemu Pań-
stwowe Ratownictwo Medyczne 
dla województwa mazowieckie-

go” nie pozostawia jednak wąt-
pliwości. Dodatkowej karetki 
nie będzie. 

Z tego samego dokumentu wy-
nika, że zgodnie z ustawą o sieci 
szpitali kontrakty NFZ dla pogoto-
wia zostały przedłużone tylko do 

czerwca przyszłego roku. To zapis 
niewinny tylko z pozoru. Wpisuje 
się bowiem w zapowiedzi mini-
sterstwa zdrowia o wspomninym 
już przekształceniu systemu ra-

townictwa w publiczny. Samo 
w sobie nie musi to jeszcze bu-
dzić obaw, ale diabeł jak zwykle 
tkwi w szczegółach. Otóż organi-
zacja pracy pogotowia i sfi nan-
sowanie zmian miałoby spaść 
na barki... samorządów. – Jedna 

karetka to wydatek rzędu miliona 
złotych. Do tego trzeba zapewnić 
odpowiednie zaplecze, zatrudnić 
ludzi. Nie wyobrażam sobie jak-
by to miało wyglądać, kiedy lo-
kalne władze zorientują się, że 
na dzień dobry mają do wydania 
ogromne pieniądze – zaznacza 
jeden z pruszkowskich ratow-
ników. – W takim oto państwie 
żyjemy. W Pruszkowie zlikwidu-
ją jeden szpital, zlikwidują dzia-
łające ratownictwo medyczne, 
a pacjenci z tak dużego obszaru 
będą przyjmowani na 11 łóżkach 
w szpitalu na Wrzesinie – dodaje. 

Co zatem czeka zagrożony 
przez nową ustawę Szpital Ko-
lejowy? Nadal prowadzona 
jest zbiórka podpisów popar-
cia dla wpisania lecznicy do sie-
ci. – W przeciwnym razie mogą 
nastąpić zmiany w szpitalu pro-
wadzące do likwidacji części od-
działów, co oznacza konieczność 
leczenia się naszych pacjentów 
poza terenem powiatu prusz-
kowskiego np. w Grodzisku 
Mazowieckim, Sochaczewie, Ży-
rardowie i Warszawie – ostrzega 
zarząd szpitala. Jeśli ten plan się 
nie powiedzie, placówce pozo-
stanie wyjście awaryjne, jakim 
jest połączenie ze Spółką Mazo-
wieckie Centrum Rehabilitacji 
„Stocer” w Konstancinie-Jezior-
nie. Ale walka jeszcze trwa. 

Listy poparcia dla starań o wpi-
sanie szpitala do sieci dostępne 
są w placówce i do pobrania na 
stronie internetowej lecznicy. 

Udostępniony w drugiej połowie maja 
na stronie internetowej wojewody
„Wojewódzki Plan Działania Systemu 
Państwowe Ratownictwo Medyczne 
dla województwa mazowieckiego” 
nie pozostawia jednak wątpliwości.
Dodatkowej karetki nie będzie.

Walka nie tylko o Szpital Kolejowy
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Niecodzienni goście odwiedzili kilka dni temu Pruszków. 
W Parku Potulickich można było spotkać... sarny. Zdjęcia 
i informacje otrzymaliśmy na adres kontakt@wpr24.pl od 
czytelnika Kamila. – W Pruszkowie przy ul. Lipowej 1 pojawiły 
się sarny, w miejscu gdzie ostatnio doszło do wycinki drzew. 
Chodzi o teren, który niestety może trafi ć pod zabudowę 
– informował Kamil. [SD] 
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Sprzęt nie tylko dla pełnoletnich 
G R O D Z I S K  M A Z .

Młodzież z Grodziska 
Mazowieckiego chętnie 
korzysta ze sprzętu 
na Stawach Walczewskiego. 
Kłopot w tym, że aby 
wypożyczyć kajak
czy rower wodny 
konieczna jest asysta 
osoby dorosłej. 

M łodzi grodziszcza-
nie są zachwyceni 
wyglądem Stawów 
Walczewskiego. Nie 

ma się co dziwić, bo teren wo-
kół nich nadal jest w przygoto-
waniu, a już dziś to miejsce jest 
odwiedzane przez mieszkańców. 
Są tu boiska, miejsca do wypo-
czynku i wspomniany sprzęt 

umożliwiający pływanie po sta-
wach. Niebawem pojawi się rów-
nież kąpielisko.

Jest jednak jeden kłopot. Ze 
sprzętu może korzystać mło-
dzież, ale w asyście pełnoletnich 
kolegów lub rodziców. Jest szansa, 

że niebawem i część nastolatków 
będzie mogła samodzielnie wy-
pożyczyć sprzęt. – Cały czas szu-
kamy złotego środka. Chcemy, by 
ze sprzętu mogły korzystać na-
wet niepełnoletnie osoby. Rozu-
miem, że 17-latek niekoniecznie 

chce przyjść z rodzicami na kaja-
ki. Chętniej zjawiłby się tu z kole-
gami lub dziewczyną – mówi nam 
Mariusz Smysło, dyrektor Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji w Grodzi-
sku Mazowieckim.

Przypomnijmy, że aby wypo-
życzyć sprzęt konieczne jest po-
zostawienie swoich danych oso-
bowych, m.in. numeru pesel. A to 
ma być zabezpieczenie w przy-
padku ewentualnego uszkodze-
nia sprzętu. – Zastanawiamy się 
jak zmienić regulamin, by i nasto-
latkowie mogli korzystać z wypo-
życzalni. Analizujemy możliwości 
– dodaje Smysło.

Dyrektor Smysło podkreśla, że 
sprzęt będzie udostępniony mło-
dzieży w wieku od 16 lat. Od kiedy? 
Tego jeszcze nie wiadomo. [AS]
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P R U S Z K Ó W
Z takim pomysłem 
niejednokrotnie zwracali 
się do naszej redakcji 
mieszkańcy Pruszkowa. 
Zresztą nic dziwnego, 
bo wypożyczalnie rowerów 
od dawna funkcjonujące 
w Warszawie stały się 
prawdziwym hitem. 
Kiedy w Pruszkowie 
pojawią się wypożyczalnie?

S ystem wypożyczalni 
rowerów od wielu lat 
działa w Warszawie, 
ale stacji z rowerami 

nie brakuje też w bliskiej okoli-
cy Pruszkowa. Grodzisk Mazo-
wiecki jako pierwszy w naszym 
regionie postawił na miejski ro-
wer, bo już w 2014 r. oddano go 
do użytku. Od momentu urucho-
mienia cieszy się on ogromnym 
zainteresowaniem. W ubiegłym 
roku w wypożyczalnie zainwe-
stowała gmina Michałowice, któ-
ra początkowo uruchomiła tyl-
ko jeden punkt. Z uwagi na du-
żą liczbę wypożyczeń, później 
doszły kolejne miejsca.

A co z Pruszkowem? Faktem 
jest, że infrastruktura pod wzglę-
dem dróg rowerowych nie jest 
zbyt bogato rozwinięta. Jednak 
wielu mieszkańców już teraz 
z chęcią skorzystałoby z syste-
mu wypożyczalni. Skontakto-
waliśmy się z urzędem miasta 
w tej sprawie. – Obecnie stacje 

Rower miejski
w Pruszkowie?

nie pojawią się. Pomysł mamy 
wpisany m.in. w projekt bu-
dżetu obywatelskiego. Mamy 
szacunkowo opracowane ile 
to kosztuje. Ale dziś trudno na 
ten temat jest rozmawiać jeżeli 
nie posiadamy ścieżek rowero-
wych – mówi Michał Landow-
ski, wiceprezydent Pruszkowa. 
– Sądzimy, że przyszły rok bę-
dzie tym, w którym powstaną 
wypożyczalnie – zaznacza.

Usłyszeliśmy też, że jedną 
z barier są koszty, zwłaszcza te 
dotyczące utrzymania stacji ro-
werowych. Spytaliśmy się też: 

Czy przemyślano już, w których 
punktach na mapie miasta mo-
głyby pojawić się wypożyczal-
nie? – Co do miejsc, to póki co są 
różne koncepcje. Jednak te pod-
stawowe to osiedle Staszica, re-
jon „wukadki” oraz przy dworcu 
PKP – mówi Landowski. [SD] 

Władze Pruszkowa przestrzega-
ją jednak, by przedwcześnie nie 
świętować sukcesu. – Rozmo-
wy trwają. Jaki będzie ich fi nał 
tego jeszcze nie wiemy – doda-
je Andrzej Kurzela, wiceprezy-
dent Pruszkowa.

Zakładając optymistyczny sce-
nariusz i to, że uda się wprowa-
dzić wspólny bilet na WKD na czas 
remontu na kolei nasuwa się jed-
no pytanie. Czy to rozwiązanie 
mogłoby obowiązywać również 
po zakończeniu modernizacji 
linii 447? – Chcielibyśmy aby to 
funkcjonowało również po zakoń-
czeniu utrudnień – zaznacza wi-
ceprezydent Pruszkowa. 

Co więcej proponuje sposób 
weryfi kacji pasażerów. – Na WKD 
moglibyśmy stworzyć specjalną 
spersonalizowaną kartę, z której 
mogłyby korzystać te osoby, któ-
re posiadają Pruszkowską Kartę 
Mieszkańca – podkreśla Kurzela. 

Chodzi o to, by z budżetu 
Pruszkowa dofinansowywać 
„wspólny bilet” tyko miesz-
kańcom miasta odprowadzają-
cym tu podatki (taki jest wymóg 
otrzymania PKM). Gdyby dziś na 
WKD wprowadzić te same za-
sady, które obowiązują na li-
niach SKM i KM, to mieszkańcy 
Grodziska i Milanówka mogliby 
kupować bilety okresowe WKD 
tylko do Pruszkowa, a dalej po-
dróżować na podstawie WKM. 

Kłopot w tym, że Pruszków pła-
ciły również za ich. Wprowadza-
jąc rozwiązanie proponowane 
przez wiceprezydenta Andrze-

ja Kurzelę rozliczenie wspólne-
go biletu miałoby się odbywać 
na zasadzie płatność za osobę. 

Pruszkowscy włodarze czę-
sto podkreślają, że na stację PKP 

w Pruszkowie dojeżdżają miesz-
kańcy z okolicznych gmin, którzy 
posiadają WKM. Kłopot w tym, że 
sąsiednie samorządy do wspól-

nego biletu się nie dokładają. 
Czy jest zatem szansa, aby spo-
sób rozliczenia „od mieszkańca” 
wprowadzić również do wspól-
nego biletu obowiązującego na 

„dużej kolei”? – Chcieliśmy to 
zrobić ale Zarząd Transportu 
Miejskiego zaznaczył, że jest to 
niemożliwe. Jednak to było jakiś 
czas temu. Dziś identyfi kacja jest 
łatwiejsza, więc z naszej strony 
nie wykluczamy tej możliwości 
– dodaje Kurzela.

Kiedy zatem dowiemy się, czy 
posiadacze WKM będą mogli po-
dróżować pociągami WKD bez 
konieczności zakupu dodatkowe-
go biletu? – Remont i zamknięcie 
linii zbliża się wielkimi krokami. 
Liczymy na to że uda nam się 
zakończyć rozmowy w czerwcu 
lub na przełomie czerwca i lip-
ca. Trudno jednak przesądzić ich 
wynik – mówi nam wiceprezy-
dent Pruszkowa. [AS] 

Wspólny bilet na WKD? 
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– Sądzimy, 
że przyszły rok 
będzie tym, 
w którym powstaną 
wypożyczalnie 
– mówi Michał 
Landowski, 
wieprezydent 
Pruszkowa.
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6 mln zł – otrzymała gmina Nadarzyn z Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na realizację projektu „OZE w Gminie 

Nadarzyn”. Umowa na dofinansowanie ma zostać podpisana do końca czerwca. 6W I A D O M O Ś C I
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– Na WKD moglibyśmy stworzyć 
specjalną spersonalizowaną kartę, 
z której mogłyby korzystać te osoby, 
które posiadają Pruszkowską Kartę 
Mieszkańca – podkreśla Andrzej Kurzela, 
wiceprezydent Pruszkowa. 
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 Seweryn Dębiński 

G R O D Z I S K  M A Z .
Grodziski magistrat 
rozstrzygnął przetarg 
na rewaloryzację dworku 
rodziny Chełmońskich. 
Obecnie gmina poszukuje 
inspektora nadzoru, który 
zajmie się realizacją tego 
zadania. Jak zapowiadają 
włodarze będzie to 
miejsce sztuki i relaksu.

W lutym gmina Gro-
dzisk Mazowiecki 
otrzymała dotację 
z Programu Ope-

racyjnego Województwa Mazo-
wieckiego 2014-2020 w wysokości 
4,2 mln zł na adaptację zabytko-
wych obiektów na potrzeby kul-
turalne. Zdecydowano, że część 
tej kwoty zostanie przeznaczona 
na rewaloryzację dworku Cheł-
mońskich – ok. 2 mln zł. Obecnie 
droga do remontu zabytku jest 
już na ostatniej prostej, ponieważ 

rozstrzygnięto przetarg ogłoszo-
ny pod koniec kwietnia.

Teraz gmina poszukuje in-
spektora nadzoru dla tego zada-
nia. – Chodzi o to, że ja nie mam 
inspektorów, którzy specjalizują się 
w zabytkach, więc musi być ktoś kto 
będzie patrzył jak całe to przedsię-
wzięcie jest realizowane  – wyjaśnia 
Grzegorz Benedykciński, burmistrz 
Grodziska Mazowieckiego. 

Dworek zostanie zagospoda-
rowany na cele kulturalno-edu-
kacyjne i turystyczne. Jednak to 
dość ogólne stwierdzenia. Co 

dokładnie planuje się stworzyć 
w tym miejscu? – Przypomnę, że 
to dworek rodziny Chełmońskich, 
co prawda właścicielem nie był 
Józef Chełmoński, tylko jego brat 
Adam. Chełmoński kupił potem 
Kuklówkę, ponieważ przyjeżdżał 
do brata i chciał kupić coś blisko 
niego. Zresztą Chełmoński nama-
lował dwa obrazy dworku i te-
go miejsca. Dlatego też chcemy 
realizować tam rzeczy związane 
z malarstwem i ogólnie sztuką, 
czyli wernisaże, spotkania po-
święcone malarstwu, koncerty. 

W takim duchu to ma być – pod-
kreśla Benedykciński.

Ale to nie wszystko. – Całe to 
miejsce jest przepiękne, otoczo-
ne dwoma rzeczkami i laskiem. 
Myślę, że będzie to też teren faj-
nego wypoczynku. W przyszło-
ści chcemy połączyć to miejsce 
ścieżką rowerową wzdłuż rzeki 
z ul. Daleką w Grodzisku. Powsta-
nie fajny ciąg, będzie można do-
jechać tam rowerkiem czy przyjść 
spacerkiem. Chcę żeby w koń-
cu w tym dworku działo się coś 
fajnego – zaznacza burmistrz. – 
Myślę, ze wpadnie nam jeszcze 
kilka pomysłów – dodaje.

Co ciekawe dworek Chełmoń-
skich został przeniesiony z po-
bliskiej Kuklówki w 1900 r. Jego 
konstrukcja jest drewniana, od 
zewnątrz obudowana cegłą. Re-
waloryzacją budynku i przyle-
głego terenu zajmie się spółka 
Pracownie Konserwacji Zabyt-
ków nad Łódką, która w prze-
targu złożyła najniższą ofertę, 
wynosząca niemal 2,7 mln zł.

Powróci dawny blask 
dworku w Adamowiźnie
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Do wypadku doszło 5 czerwca w Parzniewie. – Bus poruszał 
się od Brwinowa w kierunku Pruszkowa. Na łuku drogi 
wyprzedzał pojazd osobowy, zjechał na lewy pas i wpadł 
do rowu. W rowie przewrócił się na bok, a dachem uderzył 
w słup. Busem jechało siedem osób – mówiła nam na go-
rąco sierż. sztab. Marta Słomińska z Komendy Powiatowej 
Policji w Pruszkowie.

Akcja ratownicza przebiegła sprawnie. – Na miejscu po-
jawiły się trzy karetki i śmigłowiec LPR. Czterech pacjen-
tów zakwalifi kowaliśmy jako „żółtych” (mających obraże-
nia, wymagających pomocy medycznej – przyp. red), trzech 
jako „zielonych” (stan niezagrażający życiu) – mówi nam 
Wojciech Diadia, z Falck Medycyna. [JW] 
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G R O D Z I S K  M A Z O W I E C K IR E G I O N
W niedzielę, 4 czerwca, mieszkańcy 
Podkowy Leśnej i Ożarowa Mazo-
wieckiego głosowali w referendach 
dotyczących połączenia ich gmin 
z Warszawą. Większość opowiedziała 
się przeciw temu pomysłowi. W Pod-
kowie głosy oddało 42,3 proc. upraw-
nionych do głosowania, z czego 98,27 

proc. opowiedziało się za „utrzymaniem 
samodzielności Podkowy Leśnej jako 
odrębnej jednostki samorządu teryto-
rialnego z dotychczasowymi kompe-
tencjami samorządowymi”. Na drugie 
pytanie „Czy jesteś za tym, aby Podko-
wa Leśna na zasadzie dobrowolności 
zacieśniała w interesie mieszkańców 

Podkowa i Ożarowa 
o „wielkiej Warszawie”

współpracę z samorządami War-
szawy i otaczających ją gmin?” pozy-
tywnie odpowiedziało 95,68 proc. 
głosujących. W Ożarowie frekwencja 
wyniosła ponad 35 proc. Za połącze-
niem z Warszawą opowiedziało się 279 
osób, przeciw 6039. W obu gminach
wyniki referendów są wiążące. [JW]  

Reklama
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G R O D Z I S K  M A Z O W I E C K IP R U S Z K Ó W
W tym roku kajaki w pruszkowskim 
Parku Potulickich pojawiły się nie-
co wcześniej niż zwykle. Sprzęt jest 
już dostępny, całkowicie za darmo 
i dla wszystkich. – Prezydent Jan Sta-
rzyński uroczyście otworzył dziś sezon 
kajakowy w Parku Potulickich. Zapra-
szamy w każdą sobotę i niedzielę oraz 

święta od godz. 9.00 do godz. 18.00. 
Wstęp bezpłatny – czytamy na Face-
booku „Miasto Pruszków”. Nie da się 
ukryć, że pływanie kajakami po uro-
kliwym „Potuliku” to wakacyjny hit.  
W minionym roku skorzystało z nich 
kilka tysięcy osób. Nowością jest, że 
miasto kupiło kajaki na własność. Jak 

Kajaki zawitały  
do Parku Potulickich

już zapowiadał nam Jacek Elżanow-
ski, dyrektor miejskiej pływalni Kapry, 
dzięki temu zwiększona będzie dostęp-
ność tego sprzętu, a raz w miesiącu 
organizowane będzie pływanie dla 
seniorów. Warto pamiętać, że wyso-
kie zainteresowanie pruszkowskimi ka-
jakami może powodować kolejki. [SD]  
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Przybędzie sygnalizacji świetlnych 
 Seweryn Dębiński 

R E G I O N 
Na ulicach zlokalizowanych 
w powiecie pruszkowskim 
przybędzie sygnalizatorów, 
ale takich które będą 
dyscyplinować kierowców. 
Wszystko po to, by było 
bezpieczniej. 

N iestety polskie drogi 
nie są tak bezpiecz-
ne, jak być powinny. 
Nadal dochodzi do  

wielu groźnych zdarzeń. W naj- 
bardziej newralgicznych punk-
tach Starostwo Powiatowe  
w Pruszkowie chce uruchomić 
system dyscyplinowania kierow-
ców. Co to jest? To zestaw dwóch 
sygnalizatorów ustawionych po 
obu stronach jezdni. Z zewnątrz 
urządzenie trudno odróżnić od 
standardowych sygnalizatorów 
jakie możemy spotkać na skrzy-
żowaniach. Jednak działa inaczej, 

światła nie zmieniają się cyklicz-
nie tylko pod wpływem wbudo- 
wanego czujnika. W normal- 
nym trybie sygnalizator świeci  
ciągłym zielonym światłem, 
które zmieni się na czerwone  
w dwóch przypadkach: gdy kie-
rowca przekracza dozwoloną 
prędkość, bądź gdy pieszy chce 
przejść przez jezdnię.

System ten ma zwiększyć bez-
pieczeństwo na drogach. Wymu-
sza na kierowcy poruszanie się 
z określoną prędkością, zaś pie-
szym umożliwia krótsze ocze- 
kiwanie na pasach. Powiat pla-
nuje wybudować takie sygnaliza- 
tory na ul. Pruszkowskiej w Na- 
darzynie – w rejonie skrzyżowa- 
nia z ul. Wierzbową i kolejne  
nieopodal siedziby NSM. Takie 
urządzenia powstaną też w Woli 
Krakowiańskiej przy szkole pod-
stawowej, w Młochowie również 
tuż obok podstawówki, na ul. 
Piłsudskiego w Piastowie obok 
szkoły, w rejonie ul. Powstańców 

Urządzenia mają poprawić bezpieczeństwo na drogach
Warszawy w Brwinowie. Świa-
tła mają się pojawić również na 
skrzyżowaniu ulic Długiej i Mos- 
towej w Pruszkowie.

Do przetargu wpłynęły trzy 
oferty. Firma MB7 złożyła naj-
droższą propozycję przekracza-
jącą pół miliona złotych, kolejne 

przedsiębiorstwo Altum zapro-
ponowało niewiele ponad 420 tys. 
zł, zaś najniższą cenę zaoferowa-
ła firma Viatar – 316 tys. zł. Wy-
konawca będzie miał 150 dni na 
instalację systemu.

Jest jeszcze jedno miejsce, 
w którym mieszkańcy chcieliby 
widzieć sygnalizatory a którego 

nie obejmuje wspomniany prze-
targ. – Ostatnio pisaliście, że na 
skrzyżowaniu Długiej i Mostowej 
pojawią światła. A co na krzyżów-
ce Długiej ze Zdziarską? Tu też 
jest problem, bo wielu kierowców 
jadących Zdziarską nie patrzy na 
znaki i wymusza pierwszeństwo. 

Widoczność ogranicza też dom, 
który na działce u zbiegu tych ulic 
– mówi Marta.

Czy jest szansa by sygnaliza-
tory pojawiły się również w tym 
miejscu? Zapytaliśmy o to za-
rządce drogi, którym jest Powiat 
Pruszkowski. – W kwestii świateł 
zlokalizowanych w okolicy ulic 

Długiej i Zdziarskiej informuję, 
że we wspomnianej lokalizacji 
obecnie nie planujemy budowy 
sygnalizacji świetlnej i jak do 

tej pory nie była ona rozważana  
– poinformował nas Krzysztof 
Bukowski ze Starostwa Powia-
towego w Pruszkowie. 
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System ten ma zwiększyć 
bezpieczeństwo na drogach. Wymusza 
na kierowcy poruszanie się z określoną 
prędkością, zaś pieszym umożliwia 
krótsze oczekiwanie na pasach.

G R O D Z I S K  M A Z . 
Grodziska prokuratura 
nadal prowadzi śledztwo  
w sprawie śmierci 30-letniej 
Haliny T. Kobieta zmarła po 
zaaplikowaniu wydzieliny 
kambo pochodzącej  
od amazońskiej żaby. 

P rzypomnijmy. W li-
stopadzie ubiegłego 
roku 30-letnia Ha-
lina T. uczestniczyła  

w warsztatach medycyny natu-
ralnej. W ich trakcie uczestnicy 
mogli skorzystać z oczyszcza-
jącej terapii kambo. Do jej 
przeprowadzenia potrzebna 
jest wydzielina żaby z puszczy 
amazońskiej. Dla kobiety tera-
pia okazała się tragiczna w skut-
kach. 30-latka zmarła.

Sprawa trafiła do prokuratu-
ry. Pod koniec listopada 2016 r. 
poznaliśmy wyniki sekcji zwłok. 
Z ustaleń biegłych wynikało, że 
przyczyną zgonu Haliny T. był 
obrzęk mózgu i niewydolność 
krążeniowo-oddechowa. – Wy-
niki sekcji zwłok wykazały, że 
kobieta nie miała krwiaka, nie 
doznała urazów, które mogłyby 
doprowadzić do śmierci. Wy-
kluczyliśmy również możli-
wość zakrztuszenia się – mówił 
nam wtedy Dariusz Ślepoku-
ra, z grodziskiej prokuratury. 

Na jakim etapie dziś jest 
śledztwo? Z tym pytaniem 
zwróciliśmy się do prokura-
tury w Grodzisku Mazowiec-
kim. – W maju sprawa została 

zawieszona. Musimy przepro-
wadzić dalsze czynności i wy-
konać opis sekcji zwłok wraz 
z opisem toksykologicznym. 
Biegli mieli problem z uzy-
skaniem odczynników po-
trzebnych do sprawdzenia 
czy w ciele kobiety znalazła się 
wydzielina stosowana w tera-
pii kambo. W tej chwili prób-
ki trafiły do dwóch placówek 
badawczych: Zakładu Medy-
cyny Sądowej warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego i do 
Narodowego Instytutu Leków 
– poinformowała nas Aneta 
Orzechowska, szefowa gro-
dziskiej prokuratury. 

Jak długo trzeba będzie cze-
kać na wyniki badań toksy-
kologicznych? Jest szansa, że 
poznamy je na przełomie li-
stopada i grudnia. – Może się 
okazać że w ciele kobiety nie 
zostanie wykryta substancja 
i to nie dlatego że jej tam nie 
było, ale dlatego, że nie wie-
my przez ile czasu utrzymuje 
się w organizmie. Nie chcemy 
jednak niczego przesądzać. 
Poczekajmy na wyniki – do-
dała Orzechowska.

A co z Konadem S., organi- 
zatorem warsztatów? Do tej  
pory został przesłuchany 
w charakterze świadka. – Pó-
ki nie możemy wykazać lub 
nie było związku przyczy-
nowo-skutkowego to nie ma 
podstaw na przedstawienie 
mężczyźni zarzutów – doda-
je prokuratorka. [AS]

Zmarła po terapii 
kambo. Śledztwo trwa

N A DA R Z Y N 
W Nadarzynie gorąco wokół 
sprawy zastępcy wójta 
Tomasza Muchalskiego. 
Postępowanie sądowe trwa. 
Podczas ostatniej sesji  
rady gminy, radni Klubu 
Zielona Gmina zaapelowali  
o zawieszenie wicewójta.

O całej sprawie mówi się 
już od kilku miesię-
cy. W sierpniu ub. r. 
policja otrzymała  

zgłoszenie o nietrzeźwym kierow-
cy znajdującym się w samocho- 
dzie przy ul. Osiedlowej w Ruścu. 
Okazało się, że chodzi o zastęp-
cę wójta Nadarzyna. Na miejscu 
funkcjonariusze zastali mężczyznę  
siedzącego w pojeździe. Bada-
nie wykazało, że kierowca miał 
ponad 3 promile alkoholu we 
krwi. Tomaszowi Muchalskiemu 
przedstawiono zarzut prowadze- 
nia auta pod wpływem alkoholu. 
Sprawa jest wyjaśniana.

Zaistniała sytuacja budzi sprze-
ciw radnych Klubu Zielona Gmina. 
Podczas majowej sesji przedsta-
wili apel o zawieszenie wicewójta. 
– Wzywam wójta gminy Nadarzyn 

do zawieszenia, oskarżonego 
w chwili obecnej Tomasza Mu-
chalskiego w pełnieniu funkcji 
zastępcy wójta do czasu wydania 
prawomocnego wyroku w sądzie 
– przedstawiała jedna z radnych 
Klubu Zielona Gmina. – W toku 
przesłuchania świadków podczas 
procesu Tomasza Muchalskiego 
zostały ujawnione nowe istotne 
fakty świadczące o nagannym za-
chowaniu. Świadkowie w osobach 
funkcjonariuszy policji oraz stra-
ży gminnej zeznali, że zatrzymany 
będąc w stanie silnego upojenia 
alkoholowego wielokrotnie stawiał 
czynny i bierny opór, co zmusiło 
funkcjonariuszy do zastosowania 
środków przymusu bezpośred-
niego – dodawała.

Nadarzyński urząd nie bę-
dzie podejmował żadnych kro-
ków w sprawie zastępcy wójta. 
– W sądzie toczy się w tej spra-
wie postępowanie. Nie będziemy 
spekulować na temat jego wyniku. 
Po ogłoszeniu prawomocnego wy-
roku sądu podejmiemy stosowne 
działania. Do tego czasu nie bę-
dą podejmowane żadne działa-
nia w tym temacie – przekazała 
nam swoje stanowisko gmina. [JM]

Apelowali o zawieszenie 
wicewójta
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R E G I O N
Pojawiło się światełko  
w tunelu. Modernizacja  
linii kolejowej 447 
pomiędzy stacjami 
Warszawa Włochy  
– Grodzisk Mazowiecki 
może trwać krócej niż 
pierwotnie zakładano. 

W szyscy szykują 
się na prawdzi-
wy horror i piszą 
czarne scenariu-

sze, bo od września trzeba liczyć 
się z całkowitym wstrzyma- 
niem ruchu pociągów podmiejs- 
kich między Warszawą a Gro-
dziskiem. Stan ten ma potrwać  
12 miesięcy. W tym czasie pasa-
żerowie będą korzystać z komu-
nikacji zastępczej.

Pojawiła się nadzieja, że re-
mont może zakończyć się wcze-
śniej. A to za sprawą zmiany 
technologii przebudowy przejść 
podziemnych, którą przedstawił 
wykonawca inwestycji. – Pole-
gałaby ona na wykonaniu do-
celowych obiektów w okresie 
zamknięcia torowego bez ko-
nieczności montażu konstrukcji 

odciążających – informuje Ka-
rol Jakubowski z biura praso-
wego PKP PLK.

Mniejsze uciążliwości dla pa-
sażerów, a inwestor nie musiał- 
by ponosić dodatkowych kosz-
tów. Czyli „wilk syty i owca cała”. 
Ale na ostateczne decyzje trze-
ba jeszcze poczekać. – Efektem 
tego rozwiązania byłoby od-
stąpienie od planowanych za-
mknięć torów na linii numer 1 
po wznowieniu ruchu na zmo-
dernizowanej linii 447. Ponadto 
istniałaby możliwość skrócenia 
zamknięcia linii 447, na co wy-
konawca ma przedłożyć har-
monogram. Spowodowałoby to 
mniejsze uciążliwości dla pa-
sażerów. Nie spowodowałoby 
to wzrostu kosztów inwestycji 
– wyjaśnia Jakubowski. 

Przypomnijmy, że od wrze-
śnia pasażerowie kolei będą 
mogli korzystać z pięciu linii au-
tobusowej komunikacji zastęp-
czej. Będą to linie: „ZG” relacji 
Grodzisk-Warszawa, „ZM” Mila-
nówek-Grodzisk, „ZB” Brwinów 
-Warszawa, „ZP” Pruszków-
-Warszawa oraz autobusy linii 
717 z Piastowa do stolicy. [JM]

Remont linii 447 krótszy? 
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Do zdarzenia doszło w Starych Babi-
cach. Kobieta zmierzała do sypialni 
gdy otworzyła drzwi i ujrzała w łóżku 
nieznanego mężczyznę. 26-latek nie 
chciał opuścić domu. O całej sprawie 
kobieta zawiadomiła policję. Po dotar-
ciu na miejsce, funkcjonariusze zasta-
li domowników i 26--latka. Mariusz 

M. twierdził, że znajduje się w swo-
im domu. Mężczyzna  wszedł do do-
mu podczas nieobecności właścicieli. 
Dodatkowo 26-latek znajdował pod 
wpływem alkoholu, badanie wykaza-
ło blisko 2 promile. Mężczyzna mimo 
licznych próśb stawiał czynny opór i 
przejawiał agresywne zachowanie w 

Wszedł do...  
cudzej sypialni 

stosunku do funkcjonariuszy. 26-latek 
nie przebierał w słowach. Mężczyzna 
oświadczył policjantom, że stracili 
pracę, bo... ma znajomości i wszystko 
załatwi. Mariusz M. nie uniknie odpo-
wiedzialności za swój czyn. Gdy wy-
trzeźwiał usłyszał zarzut znieważenia  
funkcjonariuszy publicznych. [JM]  

ZAKUP BILETÓW JEDNORAZOWYCH WKD PRZEZ TELEFON 
ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMU SKYCASH

KOMUNIKAT WKD
W SPRAWIE ORGANIZACJI RUCHU POCIĄGÓW NA LINII WKD 

W ZWIĄZKU Z MODERNIZAJĄ  
MOSTU NA RZECE ZIMNA WODA ORAZ TORU NR 2 

LINII KOLEJOWEJ NR 47 NA SZLAKU KOMORÓW – PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA 
W OKRESIE OD 01.07.2017 DO 31.07.2017

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że w okresie od 01.07.2017 do 31.07.2017 realizowany będzie 2 etap moder-
nizacji mostu na rzece Zimna Woda oraz dodatkowo naprawa toru nr 2 na linii kolejowej nr 47 na szlaku Komorów – Pod-
kowa Leśna Główna. W związku z powyższym zostaną wprowadzone ograniczenia w ruchu pociągów oraz będzie obowiązywać 
specjalny rozkład jazdy.

ETAP 2: od 01.07.2017 do 31.07.2017 (zamknięty tor nr 2: tor prawy w kierunku Warszawy):
A. Kursowanie pociągów będzie się odbywać na następujących relacjach:

DZIEŃ POWSZEDNI:
−	 Warszawa Śródmieście WKD – Podkowa Leśna Główna

(dla podróżnych do/z Grodziska Maz. obowiązuje przesiadka na stacji Podkowa Leśna Główna)
−	 Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Radońska

(dla podróżnych do/z Grodziska Maz.)
−	 Warszawa Śródmieście WKD – Komorów

(dodatkowe pociągi na najbardziej obciążonym odcinku linii)
SOBOTA, NIEDZIELA, ŚWIĘTO:
−	 Warszawa Śródmieście WKD – Grodzisk Mazowiecki Radońska
−	 Warszawa Śródmieście WKD – Komorów

(dodatkowe pociągi na najbardziej obciążonym odcinku linii)
B. Na odcinku Komorów – Podkowa Leśna Główna ruch pociągów będzie się odbywać wahadłowo, wyłącznie po torze nr 1 

(tor prawy w kierunku Grodziska Mazowieckiego). Tor nr 2 będzie w tym czasie całkowicie zamknięty dla ruchu pociągów (wraz 
ze wszystkimi peronami przystankowymi zlokalizowanymi przy tym torze). 
Na odcinku Pruszków WKD – Podkowa Leśna Główna w zamian za część wycofanych kursów pociągów zostanie 
uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa (ZKA).

C. Na odcinku Milanówek Grudów – Podkowa Leśna Główna ruch pociągów zostanie całkowicie wstrzymany. W zamian za 
wycofane pociągi na tej relacji zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa (ZKA).

D. Stacja Podkowa Leśna Główna będzie stanowić punkt przesiadkowy dla wszystkich pasażerów pomiędzy pociągami  
obsługującymi relację w kierunku Warszawy oraz obsługującymi relację w kierunku Grodziska Mazowieckiego. Czas przewi-
dziany na przesiadkę wynosi od 7 do 8 minut.
Stacja Podkowa Leśna Główna będzie stanowić również punkt przesiadkowy dla wszystkich pasażerów pomiędzy pocią-
gami obsługującymi relację w kierunku Warszawy oraz pojazdami zastępczej komunikacji autobusowej obsługującymi relację  
w kierunku Milanówka. Czas przewidziany na przesiadkę wynosi średnio 5 minut.

WKD przypomina, że w terminie od 01.06.2017 do 30.06.2017 prowadzony jest 1 etap modernizacji mostu na rzece  
Zimna Woda w km 20.508 linii kolejowej nr 47 na szlaku Komorów – Podkowa Leśna Główna. 

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. zwraca się z uprzejmą prośbą o szczegółowe zapoznanie się z organizacją ruchu 
pociągów WKD oraz zastępczej komunikacji autobusowej w okresie ograniczeń, w celu zaplanowania dogodnej podróży.

Szczegółowe informacje dostępne są w gablotach informacyjnych, wiatach oraz na stronie internetowej www.wkd.com.pl
Przepraszamy za utrudnienia. 

Reklama

 Seweryn Dębiński 

R E G I O N 
W parkach, na skwerach  
i rzecz jasna w lasach można 
spotkać kleszcze. Studenci 
SGGW podczas badań 
nad tymi stworzeniami 
stwierdzili, że 40 proc. 
kleszczy jest nosicielami 
boreliozy. 

K leszcze to małe stwo-
rzenia i często trud-
no je dostrzec. Co 
ciekawe mogą nie 

jeść nawet pół roku, cierpliwie 
wyczekując na ofiarę. Na tere-
nie naszego kraju odnotowano  
21 gatunków kleszczy. I nie ma co 
się oszukiwać. Każdy z nich jest 
niebezpieczny dla ludzi, ale też  
i zwierząt m.in. psów oraz kotów. 
Media informują, że w Polsce ro-
śnie liczba zachorowań na cho-
roby przenoszone przez kleszcze.  
A najbardziej powszechną jest bo-
relioza, choć niejedyna – można 
wymienić tutaj: kleszczowe za-
palenie mózgu, babeszjozę, go-
rączkę Q, tularemię i wiele więcej.

Zatem co zrobić gdy kleszcz 
ugryzie nas lub nasze zwierzę? 
– Jeśli zauważymy i usuniemy 
intruza do 12 godzin od wpicia, 
ryzyko zakażenia przenoszony-
mi przez niego chorobami jest 
stosunkowo niewielkie. Trzeba 
pamiętać, by przy pozbywaniu 
się kleszcza nie uszkodzić je-
go idiosomy i nie sprowokować 
go do wymiotów. Ograniczamy 
w ten sposób ryzyko dostania 
się do naszego organizmu cho-
robotwórczych drobnoustrojów 
– informuje Ewa Sady z SGGW.

I najważniejsze! Wyciągnięte-
go kleszcza nie wyrzucamy do 
kosza, tylko oddajemy na ba-
danie laboratoryjne. Wtedy bę-
dziemy mieli pewność, czy był 
zarażony lub nie. Ponadto po 
„kontakcie” z kleszczem nale-
ży obserwować reakcję organi-
zmu, bo każdy objaw może mieć 
znaczenie. – Kleszczy w naszym 
otoczeniu jest coraz więcej. Co 
gorsza, coraz częściej są one 
nosicielami boreliozy. Szacu-
je się, że na terenie Mazowsza 
zakażonych tą bakterią jest już 

30-40 proc. pajęczaków – poin-
formowali studenci SGGW.

Ważne aby przy usuwaniu 
stworzenia nigdy nie łapać klesz-
cza za jego obrzęknięty brzuch, 
istnieje ryzyko, że wciśniemy do 
swojego organizmu zainfekowa-
ny płyn, także nie przekręcamy 
kleszcza i nie dusimy go masłem, 
wazeliną, lakierem do paznok-
ci. Pamiętajmy również aby nie 
robić tego gołymi rękami! Jeśli 
nie jesteśmy pewni jak go usu-
nąć, udajmy się na pogotowie.

Przed kleszczami przestrze-
gają również strażnicy miejscy 
z Grodziska Mazowieckiego.  
– Pamiętajmy o tym, by po spa-
cerze dokładnie sprawdzić swoje 
ciało, a także pupila czy aby przy-
padkiem nie mamy kleszcza. 
W tym przypadku profilaktyka 
może nas ustrzec przed niechcia-
nym pasażerem ze spaceru. Warto 
stosować preparaty odstraszające 
kleszcze – piszą na swojej stronie 
internetowej strażnicy.

Kompendium wiedzy na te-
mat kleszczy i chorób jakie prze-
noszą znajdziemy na stronie  
szczepkleszcz.pl. 

Uwaga na plagę kleszczy
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B R W I N Ó W
Brwinowski magistrat 
ogłosił przetarg na 
rewaloryzację Pałacu 
Wierusz-Kowalskich.  
W styczniu 
informowaliśmy,  
że gmina otrzymała  
3,5 mln zł dofinansowania 
na ten cel. 

T en piękny, choć za-
niedbany budynek 
jest jednym z naj-
cenniejszych histo-

rycznie obiektów na terenie 
Brwinowa. W ręce gminy trafił 
po długich staraniach w 2015 r.  
Później przyszedł czas na zreali-
zowanie długo zapowiadanego 
planu. Chodzi o rewaloryzację 
Pałacu Wierusz-Kowalskich. 
Gminie udało się pozyskać do- 
finansowanie, które pozwo-
li na przeprowadzenie inwe-
stycji wartej ponad 10 mln zł. 
Kolejnym krokiem jest poszu-
kiwanie wykonawcy tego zada-
nia, który wykona zlecone roboty  
w trybie „zaprojektuj i buduj”.

Z a k re s  p r a c  o b e j m u-
je wykonanie dokumentacji 
projektowej, budowlano-wy-
konawczej wraz z uzyskaniem 
pozwolenia na budowę. Prze-
widuje się wiele prac rozbiór-
kowych, w tym: przybudówki 
na tarasie zachodnim, obró-
bek blacharskich, rynien, 
zewnętrznych elementów in-
stalacji mocowanych do ele-
wacji, fragmentów balustrad, 
nadproży, latarni itd. 

Obecnie budynek jest w ta- 
kim stanie, że będzie wy-
magał m.in. uzupełnienia 
fragmentów ściany i gzym-
su nad otworami okiennymi 
parteru, wykonania scho-
dów łączących kondygna-
cję podziemną z poziomem 
terenu, wykonania nowych 
balustrad i obróbek blachar-
skich. Prace będą prowadzo-
ne również wewnątrz. Krótko 
mówiąc będzie to komplekso- 
wa renowacja.

Termin realizacji tego za-
mówienia określono na czer- 
wiec 2018 r. [SD]

Jest przetarg na remont 
zabytkowego pałacu 
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W Alior BAnku zyskują duety
Kiedy brakuje funduszy na remont domu, wakacyjne podróże czy zakup sprzętu domowego, dobrym rozwiązaniem jest wzięcie pożyczki w banku. Najlepiej oczywiście, jeśli jest tania. Każdy pomysł – bez względu na to, czy jest to 
wakacyjna podróż, remont, czy zakupy – łatwiej, raźniej i przyjemniej jest realizować wspólnie, niż w pojedynkę i dlatego Alior Bank przygotował ofertę „Pożyczki Dwuosobowej” z  oprocentowaniem niższym o połowę od 
standardowego. O szczegółach oferty mówi Magdalena Zielkiewicz, doradca klienta z placówki partnerskiej Alior Banku w Pruszkowie przy ul. Sienkiewicza 2.

Kto może skorzystać z oferty „Pożyczki 
Dwuosobowej”?
- O pożyczkę wspólną mogą ubiegać się 
osoby, które są ze sobą w bliskich relacjach. 
Oferta przeznaczona jest zatem dla 
małżeństw, ale nie tylko. Do skorzystania 
z  naszej propozycji zachęcamy także 
przyjaciół, rodzeństwo, krewnych, itp.
Co zyskują osoby, które ubiegają się o 
pożyczkę wspólnie, a nie indywidualnie?
- W przypadku „Pożyczki Dwuosobowej” 
bank obniża jej oprocentowanie aż o 50 
proc. w stosunku do standardowej oferty. 
A czy z oferty mogą skorzystać więcej niż 
dwie osoby?
- Naturalnie, pożyczkę mogą wziąć 

minimum dwie osoby, ale z oferty może 
skorzystać również więcej niż dwóch 
członków rodziny czy grupy bliskich osób. 
Czy osoby ubiegające się o taką pożyczkę 
muszą z góry określić, na co zostanie ona 
przeznaczona? 
- Nie, klienci nie muszą tego deklarować. 
Pożyczka może być wykorzystana na 
dowolny cel. Od pożyczkobiorców zależy 
także, czy pieniądze przeznaczą na wspólny 
cel, czy też posłużą one realizacji potrzeby 
jednej osoby. Warto dodać, że pożyczkę 
możemy wykorzystać na konsolidację 
innych zobowiązań, czyli zamianę jednego 
lub kilku kredytów na jeden tani.
O jaką maksymalną kwotę można się 

ubiegać w ramach „Pożyczki 
Dwuosobowej”? 
- Maksymalna kwota pożyczki wynosi 
200 tys. zł.
Na jaki okres można rozłożyć spłatę 
pożyczki?
- Okres kredytowania może wynieść nawet 
5  lat. Pozwala to na dogodne rozłożenie 
spłaty i  dostosowanie wysokości rat do 
indywidualnych możliwości finansowych 
klientów. 
Rozumiem, że aby wziąć pożyczkę, klienci 
powinni udać się do placówki?
- Wszystkich zainteresowanych „Pożyczką 
Dwuosobową” serdecznie zapraszamy do 
naszej placówki, gdzie wyjaśnimy szczegóły 

oferty i pomożemy dopełnić formalności. 
Co jeszcze warto wiedzieć?
- Klienci często pytają o akceptowane przez 
bank źródła dochodu. Jest ich wiele, w tym 
umowa zlecenia i umowa o dzieło.

Dziękuję za rozmowę, a klientów 
zapraszam do placówek partnerskich 
Alior Banku: 

Pruszków  
ul. sienkiewicza 2 (obok stacji PkP) 

782 891 445 
ul. kraszewskiego 46, 605 302 031 
ul. niecała 4 lok. 4, 604 065 513

Milanówek, ul. Warszawska 35A 
517 965 792

PoŻyCzkA dWuosoBoWA

Po tAŃszą PoŻyCzkĘ
PrzyjdŹCie We dWÓjkĘ oProCentoWAnieĘĘ

rrso 9,90%
rzeczywista roczna stopa oprocentowania (rrso) wynosi 9,90%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 19 400 zł, całkowita kwota do zapłaty: 23 997,50 zł, oprocentowanie zmienne: 4,74%, całkowity koszt kredytu: 
4597,50 zł (w tym: prowizja: 2131,63 zł (9,90%), odsetki: 2465,87 zł, 55 równych, miesięcznych rat w wysokości 436,32 zł. kalkulacja została dokonana na 2.04.2017 r. na reprezentatywnym przykładzie. ostateczne warunki kredytowania 
zależą od wiarygodności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty. o pożyczkę w  ramach promocji mogą ubiegać się wyłącznie osoby wnioskujące wraz ze współkredytobiorcą. Maksymalny okres 
kredytowania wynosi 60 miesięcy. szczegóły oferty oraz taryfa opłat i prowizji w oddziałach, placówkach partnerskich i na www.aliorbank.pl. Alior Bank  s.A, ul.  Łopuszańska 38d, 02-232 Warszawa
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•  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
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G R O D Z I S K  M A Z O W I E C K IP R U S Z K Ó W
Nowa Stacja to jedno z najbardziej 
wyczekiwanych miejsc w Pruszkowie. 
Galeria powstaje w rejonie ulic Staszi-
ca, Sienkiewicza i Ołówkowej. Znaj-
dzie się w niej blisko 120 punktów 
usługowych i handlowych. Galeria 
ma być gotowa w czwartym kwartale 
2018 r. Do grona najemców dołączył 

właśnie Jysk. – Wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom i potrzebom mieszkań-
ców Pruszkowa i okolic, zdecydowali-
śmy się na podpisanie umowy najmu 
z liderem w zakresie wyposażenia 
wnętrz – fi rmą Jysk –  mówi portalowi 
retailnet.pl Maciej Krzewiński, COO 
ECC Real Estate, dewelopera Nowej 

Nowy najemca z branży 
wnętrz w Nowej Stacji 

Stacji. Oprócz sklepu Jysk w Nowej 
Stacji znajdziemy takie sklepy i punk-
ty usługowe jak H&M, CCC, Carrefo-
ur, RTV Euro AGD, biura podróży Ita-
ka i Rainbow oraz Super-Pharm. Nie 
zabraknie również multipleksu kino-
wego Multikino. W strefi e restaura-
cji pojawią się KFC oraz Olimp. [AS]  

U nas nie ma nudy 

W Y W I A D
W ostatnich latach zniknęliście 
z  mainstreamowych mediów...
Michał Wiśniewski – I nie pcha-
my się do nich na siłę. Swój 
wyścig szczurów mamy już za 
sobą. Będziemy nagrywać te-
raz płytę, Agata jako pierwsza 
wokalistka po Ani (Świątczak 
– przyp. red.) będzie miała swo-
je własne piosenki. 

Nowa płyta w przygotowaniu. 
Czy to oznacza „nowe” Ich Troje?
Michał Wiśniewski – A wyobra-
żasz sobie zmienione Ich Tro-
je? Mamy zacząć grać bluesa, 
albo reagge? 

Jacek Łągwa –  To nie jest zły 
pomysł (śmiech)

Michał Wiśniewski – Nie bę-
dziemy tworzyć, muzyki przy 
której trzeba sobie łyknąć ecstazy. 

My nie jesteśmy punkowcami, my 
już nagraliśmy „A wszystko to bo 
ciebie kocham” mega punkową. 
Myślę że Ich Troje to mieszanka 
musicalowa, bo chyba nie ma ga-
tunku w którym byśmy nie grali. 
My cały czas szukamy inspira-
cji. We wszystkim co robimy nie 
ma krzty nieprawdy, więc cały 
sukces jest w autentyczności. 

Jesteś nową wokalistką, która 
wchodzi do doświadczonego 
zespołu i zajmuje miejsce in-
nych znanych piosenkarek. Jak 
radzisz sobie z presją?
Agata Buczkowska – Na początku 
czułam. Przychodząc do Ich Troje 

wiedziałam, że Justyna i Ania za-
pisały się w historii zespołu. Ale 
nasi fani mówią, że jednak wnio-
słam coś nowego do zespołu. To 
nigdy nie będzie to samo, więc 

Rozmawiamy z zespołem Ich Troje
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staram się wprowadzać nowo-
ści, ale nie zmieniam znacząco 
starych utworów. 

Michał Wiśniewski – Na nowej 
płycie jak posłuchasz Agaty to na 
bank przejdą cię ciary.

Czujesz wsparcie od kolegów 
z zespołu?
Agata Buczkowska – Tak. Dają mi 
wskazówki, podpowiadają jak się 
zachowywać na scenie. Jest super. 

A jak wy starsi czujecie się przy 
znacznie młodszej wokalistce?
Jacek Łągwa –  Na początku czu-
łem się dziwnie, bo Agata jest 
w wieku mojej starszej córki. 
To takie  zderzenie, bo mamy 
przecież piosenki o miłości. I coś 
mi tutaj nie grało ale z drugiej 
strony... kto jest bez winy niech 
pierwszy rzuci kamień (śmiech). 

Co uznajecie za największy suk-
ces zespołu?
Jacek Łągwa – Myślę, że to że 
przetrwaliśmy tyle lat.  Nie do-
gadujemy się. Kłócimy się. Tłu-
czemy. U nas nie ma nudy i chyba 
to jest recepta.

Rozmawiała: 
ANNA SOŁTYSIAK

My cały czas szukamy inspiracji. 
We wszystkim co robimy nie ma 
krzty nieprawdy, więc cały sukces 
jest w autentyczności – mówi 
Michał Wiśniewski

ŁY Ż W I A R S T W O
Twórca sukcesów 
grodziskich łyżwiarzy 
i wrotkarzy Sławomir 
Chmura będzie pełnił 
obowiązki trenera 
reprezentacji Polski 
w łyżwiarstwie szybkim. 
 

O gromne zaangażo-
wanie i ciężka praca 
Chmury w Grodzi-
sku wydała owoce. 

W Sparcie nie brakuje wyróż-
niających się młodych zawod-
ników, którzy świetnie radzą 
sobie na łyżwach i wrotkach. 
Marta Dobrowolska, Amelia Steć 
czy Maria Dobosz – to meda-
listki ostatnich mistrzostw kraju 
w Tomaszowie Lubelskim. 
W najbliższym czasie zdolna 
młodzież będzie musiała so-
bie radzić bez trenera Chmury.

W maju poważnemu wy-
padkowi uległ trener męskiej 
reprezentacji Polski w łyż-
wiarstwie szybkim Witold Ma-
zur. Szkoleniowiec stopniowo 

Trener Sparty pomoże 
kadrze narodowej

dochodzi do siebie, ale nie mo-
że jeszcze pełnić swoich obo-
wiązków. Tymczasowo zastąpi 
go Sławomir Chmura. – Witold 
Mazur nie może przez kilka ty-
godni pełnić roli trenera, po-
prosił mnie żebym zastąpił 
go na zgrupowaniu w czerwcu 
– mówi nam Sławomir Chmura. 
– Witkowi zawdzięczam bardzo 
wiele w swojej karierze spor-
towej. Chciałbym mu pomóc 
aby miał czas dojść do siebie po 
tragicznym wypadku – dodaje.
Za kilka dni szkoleniowiec uda 

się z biało-czerwonymi na obóz. 
– Jadę z kadrą olimpijską do 
Francji na obóz wysokogórski 
w dniach 12-28 czerwca. W grupie 
olimpijskiej są Zbigniew Bródka, 
Jan Szymański, Luiza Złotkow-
ska, Adrian Wielgat i Marcin Ba-
chanek – przedstawia Chmura.

Co ze Spartą? – Treningi klu-
bowe będą prowadzone przez 
trenerów Martę Szczepań-
ską i Sebastiana Puławskiego. 
W czerwcu zajęcia na torze po-
trwają do końca roku szkolnego 
– tłumaczy trener. [JM] 
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K O S Z Y K Ó W K A
Trwa budowa składu 
Znicza Basket Pruszków 
na przyszły sezon. 
Działacze zakontraktowali 
kilku nowych graczy. 

P o pięciu latach Da-
mian Kalinowski zde-
cydował się opuścić 
AZS AGH Kraków. 

W nowym sezonie zawodnik bę-
dzie bronił barw Znicza Basket 
Pruszków. 26-latek występuje 
na pozycji silnego skrzydłowe-
go bądź środkowego, w ostatnim 
sezonie notował średnio 7,4 pkt 
na mecz. Nową twarzą w zespole 
Znicza Basket jest również Woj-
ciech Hałas. 22-latek występował 

ostatnio w II lidze w barwach 
Shmoolek. Koszykarz może 
pochwalić się dobrym rzutem 
z dystansu oraz doświadcze-
niem w PLK, gdzie grał w bar-
wach Startu Lubin. Ostatni sezon 
w jego wykonaniu to średnio 
9 punktów na spotkanie.

W dniach 13-14 maja Hubert 
Stopierzyński brał udział w cam-
pie w hali Znicz w Pruszkowie. 

Od przyszłego sezonu 20-let-
ni koszykarz będzie reprezen-
tował barwy pruszkowskiej 
drużyny. W poprzednich roz-
grywkach Stopierzyński grał 
w II lidze w barwach KKS Pro-
-Basket, gdzie zdobył średnio 
10,3 pkt/mecz.

W składzie Znicza Basket 
na przyszły sezon znalazł się 
również wychowanek MKS 
Pruszków Wojciech Rajkowski. 
Kontrakt z ekipą Marka Zapa-
łowskiego przedłużył doświad-
czony Andrzej Paszkiewicz.

Wcześniej umowy ze Zniczem 
Basket podpisał: Damian Cech-
niak, Robert Cetnar, Adrian 
Kordalski, Bartomiej Ornoch 
i Mikołaj Stopierzyński. [JM]

Znicz Basket kompletuje kadrę 
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Biuletyn Przygotowywany i reDagowany Przez GminĘ Brwinów. ReDakcja WPR nie Ponosi oDPowieDzialności za jego treść. 

Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Brwinów ul. Grodziska 12, Tel. 22 738 26 15
www.brwinow.pl

P R O M O C J A 13

1 WYSTAWA MALARSTWA MARII I JERZEGO WILK 
Galeria ArtWilk / ul. Grodziska 18, OWCZARNIA / 10.00_16.00

2 PLENEROWY BREAKFAST PO AMERYKAŃSKU
Biblioteka Publiczna im. W. Wernera oraz OKej Brwinów i Plenerowy Breakfast
Park przy Toeplitzówce, ul. Wiejska 1, OTRĘBUSY / 10.00_15.00

3 JERA ŚWIAT WSPIERA 
Fundacja Jera i Wańka Wstańka / ul. Orzeszkowej 8 m. 1, BRWINÓW / 10.00_15.00

4 RODZINNY REJS NA OCEANY MARZEŃ
Fundacja Projekt Żółwin
ul. Nadarzyńska 63A/B, ŻÓŁWIN, w bezpośrednim sąsiedztwie Niepublicznego
Przedszkola Żółwiki / 11.00_14.00

5 MALOWANIE NA ŚNIADANIE Z PASJĄ
Galeria Pomysłów PASJA 
Dworek Zagroda, ul. Grodziska 57, BRWINÓW / 12.00_14.00

6 PRZEGLĄD MAŁYCH FORM TEATRALNYCH
Towarzystwo Przyjaciół Brwinowa
Dworek Zagroda, ul. Grodziska 57, BRWINÓW / 15.00

7 PSI OGRÓD
Bracia Chart i Fundacja LAS / ul. Sportowa 13, BRWINÓW / 15.00_17.00

8 TRADYCYJNIE I TANECZNIE W KOSZAJCU
Fundacja WIEŚWIEJAK, mieszkańcy i sympatycy Koszajca
Zielony Zakątek, KOSZAJEC / 18.30_21.30

9 MOTION TRIO / KONCERT
OKej Brwinów / ul. Wilsona 2, BRWINÓW / 18.00

10 ARTYSTYCZNA ALEJA DRZEW
Stowarzyszenie SARNA / Park Miejski, BRWINÓW / 10.00_15.00

11 KONCERT GITAROWY UCZNIÓW BEATY MAKAREWICZ
Świetlica OKej, ul. Krótka 10 / OTRĘBUSY / 11.00

12 OPERA WŚRÓD ZIELENI / STRASZNY DWÓR / FRAGMENTY
Ogród państwa Wernerów / ul. Słoneczna 3, BRWINÓW / 12.00

13 LUDOWE FIKU-MIKU
Świetlica ŚOPS / ul. Grodziska 31, BRWINÓW / 12.00

14 OGRÓD PSZCZELI
Szkoła Helen Doron / Park Miejski, BRWINÓW / 12.30_15.00

15 ZIMOZIELONY OGRÓD
Zimozielony Ogród Andrzeja Zawadzkiego
ul. Lilpopa 42, wejście od ul. Jaśminowej, BRWINÓW / 17.00_19.00

16 KONCERTY W PARKU
OSTATNI KONCERT ZESPOŁU NIESPIESZNIE, 
CZYLI DOKTOR ŚPIEWA POEZJĘ / 18.00 

MAMADOU & SAMA YOON / 19.00
OKej Brwinów / Park Miejski, BRWINÓW

17 CHOPIN ZNANY I NIEZNANY / KONCERT 
KAZIMIERZA GIERŻODA
Rada Sołecka Otrębus / Sala Kameralna Przy Pałacu w Karolinie 
ul. Świerkowa 2, OTRĘBUSY / 19.00

SOBOTA, 10 CZERWCA NIEDZIELA, 11 CZERWCA
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OBWIESZCZENIE
Starosty Pruszkowskiego

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11f ust. 3 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 dnia 29.03.2017 r. została 
wydana decyzja nr 3/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej obejmującej budowę dróg gminnych ciągu 
ulic Projektowanej 7KDD i 2KDZ w Pruszkowie wraz  
z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ew.:

205/2, 293/2, cz. 185/12 (185/18, 185/19, 185/20), cz. 185/11 
(185/31, 185/32), cz. 185/10 (185/33, 185/34), cz. 185/5 (185/21, 
185/22), cz. 205/7 (205/11, 205/12), cz. 294/2 (294/6, 294/7),   
cz. 205/3 (205/13, 205/14), cz. 193/2 (193/4, 193/5), cz. 205/10 (205/15, 
205/16, 205/17, 205/18), cz. 193/1 (193/6, 193/7), cz. 293/1 (293/3, 
293/4, 293/5), cz. 199/9 (199/10, 199/11), cz. 174/34, cz. 174/35,  
cz. 279/3, cz. 279/5, cz. 279/2  obr. 11 w Pruszkowie.

Numery ewidencyjne działek usytuowania obiektu: numery 
ewidencyjne działek wskazane w nawiasach stanowią numery 
działek po podziale; numery ewidencyjne działek oznaczone tłustym 
drukiem stanowią numery działek przeznaczonych pod inwestycję. 

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z decyzją  
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.: 22 738-14-38.

OGŁOSZENIE PREZYDENTA 
MIASTA PRUSZKOWA

Stosownie do art. 43 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) 
zawiadamiam o przyjęciu uchwałą nr XXX.320.2017 
Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 30 marca 
2017 r. miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części obszaru Żbików-Bąki  
w Pruszkowie – Obszar III, który obowiązuje od dnia 
6 czerwca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego  
z dnia 22 maja 2017 r. poz. 4846).

Możliwość zapoznania się z treścią przyjętych 
dokumentów: na stronie internetowej 
http://pruszkow.bip.gmina.pl  zakładka  Prawo 
lokalne  Uchwały Rady Miejskiej  – 2017 rok 
oraz w Wydziale Architektury, Urbanistyki i Zagospo- 
darowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego  
w Pruszkowie ul. Kraszewskiego 14/16 (pokój nr 68).

Prezydent Miasta Pruszkowa 
mgr Jan Starzyński

Ogłoszenia

G R O D Z I S K  M A Z O W I E C K IP R U S Z K Ó W
O dofinansowanie ubiegały się wła-
dze Polskiego Związku Kolarskiego, 
który zarządza obiektem i wiadomo 
już, że starania te zakończyły się suk-
cesem. Z ministerialnej kasy na mo-
dernizację BGŻ BNP Paribas Arena 
przeznaczono ponad 1 mln 600 tys 
zł. Środki pochodzą z rządowego 

Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. 
Radości z uzyskanego dofinansowa-
nia nie kryje prezes PZKol. – To nasz 
ogromny sukces. Dzięki otrzymane-
mu wsparciu będziemy w stanie prze-
prowadzić większość niezbędnych 
modernizacji na naszym obiekcie. De-
cyzja ta cieszy mnie tym bardziej, gdyż 

Ponad 1,5 mln zł  
na remont welodromu

w końcu zaczynamy szukać pienię-
dzy w różnych programach i jak widać 
skutecznie – mówi Dariusz Banaszek. 
W tym roku na pruszkowskim torze 
odbędą się m.in. Mistrzostwa Polski 
w kolarstwie torowym oraz Mistrzo-
stwa Polski LZS i Mistrzostwa Polski 
w konkurencjach nieolimpijskich. [JW] 
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 Seweryn Dębiński 

R E G I O N
Za nami kolejny 
weekend pełen imprez 
plenerowych. Poniżej 
prezentujemy relacje  
z wybranych pikników  
i imprez, które  
3 i 4 czerwca odbyły się  
w naszym regionie.  
A działo się bardzo wiele.

T ylko jednego dnia  
w Pruszkowie odbyły 
się dwa wielkie wy-
darzenia. W sobotę od 

godz. 10.30 w Parku Żwirowisko 
można było podziwiać występy 
przedszkolaków, a także poka-
zy taneczne. Jednak był to tyl-
ko przedsmak atrakcji, bowiem 
od godz. 17.30 scena została od-
dana w ręce hiphopowców. Jako  
pierwszy wystąpił B.R.O, później 
Solar i Białas, a na końcu długo 
oczekiwany O.S.T.R. 

Kolejna impreza, tym razem 
zorganizowana przez powiat 
pruszkowski, odbyła się w Par-
ku Kościuszki. Wszystkie atrak-
cje trudno było zliczyć! Tego dnia 
mieszkańcy licznie uczestniczy-
li w zabawach. Najmłodsi mieli 
do dyspozycji dmuchańce, róż-
ne gry sportowe, a także mogli 
skosztować czegoś słodkiego. 
O 14.30 na scenie pojawiła się 
Orkiestra Dęta Pruszkowianka, 

godzinę później zespół Lesz-
cze. A na sam koniec wystąpiła  
Arka Noego!

Piastów pomógł Ani
3 czerwca na Stadionie Miejskim 
w Piastowie odbyła się impreza 
charytatywna poświęcona 13-let-
niej Ani chorującej na zespół wro-
dzonej ośrodkowej hipowentylacji, 
to tzw. Klątwa Ondyny. Choro-
ba uniemożliwia nastolatce sa-
modzielne oddychanie podczas 
snu. Impreza przyciągnęła wiele 
osób! Już o 12.00 na scenie wystą-
pił zespół Natural Made Rockers, 
a przez cały dzień można było 
podziwiać samochody rajdowe, 

wymieniać się książkami, oglądać 
różne pokazy m.in. ratownictwa 
medycznego, taneczne i wokalne.

– To, co wydarzyło się podczas 
pikniku „Piastów dla Ani” prze-
szło nasze najśmielsze oczekiwa-
nia. Dziękujemy wszystkim, bez 
których ten piknik nie mógłby 
się odbyć i tym, którzy przyszli, 
aby wesprzeć Anię – czytamy na 
stronie facebookowej „O czym śni 
Ania?”. W trakcie imprezy udało się 
zebrać prawie 30 tys. zł na lecze-
nie dziewczynki.

Pomoc dla braci
Również w Grodzisku Mazo-
wieckim odbyło się wydarzenie 

charytatywne. Zorganizowano je 
dla 12-letniego Marcina i 17-let-
niego Mariusza. Ich mama zgi-
nęła tragicznie w 2015 r. Obecnie 
mieszkają w jednym małym  
pokoju wraz z ojcem. – Zebra-
liśmy ponad 32 tys. zł, wydaje  
mi się, że jest to bardzo duża  
kwota. Staramy się jeszcze po-
zyskać sponsorów, by pomóc 
w rozbudowie domu, w któ- 
rym mieszka rodzina – mówi  
Mariusz Smysło, dyrektor Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji w Gro- 
dzisku Mazowieckim.

Wystąpiło niemal 30 artystów 
grających muzykę disco polo. 
Była to naprawdę duża impreza 
z wieloma atrakcjami. Mieszkań-
cy kupowali symboliczne cegiełki 
o wartości 10 zł. Panowała nie-
samowita atmosfera!

Modern Talking w Ożarowie
3 czerwca w Ożarowie Mazowiec-
kim odbyły się huczne obchody 
50-lecia nadania praw miejskich. 
Na scenie ustawionej na boisku 
UKS Ołtarzew przy ul. Parkowej 
pojawiła się legendarna grupa 
Modern Talking z Thomasem An-
dersem we własnej osobie. Nie 
brakowało takich przebojów jak 
„You’re My Heart, You’re My So-
ul” czy „Cheri Cheri Lady”.  Na 
Dniach Ożarowa wystąpili także 
Band Francisco Napoli, Bad Boys 
Blue, Dawid Kwiatkowski, Sza-
fa gra, Marcin Mroczek i Verba. 

Imprezowy weekend  
w regionie 
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Obwieszczenie Starosty  
Grodziskiego

zgodnie z art. 10 § 1, art. 49 i art. 61§ 4 Kodeksu postępowania 
administracyjnego (Dz.U. 2016.23t.j. ze zm), oraz art. 11d ust. 5 
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
(Dz.U.2015.2031t.j. ze zm.), zawiadamiam o wszczęciu 
postępowania administracyjnego  w dniu 18.05.2017r. na wniosek 
Inwestora –Burmistrza Gminy Grodzisk Mazowiecki w sprawie 
wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
polegającej na: budowie al. Olszowej w Książenicach gm. 
Grodzisk Mazowiecki,
inwestycja obejmuje nieruchomości: 
gmina Grodzisk Mazowiecki, obręb: 0019 Książenice  
– dz. nr ew.: 174/2 (174/10, 174/11), 175/1 (175/21, 175/20), 
201/2, 201/1, 201/3.
W odniesieniu do działek ulegających podziałowi – przed 
nawiasem podano numer działki przed podziałem, a w nawiasie 
numer działki po podziale. Ponadto numery działek objętych 
liniami rozgraniczającymi teren (nowy przebieg drogi) zostały 
oznaczone pogrubioną czcionką.
oraz nieruchomości, zajęte na czas realizacji inwestycji:
gm. Grodzisk Mazowiecki, obręb 0019 Książenice działki  
nr ew.: 219/1, 218/8
Uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy należy 
zgłaszać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji 
do publicznej wiadomości w siedzibie Starostwa Powiatu 
Grodziskiego w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym 
(Grodzisk Mazowiecki, ul. Kościuszki 32, pok. Nr 11).     

OGŁOSZENIE PREZYDENTA  
MIASTA PRUSZKOWA

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa 
- Szmaragdowa.” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Wyłożenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
odbędzie się od 19 czerwca 2017 r. do 17 lipca 2017 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel 
i świąt), w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie w pokoju nr 70 w godzinach: 
poniedziałki: 11:00 - 18:00, wtorki, środy, czwartki, piątki: 10:00 – 15:00.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie 
przeprowadzona w dniu 3 lipca 2017 r. Zebranie odbędzie się w Urzędzie 
Miejskim w Pruszkowie, w pokoju nr 21. Początek zebrania o godz. 17:00.
Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
udostępniony zostanie także na stronie internetowej http://pruszkow.
bip.gmina.pl patrz Architektura i Urbanistyka OGŁOSZENIA/
OBWIESZCZENIA  Miejscowe Plany zagospodarowania Przestrzennego  
ROK 2017. 
Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Pruszkowa z podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do  
31 lipca 2017 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu jest 
Prezydent Miasta Pruszkowa.
Uwagi można składać w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miejskiego, 
pocztą na adres: 05-800 Pruszków, ul. Kraszewskiego 14/16, ustnie do 
protokołu w Wydziale Architektury, Urbanistyki i Zagospodarowania 
Przestrzennego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres 
prezydent@miasto.pruszkow.pl. 
Uwagi za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. 
poz. 352 i 1579): opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo 
opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) zwanej dalej 
ustawą, wymienione wyżej, projekty miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, 
w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie 
wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu 
art. 54 ust. 3 ustawy-należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 
i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca 2017 r.

Prezydent Miasta Pruszkowa
 mgr Jan Starzyński

Ogłoszenia
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reklama@wprmedia.pl                
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AGENCJA W PRUSZKOWIE  
UL. KRASZEWSKIEGO 5

(50 METRÓW OD STACJI WKD PRUSZKÓW)

NOWOŚCI
Rachunki za gaz w PGNIG – opłata 0,00 zł

SZYBKO I KOMFORTOWO DOKONASZ:
Wpłat i wypłat na konto, realizacji przelewów,

zmian na koncie

OPŁACISZ RACHUNKI:
m.in. czynsz w Sp-ni Pruszkowskiej 0,00 zł

prąd i telefon itp. 2,50 zł

ZAŁOŻYSZ: Konto, lokatę
UZYSKASZ: POŻYCZKĘ, KARTĘ KREDYTOWĄ
ZŁOŻYSZ WNIOSEK O KREDYT HIPOTECZNY

Czynne: Poniedziałek – Piątek 10:00 – 18:00,
Sobota 10:00 – 13:00

PKO BANK POLSKI

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

PARTNER HANDLOWY

 797 705 105
  

  

Wynagrodzenie
podstawowe

1000 zł + premia

Praca
 doradca klienta

P o ż y c z k i   e k s p r e s o w e

!
Koszt połączenia wg taryfy operatora.

517 090 224
rekrutacja.eden@edenfinance.pl

Mile widziani Emeryci

ZAPRASZAMY PO 
ROZSADY KWIATÓW 

I WARZYW 
 

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

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

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

 ► 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 

Pokojową / Sprzątającą, Hotel 
Pałacyk Otrębusy, 503-164-828 

 ► Pomocnik lakiernika 
samochodowego z wieloletnim 
doświadczeniem, sumienny, 
bez nałogów. Stabilna praca 
w dobrym warsztacie. 
Tel: 501-779-099 GRODZISK MAZ 

 ► 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 na stanowisko 
Pracownik Działu Kontroli 
Towaru Pruszków. Umowa 
o pracę .Zapewniamy transport
ze stacji kolejowej (SKM, KM) 
w Pruszkowie. Stawka 11 zł  netto za 
godz. + premia uznaniowa. 
tel. 693-021-944 

 ► Zatrudnimy Pracownika Kontroli 
Dostaw w Parzniewie 
k/Pruszkowa. Praca w systemie 
zmianowym 12 -20/ 20 - 04. Stawka 
13 zł netto za godz. Oferujemy 
Bezpłatny 
transport do Centrum 
Dystrybucyjnego w Parzniewie. 
Tel: 608-291-555 

Kupię

 ► Skup książek i staroci 
606-900-333 

Sprzedam

 ► Magiel, tel: 535-487-338 

Nauka

 ► Warsztaty muzyczne dzieci: 
511-137-897 

Nieruchomości – sprzedam
 ► Dom jednorodzinny w Pruszkowie, 

pow. 122, działka 725 
- tel. 518-276-329 

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

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

 ► 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 
kwaterunek 22 m2 z niskim 
czynszem na podobne ze wszystkimi 
wygodami. Tel: 532-332-825 

 ► 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 

Usługi

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

 ► Czyszczenie skórzanej 
tapicerki samochodowej, 
505-076-331 

Dam pracę

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

 ► 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  

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

 ► Praca w zakładzie 
kamieniarskim w Pruszkowie, 
tel: 501-182-330 

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

 ► Zakład Pogrzebowy z Pruszkowa 
przyjmie na stanowisko żałobnika 
– kierowcy.
- Miejsce zamieszkania
 – Pruszków, Piastów
- Prawo jazdy kat. B
z doświadczeniem
- Znajomość topografi i Warszawy, 
Pruszkowa i okolic.
- Wzrost 178 – 185 cm.
- Dyspozycyjność
Prosimy o przesłanie CV na adres: 
dpsz@dpsz.pl

 ► Zatrudnię ekspedientkę do sklepu 
przy piekarni. wynagrodzenie 2000 zł 
netto. Pruszków tel: 22 758-15-48 

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

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

OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy Brwinów informuje, 

że na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Brwinów 
przy ul. Grodziskiej 12 oraz na stronie internetowej www.brwi-
now.pl, od dnia 9 czerwca 2017 roku na okres 21 dni, został wy-
wieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy 
Brwinów przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodar-
ki Nieruchomościami, pok. 204 lub pod nr tel. (22) 738 26 53,  
(22) 738 26 13.

Ogłoszenie Burmistrza  
Grodziska Mazowieckiego

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami (t. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, 
z późń. zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego przy ul. Kościuszki 32a  oraz 
na stronie internetowej www.grodzisk.pl zo-
stał umieszczony wykazy nieruchomości prze-
znaczonych do sprzedaży z dn.01.06.2017r.  
Z gminnego zasobu nieruchomości do sprze-
daży w drodze przetargu ustnego nieograni-
czonego zostało przeznaczonych 15 niezabu-
dowanych nieruchomości gruntowych poło-
żonych w miejscowości Kady, gmina Grodzisk 
Mazowiecki przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą. 
Wszelkie informacje na temat nieruchomości 
można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Grodzisku 
Mazowieckim, ul. Kościuszki 32a, pok. 212,  
tel. (22) 755 55 34 w 220.

OGŁOSZENIE
Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami (Dz.U. z 2016r., poz. 2147 z późń. zm.) Wójt Gminy Raszyn 
informuje, że podał do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie z dniem  
31 maja 2017r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn ul. Szkolna 
2a wykazu, w którym przeznaczył do sprzedaży na rzecz najemcy, lokal mieszkalny 
nr 5, położony w wielorodzinnym budynku obręb Raszyn01 Al. Krakowska 109A, 
wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.
Wykaz został wywieszony na okres 21 dni licząc od dnia wydania ogłoszenia.

Burmistrz Miasta Milanówka
informuje, że w dniach od 07.06.2017 r. do 29.06.2017 r. w sie-
dzibie Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45 i przy 
ul. Spacerowej 4 na tablicach ogłoszeń został wywieszony wy-
kaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.  
Wykaz dotyczy dzierżawy dróg wewnętrznych na cel posado-
wienia infrastruktury technicznej. Został on także zamieszczo-
ny w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.milanowek.pl/ 
gospodarka_nieruchomościami).

 ► Dachy papą: 605-606-914 

 ► Docieplanie Budynków 
795-969-696 

 ► Elektryk, tel: 500-300-402 

 ► Hydraulik, 535-872-455 

 ► Protezy zębowe 450 zł: 
508-357-334 

 ► Sprzątanie, pranie tapicerki 
meblowej, samochodowej, 
dywanów 509-079-941 

 ► Studnie tel. 601-231-836  

 ► Szlifi erza: wałki, otwory, 
płaszczyzny, Pruszków 
Tel. 606-742-496 

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

 ► WYMIANA OPON, 795-569-659 

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

 ► Żaluzje, rolety, moskitiery, 
verticale, pranie verticali, 9-20, 
501-175-813 
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Głosujemy w dowolnie wybranym punkcie
w godzinach pracy poniższych instytucji 

Wybieraj projekty
od 27 maja do 25 czerwca!

Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Pływacka 16

Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Mostowa 6

Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Topolowa 10

Świetlica Osiedlowa, ul. Raszyńska 19

Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Lipowa 31

Gimnazjum Nr 4, ul. Hubala 4

Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Obrońców Pokoju 44

Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Jasna 2

Książnica Pruszkowska, ul. J. I. Kraszewskiego 13 

Filia Nr 1, ul. 3 Maja 26

Filia Nr 2, Al. Wojska Polskiego 34

Filia Nr 3, ul. Bohaterów Warszawy 11

Filia Nr 4, ul. Chopina 1A

Filia Nr 7, ul. Księcia Józefa 1

Miejska Kryta Pływalnia KAPRY, ul. Andrzeja 3

Urząd Miejski, ul. Kraszewskiego 14/16

a także na imprezach miejskich i przez internet - www.pruszkow.pl 


