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P R U S Z K Ó W
W nocy z 18 na 19 czerwca 
jedna z kamienic przy 
ul. Chopina stanęła 
w płomieniach. Kilka rodzin 
zostało bez dachu nad 
głową. Potrzebują wsparcia. 

P ożar wybuchł w nocy.
Strażacy otrzymali 
pierwsze zgłoszenie 
około godz. 2.00. Łącz-

nie z ogniem walczyło aż pięć za-
stępów straży pożarnej. – Ogień 
objął klatkę schodową i poddasze 
budynku. Pożar udało się ugasić 

po kilku godzinach – mówił nam 
„na gorąco” st. kpt. Karol Kroć, 
rzecznik prasowy Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Pruszkowie.

Ogień odciął lokatorom drogę 
ucieczki. Konieczne było prze-
prowadzenie akcji ewakuacyj-
nej przy użyciu specjalnego wozu 
– drabiny mechanicznej. – Ewaku-
owaliśmy 14 osób, wśród nich były 
dzieci. Wszyscy trafi li do szpitala 
z objawami podtrucia tlenkiem 
węgla – informował st. kpt. Karol 
Kroć. – Nikomu nie stało się nic 
poważnego. Na szczęście – dodał. 

Akcja gaśnicza trwała około 
trzech godzin. Strażacy zakoń-

czyli swoje działania około godz. 
5.00. Oprócz strażaków na miej-
scu było pogotowie ratunko-
we i policja. 

Praktyczne natychmiastowo 
zareagowały w tej sytuacji wła-
dze miasta. – Czekamy na po-
szkodowanych. Muszą się do nas 
zgłosić i określić swoje potrzeby. 
Na ten moment, poza tą jedną 
rodziną, nie wiemy kto będzie 
potrzebował nowego lokum, 
a kto będzie wolał zatrzymać się 
u rodziny. Postaramy się dosto-
sować pomoc do potrzeb – pod-
kreślał jeszcze w poniedziałek 
Andrzej Kurzela, wiceprezy-
dent Pruszkowa. 

Pożar pozbawił ich dachu nad głową

czYtAJ WiĘceJ nA str. 2
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kDziś wiadomo już, że pożar 
strawił klatkę schodową i pod-
dasze kamienicy. W lokalach 
doszło głównie do zadymienia. 
Mimo to lokatorzy stracili swój 
majątek. Czego nie strawił ogień, 
zalała woda używana do gasze-
nia pożaru. 

Sam budynek nie jest w dra-
matycznym stanie, jednak właści-
ciel nie planuje remontu.  – Mamy 
informacje, że właściciel nieru-
chomości zamierza ją sprzedać. 
Nie chce jej remontować – mówi 
Andrzej Kurzela, wiceprezy-
dent Pruszkowa.

Mieszkańcy spalonej kamienicy przy Chopina potrzebują pomocy 

Plany powiatu związane z wykupieniem Szpitala Kolejowego
P R U S Z K Ó W

Pruszkowskie starostwo 
chciało wykupić Szpital 
Kolejowy. Jednak Samorząd 
Województwa Mazowieckiego 
odrzucił tę propozycję.

S zpital Kolejowy im. 
dr med. Włodzimierza 
Roefl era nadal zbiera 
podpisy mieszkańców 

i walczy o swój byt, czyli o wpi-
sanie do tzw. sieci szpitali. Czy 

to się uda? Trudno teraz stwier-
dzić. Wszystko powinno wyja-
śnić się już za kilka dni. Gdyby 
jednak starania te zakończyły 
się fi askiem jest jeszcze inny 
wariant – połączenie prusz-

kowskiej placówki ze Spółką
Mazowieckie Centrum Reha-
bilitacji „Stocer” z siedzibą 
w Konstancinie-Jeziornie. 

Mieszkańcy mają różne zdanie 
o Szpitalu Kolejowym, ale faktem 

jest, że zmiany w jego działal-
ności mogą mieć zły skutek dla 
pacjentów. Gdy szpital zostanie 
wpisany do sieci, problemy jakby 
same się rozwiążą. Natomiast gdy 
dojdzie do połączenia z placówką 

w Konstancinie, to może być róż-
nie... Wtedy z pewnością trze-
ba przygotować się na zmiany. 
Trudno określić jakie. 

czYtAJ WiĘceJ nA str. 4
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Bierzemy za dobrą monetę to, że piłka jest cały czas w grze i być może jak 
już „Stocer” wchłonie Szpital Kolejowy i będzie elementem większego organizmu 
spółki, to dojdzie wtedy do rozmów na temat ewentualnego przekazania 
Szpitala Kolejowego w przyszłości. Maksym Gołoś, starosta pruszkowski o planach związanych 
z wykupieniem szpitala przy ul. Warsztatowej.
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tel.: 500-222-979

ul. Kraszewskiego 17,  
05-800 Pruszków

Kancelaria
Adwokacka
Agata Jaczyńska

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
Reklama

Czy to oznacza, że rodziny zo-
stały wyrzucone na bruk? Nic 
podobnego. Pomocy lokato-
rom kamienicy udzieliło miasto.
– Jedna z rodzin, która jeszcze 
w poniedziałek zgłosiła się do 
nas z apelem o pomoc otrzy-
mała już mieszkanie. Co prawda 
budynek nie wygląda dziś najle-
piej, ale jeszcze w tym roku ma 
przejść remont. Druga rodzina 
niebawem otrzyma propozycję 
lokalu. Kolejna lokatorka wynaj-
mowała tu lokal i prawdopodob-
nie wróci do swojego mieszkania 
w Sochaczewie – wylicza Andrzej 
Kurzela, wiceprezydent Pruszko-
wa. – Właściciel nieruchomości 
ma swoje mieszkanie w budyn-
ku. I nadal może w nim miesz-
kać. Z tego co wiem jest kilku 
chętnych na zakup tej nierucho-
mości – dodaje Kurzela. 

Celowe podpalenie?
Co było przyczyną pożaru? Dziś 
trudno jednoznacznie to okre-
ślić. Wiele osób podkreśla, że 
pożar kamienicy to nie przypa-
dek. Pojawiły się głosy, że było 
to celowe podpalenie. Prawdo-
podobnie ogień został podłożony 
pod jedne z drzwi wejściowych, 
a następnie zajął klatkę schodo-
wą i poddasze. Sprawą zajmuje 
się policja. – W sprawie pożaru 
będzie prowadzone postępo-
wanie. Nie chcę się odnosić do 
plotek o podpaleniu dopóki nie 
otrzymamy wyników ekspertyz 
biegłego – mówi nam podkom. 
Karolina Kańka, rzecznik praso-
wy Komendy Powiatowej Policji 
w Pruszkowie. – W takich przy-
padkach nie wykluczamy żadnych 
scenariuszy – dodaje. 

Sprawę przejęła już prokura-
tura, ale i tu niewiele udało nam 

się dowiedzieć. – Jedyne co mo-
gę powiedzieć to to, że sprawa 
została zarejestrowana. Proku-
rator prowadzący zapoznaje się 
z materiałem. To od jego decyzji 
będą zależały kolejne kroki po-
stępowania – poinformowała nas 

Iwona Ilcewicz-Kołodziejczyk, 
prokurator rejonowy w Prusz-
kowie. – Więcej będziemy mogli 
powiedzieć w przyszłym tygo-
dniu – dodała

Pomoc z każdej strony
Lokatorzy, którzy stracili dach 
nad głową mogą liczyć również 
na pomoc Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej. – Tu już 
pracownicy MOPS-u starają się 
dostosować pomoc do potrzeb. 
Jak zwykle w takich sytuacjach 
również i mieszkańcy Pruszkowa 
wykazują się solidarnością. Sami 
ogłosili zbiórkę dla potrzebują-
cych – mówi Andrzej Kurzela.

Dla jednej z poszkodowanych 
rodzin organizowano zbiórkę pie-
niędzy na portalu pomagam.pl. 
– Mają troje dzieci, i cieszą się, 
że przeżyli. Proszę Was z całe-
go serca o pomoc. Zwierzolub-
na rodzina z Pruszkowa straciła 

wszystko w pożarze. Będą po-
trzebować wszystkiego, a przede 
wszystkim materiałów budow-
lanych na remont otrzymane-
go mieszkania. To jest tragedia 
nie do opisania. W jedną noc tra-
cisz wszystko. Życie toczy się da-
lej i bez naszej pomocy, będzie 
ciężko. Bardzo proszę ludzi o do-
brym sercu, pomóżmy im – napi-
sała Mariola, na stronie zbiórki. 

Kwota jaką chce uzbierać dla 
rodziny to 2000 zł. Już udało się 
zebrać połowę. Każdy kto chce 
wesprzeć zbiórkę powinien 
wejść na stronę www.poma-
gam.pl/Pruszkowpozar i przeka-
zać darowiznę. 

Wiele osób podkreśla, że pożar 
kamienicy to nie przypadek. Pojawiły 
się głosy, że było to celowe podpalenie. 

Pożar pozbawił 
ich dachu nad głową
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dokończenie ze str. 1

Kilka rodzin potrzebuje pomocy R E G I O N 
Mieszkańcy skupieni 
w Społecznej Grupie 
Koordynacyjnej Kozienice-
-Ołtarzew zwrócili się 
z apelem do włodarzy 
gmin o przeprowadzenie 
referendów w sprawie 
przebiegu linii 400 kV 
na ich terytorium. 

P etycja trafiła do rad 
gmin: Białobrzegi, 
Brwinów, Głowaczów, 
Grodzisk Mazowiec-

ki, Grójec, Jaktorów, Jasieniec, 
Ożarów Mazowiecki, Promna, 
Radziejowice, Stromiec, Tar-
czyn i Żabia Wola. – Została 
w niej zawarta prośba o podję-
cie uchwał dotyczących przepro-
wadzenia referendów, w których 
mieszkańcy wcześniej pozba-
wieni możliwości konsultacji 

Chcą referendów 
w sprawie 400 kV 

społecznych mogliby się osobiście 
wypowiedzieć na temat zasadno-
ści powstania inwestycji 2x400 kV 
na terenach swoich gmin. SGK 
pragnie przypomnieć, że wy-
mienione gminy objęte są nadal 
planowanym przebiegiem linii 
2x400 kV Kozienice-Ołtarzew, 
wpisanym do Planu Zagospo-
darowania Przestrzennego Wo-
jewództwa Mazowieckiego – in-
formują przedstawiciele Grupy.

– Mieszkańcy nie zgadzają się 
na posadowienie tuż przy swo-
ich miejscach zamieszkania 
śmiercionośnych słupów, nio-
sących groźby chorób, degene-
rację upraw, a co za tym idzie, 
spadek wartości nieruchomo-
ści i utratę majątków, często wy-
pracowanych przez pokolenia. 
Dobro publiczne i pomyślność 
obywateli powinno być trakto-
wane priorytetowo – zaznaczają.

Wspomniany Plan Zago-
spodarowania Przestrzennego 
Województwa Mazowieckiego 
faktycznie nadal obowiązuje, 
ale trwa procedura jego zmiany. 
Wnioski o wykreślenie z doku-
mentu najbardziej oprotesto-
wanego społecznie przebiegu 
linii wysokiego napięcia można 
składać do końca lipca tego ro-
ku. – Wnioski w formie pisem-
nej albo za pomocą komunikacji 
elektronicznej bez konieczności 
opatrywania ich kwalifi kowanym 
podpisem elektronicznym, w tym 
wnioski w postaci grafi cznej, na-
leży składać do Mazowieckiego 
Biura Planowania Regionalne-
go w Warszawie ul. Nowy Zjazd 
1 00-301 Warszawa lub na adres 
e-mail: zmianaplanu@mbpr.pl
w terminie do 31 lipca 2017 r. 
– czytamy w komunikacie urzędu 
marszałkowskiego. [JM] 

R A S Z Y N
Od ponad roku 
mieszkańcy Raszyna 
żyli budową betoniarni 
przy ul. Słowikowskiego 
w Raszynie. Mogą już 
odetchnąć. Inwestor 
wycofał wniosek o wydanie 
decyzji środowiskowej.

M iesiące pełne obaw 
i strachu – takie 
odczucia wśród 
mieszkańców Ra-

szyna wywoływała budowa beto-
niarni. Choć były to dopiero plany, 
nie brakowało osób, które pra-
gnęły wyrazić swoją dezaprobatę 
dla inwestycji. W końcu chodziło 
o spokój i komfortowe warunki 
do mieszkania. Budowa betoniar-
ni wiązała się ze spadkiem cen nie-
ruchomości i groźbą zwiększe-
nia zabudowy przemysłowej.

W marcu informowaliśmy, że 
Regionalny Dyrektor Ochrony Śro-
dowiska wezwał inwestora do uzu-
pełnienia dokumentu w zakresie 
ochrony powietrza, ochrony przed 

hałasem, ochrony wód i gospodar-
ki wodno-ściekowej, gospodar-
ki odpadami oraz szczegółową 
analizę i propozycję metod zała-
godzenia konfl iktów społecznych. 
W sprawie nastąpił zwrot, który 
powinien ucieszyć mieszkańców 
Raszyna – W dniu 20 czerwca 2017 

roku do organu gminy wpłynę-
ło pismo  inwestora wycofujące 
wniosek wszczynający postępo-
wanie o wydanie decyzji o środo-
wiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia polegającego na 
budowie wytwórni betonu towa-
rowego przy ul. Słowikowskiego 
na działkach nr ew. 104/4 i 104/5 
w obrębie Raszyn 01 – poinformo-
wał nas Michał Kucharski, zastęp-
ca wójta gminy Raszyn.

Obecnie budowę betoniarni 
przy Słowikowskiego należy roz-
patrywać w kategorii wspomnień. 
– Wójt gminy Raszyn wydał decy-
zję umarzającą wszczęte postępo-
wanie w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowa-
niach dla przedsięwzięcia pole-
gającego na budowie wytwórni 
betonu towarowego przy ul. Sło-
wikowskiego, to kończy  postępo-
wanie – tłumaczy Kucharski. [JM]

W Raszynie nie będzie betoniarni

Obecnie budowę 
betoniarni przy 
Słowikowskiego 
należy rozpatrywać 
w kategorii 
wspomnień. 
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Bierzemy za dobrą monetę to, że piłka jest cały czas w grze i być może jak 
już „Stocer” wchłonie Szpital Kolejowy i będzie elementem większego organizmu 
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spółki, to dojdzie wtedy do rozmów na temat ewentualnego przekazania 
już „Stocer” wchłonie Szpital Kolejowy i będzie elementem większego organizmu 
spółki, to dojdzie wtedy do rozmów na temat ewentualnego przekazania 
już „Stocer” wchłonie Szpital Kolejowy i będzie elementem większego organizmu 

Szpitala Kolejowego w przyszłości. 
spółki, to dojdzie wtedy do rozmów na temat ewentualnego przekazania 
Szpitala Kolejowego w przyszłości. 
spółki, to dojdzie wtedy do rozmów na temat ewentualnego przekazania 

z wykupieniem szpitala przy ul. Warsztatowej.
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e-mail: amedica@amedica.eu

22 724 48 28
Pon. – pt. 8.00-18.00

www.amedica.eu

ZDJĘCIA RTG  
KOMERCYJNIE I W RAMACH KONTRAKTU Z NFZ

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

NEUROLOG I INNI SPECJALIŚCI

SZCZEPIENIE PRZECIWKO  
KLESZCZOWEMU ZAPALENIU   

OPON MÓZGOWYCH

PRZYCHODNIA

PROMOCJA! 
 W CZERWCU KOSZT SZCZEPIENIA 

 WRAZ Z WIZYTĄ KWALIFIKUJĄCĄ – 100 ZŁ
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95,5 tys. zł – na taką kwotę opiewa najtańsza oferta złożona w przetargu na 
budowę placu zabaw dla psów w Pruszkowie. Na terenie pomiędzy torem 

kolarskim a garażami od strony ul. Ewy pojawią się wybieg i urządzenia zabawowe 
dla czworonogów, w tym m.in. tunel, słupki do slalomu i płotki w kształcie kości. 95,5tys.

zł

P I A S TÓ W
Mamy dobrą  
wiadomość dla 
kierowców.  
Na skrzyżowaniu  
ulic Warszawskiej  
i Bohaterów Wolności 
w Piastowie pojawi się 
długo wyczekiwana  
sygnalizacja świetlna. 

W s p o m n i a n e 
skrzyżowanie 
od zawsze jest 
jednym z bar- 

dziej newralgicznych punk-
tów na drogowej mapie Pia-
stowa. Skręt w lewo z ulicy 
Bohaterów Wolności w ulicę  
Warszawską w kierunku ron- 
da zawsze wiązał się z dłu-
gim oczekiwaniem na wy-
konanie manewru.

Sytuacja skomplikowała 
się, gdy tuż obok wybudo-
wano osiedle mieszkaniowe 
i wydzielono dodatkowe pa-
sy do skrętu. Obok nowych 
pasów pojawiły się również 
zakazy. I tak z ul. Warszaw-
skiej nie można skręcić w le-
wo w ul. Bohaterów Wolności 
w kierunku szkoły. Lewoskręt 
został zablokowany dla wy-
jeżdżających ze ślepego 
odcinka ul. Bohaterów Wol-
ności, który chcieliby jechać 
w kierunku Pruszkowa (mo-
gą jechać prosto lub zawrócić 
na pobliskim rondzie).

Nawet zmiany w organiza-
cji ruchu nie poprawiły sy-
tuacji na tym skrzyżowaniu. 
Niektórzy mówią że jest jesz-
cze gorzej, bowiem kierowcy 
jeżdżą na pamięć i ignoru-
ją zakaz lewoskrętu na War-
szawskiej. O wymuszenia 
pierwszeństwa i łamanie 
przepisów na tym skrzyżo-
waniu nietrudno.

W 2015 r. z wnioskiem 
do Starostwa Powiatowego 
w Pruszkowie o ustawienie 
na tej krzyżówce sygnalizacji 
świetlnej zwrócił się Grze-
gorz Szuplewski, burmistrz 
Piastowa. Na mocy stosow-
nego porozumienia Piastów 
przygotował dokumentację 
projektową sygnalizacji, a za 
same ustawienie będzie od-
powiadać powiat.

Starostwo Powiatowe 
w Pruszkowie szuka wy-
konawcy, który zajmie się 
ustawieniem sygnalizato-
rów. „Światła” będą działać 
w godz. 5.00 – 23.00. Poza 
tymi godzinami sygnaliza-
tory będą wyświetlać sygnał 
ostrzegawczy, czyli żółte pul-
sacyjne światło. Nowa or-
ganizacja ruchu zakłada 
również likwidację zakazów 
skrętu w lewo na tym skrzy-
żowaniu. Wybrany w przetar-
gu wykonawca będzie miał 
60 dni od momentu podpi-
sania umowy na ustawie- 
nie sygnalizacji. [AS] 

Będzie 
sygnalizacja na 
Warszawskiej

P R U S Z K Ó W
Trudno nie zauważyć,  
że na terenach zielonych 
przy al. Wojska Polskiego 
w Pruszkowie trwają 
prace. Nie wszyscy 
jednak orientują się 
jakie zmiany się szykują. 
Postanowiliśmy więc 
skontaktować się w tej 
sprawie z wydziałem 
ochrony środowiska.

W maju tego roku 
pruszkowski ma-
gistrat podpisał 
umowę dotyczącą 

realizacji następującego projektu: 
„Poprawa jakości poprzez kom-
pleksowy rozwój terenów zielo-
nych w Pruszkowie”. Prace, które 
tak naprawdę rozpoczęły się kil-
ka dni temu, to realizacja dru-
giego etapu zagospodarowania 
zieleni przyulicznej al. Wojska 
Polskiego, a także ul. Pogodnej 

i Plantowej. Co ciekawe, na re-
alizację tego zadania Pruszków 
otrzymał dofinansowanie z Na-
rodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w wysokości ponad 3,2 mln zł  
(w ramach tego dofinansowania 
na nowo zagospodarowany też 
zostanie Anielin Zachodni). 

Więcej informacji na temat 
prowadzonych prac przekazał 
nam pruszkowski wydział ochro-

ny środowiska. – W czerwcu 
rozpoczęły się prace związane 
z zagospodarowaniem zieleni 
przyulicznej al.Wojska Polskie-
go na odcinku od ul. Powstań-
ców do rzeki Utraty, ul. Pogodnej 

oraz ul. Plantowej na odcinku od  
al. Wojska Polskiego do ul. 2 Sierp- 
nia. Wykonawca prac firma Ziel-
-Bud z Warszawy zgodnie z pro-
jektem wykonywać będzie prace 
pielęgnacyjne drzew, usuwanie 
krzewów i drzew w złym sta-
nie zdrowotnym a następnie 
przystąpi do prac związanych 
z nasadzeniem krzewów i wy-
konywaniem trawników – wyja-
śnia Aneta Kozłowska z Wydziału 

Ochrony Środowiska Urzędu 
Miejskiego w Pruszkowie.

Według projektu wzdłuż  
al. Wojska Polskiego nasadzo-
ne zostaną krzewy liściaste 
i iglaste w ilości blisko 12 tys.  

Zieleń przy al. Wojska Polskiego zmienia się!
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sztuk, również powstanie nowy 
trawnik (na powierzchni 5 tys.  
mkw.). Planowane gatunki 
krzewów do nasadzenia to: ir-
ga błyszcząca, irga pozioma, ró-
ża, oliwnik wąskolistny, tawuła 
japońska, śnieguliczka, jałowiec 
pospolity, sosna kosodrzewina. 
W ciągu ul. Plantowej planuje 
się również planuje się posadzić 

Powiat przedstawił Samorządo-
wi Województwa Mazowieckiego 
konkretną propozycję, przeję-
cie Szpitala Kolejowego. Ale od 
pomysłu do realizacji niestety 
często prowadzi kręta droga... 
– W związku z nową ustawą 
o sieci szpitali postanowiliśmy 
wyjść z propozycją, żeby samo-
rząd województwa mazowieckie-
go przekazał szpital powiatowi 
pruszkowskiemu. Rozmawiali-
śmy na ten temat z ministrem 
Radziwiłłem, który zaintereso-
wał się naszą inicjatywą i tym 
pomysłem. Zadeklarował pełne 
wsparcie. Natomiast ze strony 
Samorządu Województwa Ma-
zowieckiego nie spotkało się  
to z przychylnym przyjęciem, 
w krótkiej perspektywie czaso-
wej. Rozumiemy to. Natomiast 
bierzemy za dobrą monetę to, że 
piłka jest cały czas w grze i być 
może jak już „Stocer” wchło-
nie Szpital Kolejowy i będzie 
elementem większego organi-
zmu spółki i dojdzie wtedy do 
rozmów na temat ewentualne-
go przekazania Szpitala Kolejo-
wego w przyszłości – zaznaczył 
Maksym Gołoś.

Wówczas starostwo stałoby 
się właścicielem Szpitala Kole-
jowego. – My chcieliśmy prze-
jąć tę spółkę z dobrodziejstwem 
inwentarza, czyli chcieliśmy wy-
kupić udziały i zostać właści-
cielem tej spółki. Podczas sesji 
radni jednogłośnie zaakcepto-
wali ten pomysł – wyjaśnia Ewa 
Borodzicz, członek zarządu po-
wiatu pruszkowskiego.

Jak dokładnie miałoby wyglą-
dać owe przejęcie placówki przy 
ul. Warsztatowej w Pruszkowie? 

– Szpital Kolejowy, czyli spół-
ka z o.o. w kwietniu podpisała list 
intencyjny, który zakłada połą-
czenie ze „Stocerem”. Dokument 
jest dostępy na stronie interneto-
wej placówki. Wynika z niego, że 
wartość księgowa szpitala wynosi  
3 mln zł. W związku z tym zaofe-
rowaliśmy zarządowi konkret-
ne korzyści. Albo przejmiemy te 
100 proc. udziałów na tych sa-
mych zasadach na jakich prze-
kazuje się spółce „Stocer”, albo 
jeśli to działanie nie satysfak-
cjonowałoby naszych partnerów 
zaproponowaliśmy pewnego ro-
dzaju barter, ponieważ posiada-
my atrakcyjne grunty na terenie 

gminy Brwinów, byliśmy gotowi 
dokonać wartościowej wymia-
ny szpitala za nieruchomości. 
Niestety ta oferta praktycznie 
w ogóle nie została rozpatry-
wana. Zatem odrzucono nasze 

propozycje – odpowiada nam 
Krzysztof Rymuza, wicestaro-
sta powiatu pruszkowskiego.

Podobne propozycje były skła-
dane już wcześniej. – Pierwsze 

takie propozycje skierowaliśmy 
do pana Marszałka dwa lata te-
mu. Odpowiedz wówczas brzmia-
ła w ten sposób, że Kolejowy jest 
spółką z .o.o, a Szpital Powiatowy 
samodzielnym publicznym zakła-

dem opieki zdrowotnej, wobec 
tego nie było możliwości połącze-
nia tych zakładów w trybie praw-
nym. W międzyczasie nastąpiła 
zmiana ustawy. W tej chwili jest to 

– Chcieliśmy zaznaczyć, że przynajmniej 
od dwóch lat robimy wszystko żeby 
Kolejowy pozostał w strukturach 
organizacyjnych powiatu – podkreśla 
wicestarosta Krzysztof Rymuza.
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Prace, które tak naprawdę rozpoczęły 
się kilka dni temu, to realizacja 
drugiego etapu zagospodarowania 
zieleni przyulicznej

możliwe. Chcieliśmy zaznaczyć, 
że przynajmniej od dwóch lat 
robimy wszystko żeby Kolejowy 
pozostał w strukturach organiza-
cyjnych powiatu pruszkowskiego 
i w pełni wykorzystywał swój po-
tencjał dla mieszkańców powiatu 
– podkreśla Krzysztof Rymuza.

Skontaktowaliśmy się też 
z zarządem Szpitala Kolejowe-
go. Kiedy sprawa rozwiąże się? 
– Wszystko wyjaśni się 27 czerw-
ca. Zobaczymy jaka będzie lista 
świadczeniodawców ogłoszona  
przez dyrektora Narodowego 
Funduszu Zdrowia. To, że my ro-
bimy ścieżkę połączenia ze „Sto-
cerem”, to wcale nie znaczy, że nie 
będziemy mogli z tego zrezygno-
wać jeśli zostaniemy zakwalifi-
kowani do sieci szpitali – mówi 
Elżbieta Kowalska-Kobus, czło-
nek zarządu Szpitala Kolejowego. 
– W moim odczuciu jeżeli sta-
rostwo chce i myśli o przejęciu 
Kolejowego, to w największym in-
teresie starostwa byłoby działać 
na rzecz wpisania placówki jako 
samodzielnej jednostki przez mi-
nistra – dodaje. 

Dlaczego? – Jeśli doszłoby do 
połączenia ze „Stocerem”, wchło-
nąłby on nas w całości. A potem 
wyodrębniać to przedsiębior-
stwo żeby ewentualnie sprze-
dać udziały, to o wiele bardziej 
skomplikowany proces, niż że-
by Szpital Kolejowy został szpi-
talem samodzielnym – wyjaśnia 
Elżbieta Kowalska-Kobus.

Na tę chwilę pozostaje tylko 
uzbroić się w cierpliwość i cze-
kać. Wkrótce dowiemy się czy 
Szpital Kolejowy został zakwa-
lifikowany do sieci szpitali. [SD]

Plany powiatu związane  
z wykupieniem Szpitala Kolejowego
dokończenie ze str. 1

krzewy liściaste, ale w ilości  
1,3 tys. sztuk. Ponadto poja-
wią się trawy ozdobne (1,7 tys. 
sztuk) i 19 drzew liściastych. 
Przy Pogodnej będziemy mogli 
podziwiać ponad 3,7 tys. sztuk 
krzewów liściastych i 37 drzew. 

Wyżej wymienione prace mają 
zostać wykonane do końca sierp-
nia tego roku. [SD]
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Wakacyjne połączenie stolicy 
z Trójmiastem i Ustką

Bilet studencki                  22
Bilet uczniowski               28
Bilet w ofercie KM-35    29
Bilet normalny                  45 

29
37
39
60 zł

05 
zł
35 
zł
25 
zł
 
zł

do Ustkido Trójmiasta

Psa lub rower zabierzesz gratis!

Z Warszawy do Trójmiasta w 3 h 5 min, do Ustki w 5 h 15 min

www.sloneczny.mazowieckie.com.pl
Call Center: 22 364 44 44 

> Ceny biletów na przejazdy pociągiem „Słoneczny” oraz czasy przejazdów w relacjach  
Warszawa Wschodnia – Gdańsk Główny/Ustka w okresie 24.06. – 2.09.2017 r.

40 
zł
80 
zł
 
zł

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 
Pruszków nie przestaje inwestować 
w nowe kamery. W minionym roku  
pojawiły się one na skrzyżowaniu  
Kościuszki z Wojska Polskiego, przy 
Targowisku Miejskim i w Parku Anie-
lin. Teraz przyszedł czas na nowe 
miejsca. Rozbudowa systemu mo-
nitoringu miejskiego obejmie trzy 

lokalizacje: skrzyżowanie Al. Jero-
zolimskich i Bohaterów Warszawy, 
rejon krzyżówki ulic 3 Maja i Pańskiej 
oraz teren placu zabaw na Osied- 
lu Śródmieście przy ul. Kubusia Pu-
chatka, Prusa, al. Wojska Polskiego  
i al. Niepodległości. Ponadto planuje 
się modernizację studia i stanowisk 

Rozbudują  
monitoring miejski 

operatorskich monitoringu wizyjnego 
w siedzibie Straży Miejskiej w Prusz-
kowie. W ramach zadania zakupione 
zostaną monitory poglądowe, głów-
ne, rejestrator cyfrowy obejmujący 
64 kanały i wyposażony w 16 kieszeni 
na dyski twarde. Całość ma pojawić 
się do 15 listopada tego roku.  [SD]  

System sportowy z prawdziwego zdarzenia 
 Jakub Małkiński 

P R U S Z K Ó W
Połączyć naukę z pasją 
sportową – z tym 
problemem spotyka  
się wiele dzieci.  
Recepta? Zaplanowany  
i dopasowany do potrzeb 
uczniów system.  
W Pruszkowie rozpoczęto 
budowę fundamentów, 
których efektem ma  
być sportowy sukces.  
Potrzeba jednak czasu. 

M łodemu pasjona-
towi danej dyscy-
pliny często „wiatr 
wieje w oczy”. Bie-

gnie ze szkoły na trening, a póź-
niej po nocach odrabia lekcje. 
Należy zatem stworzyć warun-
ki, które pozwolą na rozwój 
sportowy i umożliwią zdoby- 
cie wykształcenia.

Problem w tym, że często na 
przeszkodzie w utworzeniu kla-
sy sportowej stają limity. Jedni 
chcą pływać, ale jest ich mało. 
Inni myślą o siatkówce, koszy-
kówce, lekkiej atletyce, jednak 

ilość chętnych robi swoje. 
W Pruszkowie udało się zna-
leźć wyjście z sytuacji. Dzieci 
przejawiające zainteresowa-
nie lekkoatletyką i pływaniem 
stworzą jedną klasę. – Szko-
ła Podstawowa Nr 4 z oddzia-
łami sportowymi powstała 
z przekształcenia Gimnazjum 
Nr 4 z oddziałami sportowymi. 
Placówka ta zawsze miała od-
działy sportowe z tym, że teraz 
jako szkoła podstawowa będą 
one funkcjonowały od klasy IV. 
Pływanie nie jest nową dyscy-
pliną. Dotychczas klasy o tym 
profilu funkcjonowały w Szko-
le Podstawowej Nr 6 i Gimna- 
zjum Nr 4. Obecnie, w związ-
ku z reformą oświaty posta-
nowiono, że tylko jedna szkoła 

będzie z klasami sportowymi. 
W związku z tym nowy nabór dla  
kl. IV prowadzi SP Nr 4 – wy-
jaśnia nam Michał Landowski, 
prezydent Pruszkowa.

Po ukończeniu podstawówki 
młodzi sportowcy„nie zostaną 
na lodzie”. – Klasa lekkoatle-

atyczno-pływacka, a także ko-
szykarsko-piłkarska w Szkole 
Podstawowej nr 4 ma stanowić 
zaplecze dla Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących i Sportowych 

przy ul. Gomulińskiego, tak aby 
jak największy odsetek naszej 
młodzieży z Pruszkowa i całego 
powiatu pruszkowskiego mógł 
kontynuować naukę na naszym 
terenie i dalej rozwijać swoje 
sportowe pasje – mówi nam Łu-
kasz Borkowski, dyrektor Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących 
i Sportowych w Pruszkowie. 

Wszyscy muszą patrzeć w jed- 
ną stronę, aby osiągnąć suk-
ces. Ważna jest świadomość 
tego, co jest niezbędne, żeby 

stworzyć mocny fundament 
pod rozwój sportu. Nie tylko 
w Pruszkowie, ale i w regionie. 
– Nie będzie silnego klubu bez 
klas sportowych zbudowanych 
w systemie od 4 klasy szkoły 
podstawowej. Trzeba stwo-
rzyć silne fundamenty, abyśmy 
później mogli walczyć na eta-
pie mistrzostw Polski. Tak na- 
prawdę nie będzie sportu kwa- 
lifikowanego i medali najważ-
niejszych imprez bez trzech 
ogniw: urzędu miasta bądź 
gminy, szkoły z klasą sporto-
wą oraz klubu. Podstawą jest 
realizacja programów polskich 
związków sportowych. W każ-
dej gminie powiatu powinny 
powstawać klasy sportowe  
– tłumaczy Borkowski.

Pruszków cieszy się sukcesa-
mi pływaczki Julii Koluch, która 
broni barw klubu UKS Kapry Ar-
mexim. 17-latka wykonała ogrom 
pracy, którego owocem są liczne 
medale i występy w seniorskich 
mistrzostwach Polski, gdzie po 
raz kolejny otarła się o podium 
(4. miejsce w Lublinie). – Mamy 
takie założenie, żeby w każdym 
roczniku wychowywać pięć Julii 
Koluch. Wtedy będziemy mogli 
mówić o prawdziwym systemie 
i o sile pruszkowskiego pływania. 
Sądzę również, że pozostałe ze-
społy ligowe, które są w Prusz-
kowie powinny walczyć o to, 
aby w ich szeregach było jak 
najwięcej wychowanków, a nie 
zawodników ściąganych z Polski 
– przedstawia dyrektor ZSOiS. 
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Nie będzie silnego klubu bez klas 
sportowych zbudowanych w systemie 
od 4 klasy szkoły podstawowej. 

Reklama

Reklama

P R U S Z KÓ W 
Po raz pierwszy  
w Pruszkowie odbędzie  
się Nightskating,  
czyli nocna jazda  
na rolkach. Start  
imprezy już 25 czerwca,  
w niedzielę. 

J uż zgłosiło się 200 osób. Pre-
zydent Pruszkowa zaprasza 
do udziału. Zbiórka od go-
dziny 18.00, start o godzinie 

19.00 z Placu Jana Pawła II – in-
formuje pruszkowski magistrat.

Wydarzenie odbywa się w ra-
mach Pruszkowskich Wian-
ków. Jego organizacją zajęło 
się Warszawskie Stowarzy-
szenie Rolkarskie „Polskater”. 
Organizatorzy zaznaczają, że 

zadbali o to, by trasa była atrak-
cyjna i bezpieczna dla wszyst-
kich uczestników. 

Rolkarze wyruszą spod Pla-
cu Jana Pawła II w kierunku ul. 
Prusa, Pogodnej, Gordziałkow-
skiego, al. Armii Krajowej, Ireny, 
al. Marii Dąbrowskiej, Brzozo-
wą, Grodziską, Działkową, Aka-
cjową, Powstańców, Chopina, 
Sobieskiego, Miry Zimińskiej-
-Sygietyńskiej, by znów wrócić 
na Prusa i na Plac Jana Pawła II. 

Od rolkarzy nie wymaga się 
szczególnych umiejętności, jed-

nak powinni oni czuć się pew-
nie na rolkach i jak zaznacza 
warszawskie stowarzyszenie 
musicie potrafić odpowiednio 
hamować. Udział w imprezie  
jest bezpłatny! [SD]

Nightskating, czyli rolki  
w Pruszkowie 

Rolkarze wyruszą spod  
Placu Jana Pawła II w kierunku  
ul. Prusa i Pogodnej.
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Warszawski Sąd Rejonowy w połowie 
grudnia ubiegłego roku wszczął postę-
powanie o rozwiązanie spółki Adventu-
re World Warsaw bez przeprowadzenia 
postępowania likwidacyjnego. Nato-
miast 20 działek, na których miał po-
wstać park rozrywki chciał zlicytować 
komornik sądowy. Termin licytacji był 

wyznaczony na koniec maja bieżące-
go roku. – Nie udało się sprzedać tych 
gruntów. Za jakieś dwa trzy miesiące 
ogłosimy kolejną licytację – usłysze-
liśmy od komornika prowadzącego 
sprawę. Wartość grodziskich gruntów 
należących do AWW została oszaco-
wana na 56 mln zł. Cena wywoławcza 

Nie ma chętnych  
na AWW

na pierwszej licytacji wynosiła 3/4 tej 
kwoty, czyli 42 mln zł. – W przypad-
ku drugiej licytacji cena wywoławcza 
stanowi 2/3 ceny oszacowania – po-
informował nas komornik. To oznacza, 
że tereny na którym miał powstać gi-
gantyczny park rozrywki zostaną  
sprzedane za minimum 37 mln zł.  [AS]  

 Jakub Małkiński  

R A S Z Y N 
25 czerwca w Raszynie 
na pierwszym planie 
znajdą się radni i wójt 
Andrzej Zaręba. Powód: 
referendum w sprawie 
ich odwołania. – Władza, 
która przestaje słuchać 
suwerena traci legitymację 
do rządzenia – grzmią 
inicjatorzy głosowania.  
– To referendum bez 
powodu – zaznaczają 
władze Raszyna. 

S połeczny Komitet Re-
ferendalny zawiązał 
się w wyniku nieza-
dowolenia z poczynań 

wójta i radnych w sprawach 
dotyczących reformy oświaty  
i ustawy metropolitalnej. Temat  
tzw. wielkiej Warszawy zniknął, 
ponieważ projekt został wycofa-
ny z sejmu. Ale inicjatorzy refe-
rendum w Raszynie zachowują 
ostrożność. – Fakt wycofania pro-
jektu o metropolii nie oznacza,  
iż partia rządząca przestaje pra-
cować nad swoim pomysłem 
– podaje Aneta Wrotna, pełno-
mocnik inicjatora referendum. 
– Aktualnie nasz samorząd jest 
partyjny, przez co nie daje gwa-
rancji dążenia do urzeczywistnie-
nia woli mieszkańców  – dodaje.

Gorącą dyskusję wywołała 
kwestia przyszłości raszyńskie-
go gimnazjum w związku z refor-
mą oświaty. Radni podjęli decyzję, 
że szkoła zostanie włączona do 

istniejącej podstawówki. Gru-
pa mieszkańców sprzeciwiała 
się zastosowaniu takiego roz-
wiązania. Pojawił się też kolej-
ny problem. – Obecnie podjęta 
uchwala przewiduje wygasza-
nie gimnazjum z włączeniem go 
do istniejącej szkoły podstawo-
wej do roku 2019, czyli ,,moloch’’ 
zwyciężył. Jawi się jednak pytanie, 
czy rok 2019 będzie rozstrzygał 
o likwidacji placówki w budyn-
ku gimnazjum. Wszyscy wiemy, 
że za ogromną kwotę ok. 26 mln 
buduje się szkoła w Ładach na ok. 
1400 dzieci. Cały czas społecz-
ność lokalna zastanawia się, kto 
ma zapełnić mury tej placówki. 
Trudno sobie wyobrazić, by nagle 

liczba okolicznych mieszkańców 
tak znacznie zwiększyła się. W Ła-
dach tych mieszkańców po pro-
stu nie ma – prezentuje Wrotna.

Władze gminy zachowują 
spokój i przekonują, że właści-
wie podeszły zarówno do kwestii 
wielkiej Warszawy, jak i reformy 
oświaty. – Podstawą referendum 
jest ustawa metropolitalna, której 
nie ma w obiegu. Nasi przeciwni-
cy twierdzą, że władze gminy Ra-
szyn są zwolennikami włączenia 
naszej gminy do Warszawy, choć 
nie potwierdza tego żaden doku-
ment podpisany przez wójta gmi-
ny Raszyn i radę gminy. Wprost 
przeciwnie, tuż po ogłoszeniu 
projektu ustawy metropolitalnej 

rada gminy z pisemnym popar-
ciem Wójta, wystosowała sta-
nowisko sprzeciwiające się 
procedowanej ustawie, które  
zostało wysłane do wszystkich 
najważniejszych organów władz 
państwowych. - wyjaśnia Michał 
Kucharski, zastępca wójta Raszy-
na. – W wyniku reformy edukacji 
żaden nauczyciel ze szkoły pod-
stawowej, bądź gimnazjum nie 
straci pracy. Szkoła podstawo-
wa będzie składała się z dwóch 
budynków. Od września w jed-
nym uczyć się będą najmłodsze 
dzieci, a w budynku po daw-
nym gimnazjum przewidziane 
są klasy 7 oraz wygaszane kla-
sy 2, 3. Teza jakoby był to mo-
loch jest tezą nie mającą poparcia 
w żadnych liczbach – uzupełnia  
zastępca wójta Raszyna.

Inicjatorzy referendum za-
rzucają władzom gminy niekom-
petencję, wskazują również na 
niespełnianie woli mieszkań-
ców. – W urzędzie począw-
szy od pana wójta po radnych 
i urzędników panoszy się buta 
i arogancja. Uważamy, że w in-
teresie mieszkańców gminy jest 
odwołanie władz, które szkodzą 
by przerwać trawiącą nas choro-
bę. Władza która przestaje słu-
chać suwerena traci legitymację 
do rządzenia – tłumaczy pełno-
mocnik inicjatora referendum.

Zdaniem władz Raszyna or-
ganizacja referendum nie ma 
sensu. Kucharski apeluje: – To 
referendum bez powodu. Prosimy 
mieszkańców, żeby zostali w do-
mu i nie poszli na referendum. 

Czy referendum 
zakończy burzę? 
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P R U S Z KÓ W
Dzięki współpracy  
władz Pruszkowa, 
Starostwa Powiatowego, 
Piastowa i spółki PKP 
Polskie Linie Kolejowe 
powstanie nowa 
przeprawa nad torami 
w Pruszkowie. Mowa 
o wiadukcie, który ma 
połączyć ul. Grunwaldzką 
z ul. Warszawską. 

W styczniu na po-
siedzeniu Rady 
Miasta Prusz-
kowa wyrażono 

zgodę na zawarcie porozu-
mienia między Pruszkowem, 
Piastowem, Powiatem Prusz-
kowskim a PKP Polskimi Li-
niami Kolejowymi w zakresie 
budowy wspomnianego wia-
duktu. Wówczas radni zgodzili 
się na przesunięcia w budże-
cie i zarezerwowanie środków 
na ten cel. W kwietniu miasto 
Pruszków ogłosiło przetarg na 
wykonanie dokumentacji pro-
jektowej wiaduktu drogowego. 
Kosz projektu wyniesie nieco 
ponad 330 tys., a jego realiza-
cją zajmie się firma DMK Inży-
nieria z Rybnika.

Głównie inwestycją zajmie 
się miasto. – Miasto Pruszków 
jest liderem działań inwesty-
cyjnych związanych z budową 
wiaduktu przy wsparciu samo-
rządu miasta Piastowa i powiatu 
pruszkowskiego. W ramach po-
rozumienia samorządów i PKP 
PLK, Pruszków jest także naj-
większym udziałowcem tej in-
westycji – pokrywa 40 proc. jej 
kosztów. Miasto Pruszków bę-
dzie realizatorem i koordynato-
rem tego zadania – czytamy na 
Facebooku Pruszkowa. 

Za początek włączenia wia-
duktu w ul. Grunwaldzą przy- 
jęto skrzyżowanie z ul. Lice-
alną. Istniejące skrzyżowania  
z ul. Leszczynową i ul. Bohate-
rów Warszawy zostaną zlikwi-
dowane. Dojazd od budynków 
zlokalizowanych na końcu  
ul. Warszawskiej zostanie za-
pewniony przejazdem pod 
projektowanym połączeniem. 
Koniec trasy wiaduktu będzie 
na skrzyżowaniu z ul. Bro- 
niewskiego, w nowym śladzie. 
W tym miejscu projektuje się 
skrzyżowanie typu rondo. 
Takie rozwiązanie umożliwi 
podłączenie ul. Warszawskiej 
w kierunku Piastowa. [SD]

Coraz bliżej do 
budowy wiaduktu 
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G R O D Z I S K  M A Z 
Plany stworzenia 
w Grodzisku Mazowieckim 
miejsca do kulturalnej 
aktywizacji mieszkańców 
powoli zaczynają się 
materializować. Wybrano 
już wykonawcę Mediateki, 
a władze gminy  
rozpoczęły poszukiwania 
inspektora nadzoru. 

G rodziska Mediate-
ka powstanie przy 
ul. Bartniaka. Znajdą 
się w niej m.in. nowo-

czesna biblioteka oraz ośrodek 
dziennego pobytu osób starszych. 
Budynek będzie miał trzy kon-
dygnacje. Na parterze znajdą 
się dwie strefy: seniora ze stre-
fą ruchu i relaksu, kuchnią i sala 
gimnastyczną oraz komercyjna,  
w której znajdziemy gastronomię 
z zapleczem kuchenno-magazy-
nowym, salą konsumpcyjną, toale-
tą (także dla niepełnosprawnych).

Piętro pierwsze obejmie ci-
che pomieszczenia, pokoje lekar- 
skie i zaplecze biurowe. W cichych 
pokojach będzie można posłu-
chać ulubionej muzyki, znaj-
dziemy tam też czytelnię i salę 
spotkań. Pomieszczenia lekarskie  
będą dwa, użytkowane w kon-
kretnych godzinach.

Natomiast piętro drugie, miesz-
czące ok. 160 osób, obejmie bi-
bliotekę i mediatekę podzieloną 
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), 
biblioteka z czytelnią dla dorosłych.

Kilka dni temu wybrano wy-
konawcę mediateki. Została nią 
firma Merx z Białegostoku, któ-
ra za wykonanie zleconych prac 
zainkasuje niespełna 14,5 mln zł.  
Pierwotnie zakładano, że inwe-
stycja będzie kosztować 18 mln zł. 
Oferta pokonała cztery inne  
złożone przez konkurentów. 
Rozpoczęły się również poszu-
kiwania inspektora nadzoru  
dla tej inwestycji.

Mediateka ma być gotowa we 
wrześniu 2018 r. [AS]

Jest wykonawca Mediateki
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a M I L A N Ó W E K 
Na terenie Milanówka 
pojawią się drzewa  
– morwy białe oraz 
czerwone. To realizacja 
zadania zgłoszonego 
w ramach budżetu 
obywatelskiego  
na ten rok. 

J ak wyjaśniał pomysłodaw-
ca projektu drzewo morwy 
jest ściśle związane z histo-
rią miasta. Gdy Milanówek 

uzyskał prawa miejskie morwa 
widniała w herbie. W związku 
z tym, że działania władz jak  
i stowarzyszeń skierowane są 
w stronę przywracania historii 
jedwabnictwa, to warto przy-
wrócić też dawny wygląd mia-
sta. Niegdyś drzewa te można 
było spotkać na każdym kroku.

– W okresie pojawienia się 
dojrzałych już owoców mor-
wy można połączyć to z obcho-
dami święta Milanówka bądź 

zorganizować Dni Drzewka Mor-
wowego połączonego z dzie-
dzictwem Witaczków (wystawa 
plenerowa, wspólne zbieranie 
morwy, wyświetlanie filmów). 
Niestety większość drzew morwo-
wych w Milanówku już nie istnie-
je, spotyka się jedynie pojedyncze 
ich egzemplarze. Wzbogaci to tak-
że drzewostan miasta – czytamy 
w treści zgłoszonego projektu.

Według przetargu zakłada się 
zakupienie materiału roślinne-
go w postaci drzew morwy bia-
łej w ilości 100 sztuk o obwodach 
pni 16-18 cm oraz kolejnych 100 
sztuk morwy białej i czerwonej 
(po 50 sztuk każdego rodzaju) 

o obwodach pni 8-10 cm. Posta- 
wiono też pewne wymagania. 
Drzewa powinny być szkółkowane 
przez okres 2-4 lat, sadzonki mu-
szą być prawidłowo uformowane, 
a cały materiał roślinny bez oznak 
chorobowych, martwic, pęknięć 
kory oraz innych uszkodzeń.

Drzewa o mniejszym obwo-
dzie pnia wykonawca będzie 
musiał dostarczyć we wskazane 
miejsce przez gminę Milanówek. 
Natomiast te o nieco większym 
obwodzie wykonawca nie tylko 
dostarczy, ale i posadzi.

Zamówienie ma zostać wy-
konane maksymalnie do 30 li-
stopada tego roku. [SD]

Milanówek się zazieleni
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Każdej działalności 
gospodarczej towarzyszą 
różne zagrożenia. 
Podstawowym sposobem  
na ograniczenie ryzyka  
i zmniejszenie konsekwencji 
powstałych szkód jest 
właściwe ubezpieczenie. 
Jednak źle dobrany zakres 
ochrony ubezpieczeniowej, 
nieuwzględniający specyfiki 
przedsiębiorstwa, również 
nie gwarantuje pełnego 
bezpieczeństwa.

Jak zabezpieczyć swoją firmę 
radzi Joanna Bąkowska z agen-
cji ubezpieczeniowej oferującej 
ubezpieczenia Warty i HDI

Istnieją zagrożenia, któ-
re mogą dotknąć każ-
dą firmę, bez względu 
na charakter prowadzo-

nej działalności. Na przykład 
pożar, trawiący znaczną część 
lub całość majątku, może po-
wodować problemy z pokryciem 

strat z własnych środków w każ-
dym przedsiębiorstwie. A kon-
sekwencje pożaru to nie tylko 
straty majątkowe. Samo od-
szkodowanie za zniszczone 
w pożarze mienie nie zrekom-
pensuje firmie np. strat związa-
nych w przerwą w działalności. 
Zwykle po szkodzie przedsię-
biorstwo przez pewien czas 
nie może normalnie funkcjo-
nować, więc nie zarabia. Nadal 
musi jednak ponosić koszty, ta-
kie jak czynsz i wszelkie inne 
stałe opłaty związane z nieru-
chomością, odsetki od kredytów, 
rat leasingowych i wynagrodze-
nia pracowników. 

Ważny jest nie tylko  
majątek firmy
Bezpieczeństwo prowadzone-
go biznesu zależy nie tylko od 
zabezpieczenia majątku firmy. 
Każdy przedsiębiorca, zajmujący 
się produkcją czy świadczeniem 
usług, może być zmuszony do 
wypłaty odszkodowania za 

spowodowanie komuś szkody. 
Mogą to być zdarzenia typowe 
dla prowadzonej działalności, 
np. zalanie komuś pomieszczeń 
podczas prac instalatorskich lub 
zatrucie się klienta cukierni  
jej wyrobami. Zdarzają się też 
wypadki niezależne od rodza-
ju prowadzonej działalności,  
np. przeniesienie się ognia z na-
szej firmy na sąsiedni budynek 
czy pośliźnięcie się klienta na 
mokrej podłodze, co może skut-
kować złamaniem ręki. Tego ty-
pu odszkodowania są obecnie 
wypłacane coraz częściej, a ich 
wartość rośnie. Jeśli firma nie 
ma odpowiedniej polisy OC, mu-
si wypłacić poszkodowanej oso-
bie lub firmie odszkodowanie  
z własnych środków.

Ekstrabiznes  
w Warcie 
Bardzo dobrą propozycją dla 
małych i średnich firm jest pa-
kiet ubezpieczeń Warta Eks-
trabiznes Plus. To nowoczesna 

i bardzo elastyczna oferta o sze-
rokim zakresie ochrony - od 
ubezpieczenia mienia, po od-
powiedzialność cywilną. Do-
bór odpowiedniej ochrony dla 
konkretnej firmy nie jest trud-
ny, bo przy konstruowaniu ubez-
pieczenia klienci zawsze mogą 
skorzystać z profesjonalnego  
doradztwa agencji. 

Każdemu według  
potrzeb
Analizę doboru ubezpiecze-
nia dla każdego przedsiębiorcy 
agenci zawsze rozpoczynają od 
ustalenia ryzyka powstania 
szkody, jakie niesie za sobą 
specyfika konkretnej działal-
ności gospodarczej. Inny pakiet 
ubezpieczeń zostanie zaofe-
rowany właścicielowi skle-
pu, inny firmie zajmującej się 
produkcją, a jeszcze inny fir-
mie usługowej, lekarzowi czy 
radcy prawnemu. Aby ubez-
pieczenie było skuteczne, po-
lisa musi obejmować te ryzyka,  

na które przedsiębiorca jest 
najbardziej narażony. 

Pomoc na telefon
Pakiet Warta Ekstrabiznes 
Plus przyda się firmie nie tylko 
w przypadku dużych zniszczeń. 
Oferta Warty obejmuje również 
bardzo pomocny i praktycz-
ny w codziennym życiu pa-
kiet assistance. Pozwala on na 
natychmiastową interwencję 

specjalisty w przypadku drob-
nych uszkodzeń lub awarii sprzę-
tu biurowego. Wizytę szklarza 
czy hydraulika można zamó-
wić od ręki - jeden telefon do 
centrum alarmowego wystar-
czy, aby ubezpieczyciel wysłał 
odpowiedniego fachowca do 
zajęcia się problemem. Warta 
zapłaci też za jego pracę. Klien-
ci mogą też skorzystać z infolinii  
medycznej oraz infolinii prawnej.

Przepis na bezpieczny biznes

Chcesz dowiedzieć się więcej? 
Zadzwoń: 503 098 833, napisz: ubezpieczeniawarta@wp.pl   

lub przyjdź do agencji ubezpieczeniowej w Pruszkowie przy ul. Anielin 1 lok. 4

Czy małe przedsiębiorstwa rzeczywiście 
potrzebują specjalnego kredytu?
- Jak wynika z analiz NBP, tempo wzrostu 
kredytów dla sektora MSP jest wyraźnie 
niższe niż ma to miejsce w przypadku 
większych firm. Do przyczyn należą 
m.in.  trudności związane z zapewnieniem 
zabezpieczenia czy oceną ryzyka. Stworzony 
przez Alior Bank pakiet kredytowy to 
rozwiązanie specjalnie dla nich – małych 
przedsiębiorstw, które potrzebują szybkiego 
dostępu do gotówki. Oferta skierowana 
jest do firm, działających na rynku od co 
najmniej 12 miesięcy, o obrotach do 5 mln 
zł rocznie, zatrudniających nie więcej niż 
9 osób. Przykładami takich firm mogą 
być sklepy, małe hurtownie, warsztaty 
samochodowe, salony fryzjerskie czy 
gabinety stomatologiczne. Propozycję 

kierujemy także do przedstawicieli wolnych 
zawodów – prawników, lekarzy, architektów.
Co wyróżnia ofertę Alior Banku dla 
małych przedsiębiorstw?
- Oferta Alior Banku łączy najlepsze cechy 
kredytów dla małych firm dostępnych 
obecnie na rynku – teraz kredyt nawet do 
500 tys. zł jest dostępny szybko i w wygodny 
dla klienta sposób.
A co to oznacza w praktyce?
- Przede wszystkim nie trzeba żadnych 
zabezpieczeń materialnych, nawet przy dużej 
kwocie kredytu. Można go uzyskać podczas 
jednego spotkania w  placówce banku, 
praktycznie od ręki. Decyzja podejmowana 
jest w 30 minut, a środki na koncie dostępne 
są w ciągu jednego dnia od podpisania 
umowy. Z  tego powodu pakiet kredytowy 
jest idealnym rozwiązaniem dla tych 

firm, które potrzebują szybkiego dostępu 
do finansowania.
Do jakiej kwoty można uzyskać kredyt?
- Firma może wystąpić nawet o pół 
miliona złotych. Co ważne, przyznaną 
kwotę można dowolnie podzielić na trzy 
produkty kredytowe: biznes kredyt, kredyt 
w rachunku bieżącym i kartę kredytową.
A na jaki okres można rozłożyć spłatę 
kredytu? 
- Okres kredytowania może wynieść nawet 
do 10 lat, co pozwala na dogodne rozłożenie 
spłaty. Zależy nam, aby właściciele małych 
firm znaleźli rozwiązanie dostosowane 
do swoich potrzeb, możliwości i  skali 
prowadzonego biznesu. 
Na co można przeznaczyć pieniądze?
- Dzięki ofercie firmy mają szansę zrealizować 
różne potrzeby, nawet te  duże. Kredyt 

można przeznaczyć na   sfinansowanie 
bieżącej działalności, a   także inwestycje, 
np. wyposażenie lokalu usługowego, 
czy  refinansowanie pożyczki zaciągniętej 
w innym banku. 
Dziękuję za rozmowę, a klientów 
zapraszam do placówek partnerskich 
Alior Banku: 

Pruszków,ul. Kraszewskiego 46 
 605 302 031

Pruszków, ul. Niecała 4 lok. 4 
 604 065 513

Milanówek, ul. Warszawska 35A 
 517 965 792

Pruszków, ul. Sienkiewicza 2 
(obok stacji PKP),  782 891 445 

Alior BANK fiNANSuje PotrzeBy mAłych firm – NAWet te WielKie!
Właścicielom małych firm, takich jak osiedlowe sklepy, salony fryzjerskie czy gabinety stomatologiczne, szczególnie zależy na jak najlepszych relacjach z klientami i na  ich 
zadowoleniu.  ci przedsiębiorcy, aby sprostać oczekiwaniom klientów stale inwestują w rozwój swoich biznesów, korzystając przy tym także z pomocy banków. 
o szczegółach pakietu kredytowego w Alior Banku – oferty, która łączy najlepsze cechy kredytów dla małych firm dostępnych obecnie na rynku – mówi Wiktor Gowin, 
doradca klienta z placówki partnerskiej Alior Banku w Pruszkowie, przy ul. Kraszewskiego 46.

KreDyty DlA miKrofirm

WielKie PotrzeBy mAłych firm 
fiNANSujemy W 24 h
Nawet 500 000 zł może znaleźć się w twojej firmowej kasie  
już w 24 godziny od podpisania umowy kredytowej:
  bez zabezpieczeń materialnych;
  okres spłaty do 10 lat;
   możliwość podziału kwoty kredytu na trzy produkty:  
Biznes Kredyt, kredyt w rachunku bieżącym i kartę kredytową.

Szczegóły oferty „Pakiet kredytowy dla mikrofirm” w placówkach banku oraz na www.aliorbank.pl.  
Informacja handlowa wg stanu na 20.06.2017 r.

500 000 zł
Bez zABezPieczeŃ

Do 10 lAt
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G R O D Z I S K  M A Z O W I E C K IO T R Ę B U S Y
Do zdarzania doszło w nocy z 20 na 
21 czerwca. Informacje na adres ma-
ilowy kontakt@wpr24.pl otrzymali-
śmy od czytelnika – W Otrębusach na 
ul. Natalińskiej w nocy doszło do wła-
mania do bankomatu. Na miejscu było 
bardzo dużo policjantów. Jeden na-
wet z psem tropiącym – informował. 

Policjanci potwierdzili te doniesie-
nia. – Zgłoszenie otrzymaliśmy około 
godz. 1.00 w nocy. Doszło do usiło-
wania włamania do bankomatu. Nic 
nie zostało skradzione – powiedzia-
ła nam „na gorąco” podkom. Karolina 
Kańka, rzecznik prasowy Komendy 
Powiatowej Policji w Pruszkowie. Jak 

Próbowali okraść 
bankomat

tłumaczyła rzeczniczka pruszkow-
skiej policji ustalenie sprawców nie 
będzie łatwe. – Zobaczymy czy coś 
nagrało się przez kamerę zamiesz-
czoną w bankomacie. Sprawdzimy 
czy urządzenie znajduje się w za-
sięgu zewnętrznego monitoringu 
– dodała podkom. Kańka. [AS]  
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R E G I O N
Za nami długi weekend. 
Funkcjonariusze policji 
z naszego regionu 
przygotowali statystyki 
zdarzeń drogowych 
z minionych czterech 
dni. – Długi weekend 
był w miarę bezpieczny 
– zaznacza podkom. 
Karolina Kańka, rzecznik 
prasowy Komendy 
Powiatowej Policji 
w Pruszkowie. 

D la większości z nas 
długi weekend to 
okres wyjazdów. Kil-
ka dni wolnego po-

zwala odetchnąć od pracy i zre-
laksować się nad wodą lub od-
wiedzić rodzinę. Kłopot w tym, 
że w długie weekendy na dro-
gach pojawia się znacznie wię-
cej samochodów, a każdy chce 
dojechać jak najszybciej do ce-
lu. W takich sytuacjach o kolizje 
i wypadki nie trudno.

Jak miniony długi weekend 
podsumowują policjanci? Na te-
renie powiatu pruszkowskie-
go doszło do jednego wypadku, 

w którym ranna została jedna 
osoba. Policjanci interweniowali 
również przy 14 kolizjach. Warto 

tu dodać, że w przypadku stłu-
czek funkcjonariusze nie zawsze 
są wzywani na miejsce zdarze-
nia. Są sytuacje gdy kierowcy się 

„dogadują”. A co z nietrzeźwymi 
kierowcami? – Tych zatrzymali-
śmy trzech – dwóch kierowców 

samochodów i jednego rowe-
rzystę – mówi nam podkom. 
Karolina Kańka z pruszkow-
skiej policji. – W ciągu długie-
go weekendu odnotowaliśmy 
również sześć kradzieży i sie-
dem włamań. Niestety okresy 
wyjazdowe to okazja dla zło-
dziei – dodaje.

Nieco więcej zdarzeń odnoto-
wała grodziska policja. Tam od-
notowano aż 23 kolizje. Więcej 
zatrzymano również kierowców 
na podwójnym gazie. – Funk-
cjonariusze zatrzymali 4 kie-
rowców samochodów, którzy 
wsiedli za kierownicę po alko-
holu. Trzech z nich było w stanie 
nietrzeźwości i swoje podróże 
zakończyli w rowie i na ogrodze-
niu posesji, jeden był w stanie po 
użyciu alkoholu. Kontrole rowe-
rzystów również doprowadziły 
do zatrzymania siedmiu z nich 
i ukarania mandatami: w sze-
ściu przypadkach za kierowanie 
jednośladem w stanie nietrzeź-
wości i w jednym za stan po uży-
ciu alkoholu – informują gro-
dziscy policjanci. 
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Policjanci podsumowali 
długi weekend 

P R U S Z K Ó W
Tylko do 25 czerwca 
mieszkańcy Pruszkowa 
będą mogli zagłosować 
na wybrane przez siebie 
projekty, które zostały 
zgłoszone w ramach 
budżetu obywatelskiego 
na 2018 r. 

B udżet obywatelski to 
nic innego jak pomy-
sły zgłoszone przez 
mieszkańców danej 

gminy. Najlepsze z nich, czyli 
te, które otrzymają najwięcej 
punktów zostaną zrealizowane. 
W Pruszkowie trwa głosowanie 
nad pomysłami, których realiza-
cja rozpocznie się w przyszłym 
roku. Dzięki takiemu rozwią-
zaniu to my sami mamy wpływ 
na zmianę otoczenia. Przypo-
minamy, że pozostało już kilka 
dni do zamknięcia głosowania, 
więc trzeba się spieszyć!

Kto może głosować i jak 
to zrobić? – Głosować mogą 
mieszkańcy Pruszkowa, którzy 
w dniu rozpoczęcia głosowa-
nia ukończyli 14 lat i posiada-
ją (lub opiekunowie prawni 
w przypadku osoby niepełno-
letniej) czynne prawo wybor-
cze na terenie gminy Pruszków 

lub są na jej terenie zameldo-
wani na stałe albo też posiadają 
Pruszkowską Kartę Mieszkań-
ca. W przypadku, gdy głosują-
cym jest osoba niepełnoletnia, 
do karty do głosowania należy 
dołączyć zgodę opiekuna praw-
nego. Każdy głosujący może gło-
sować na projekty zgłoszone na 
terenie całego miasta – czytamy 
na stronie miasta Pruszkowa.

Ale co najważniejsze: – Gło-
sujący może oddać głos tylko 
jeden raz i dysponuje łącznie 
10 punktami, którymi w dowol-
nym podziale może obdzielić 
dowolną liczbę wybranych pro-
jektów. Wybór następuje poprzez 
wpisanie przyznanej liczby punk-
tów przy tytułach wybranych 
projektów – napisano.

Aby oddać swój głos nie mu-
sicie nawet wychodzić z domu, 
ponieważ dostępna jest inter-
netowa ankieta. [SD]

Ostatnie dni, by zagłosować 
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– W ciągu długiego weekendu 
odnotowaliśmy również sześć kradzieży 
i siedem włamań. Niestety okresy 
wyjazdowe to okazja dla złodziei 
– mówi podkom. Karolina Kańka
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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

Gmina Brwinów z prestiżowym 
Godłem „Teraz Polska”

K onkurs „Teraz Polska” ma 
charakter niekomercyjny. 
Rokrocznie wyłania naj-
lepsze produkty, usługi, 

przedsięwzięcia innowacyjne i gminy. 
W tegorocznej XXVII edycji Konkur-
su Kapituła nagrodziła Godłem „Teraz 
Polska” 13 produktów, 9 usług, 3 inno-
wacje oraz 3 gminy. Samorządy mo-
gą brać udział w konkursie od 2007 r.

– Nagroda nie ma charakteru ma-
sowego. W tym roku została przyzna-
na jedynie 3 gminom. W ten sposób 
wyróżniamy wyłącznie najlepszych 
– tłumaczy Michał Lipiński, dyrektor 
Konkursu „Teraz Polska”. – Tegoroczni 
laureaci Konkursu są potwierdzeniem, 
że odpowiednie zarządzanie i przyję-
cie właściwej strategii rozwoju skut-
kuje stworzeniem dobrych warunków 
do rozwoju przedsiębiorczości oraz 
życia mieszkańców – podsumowuje.

Samorządy ubiegające się o Godło 
„Teraz Polska” poddawane są wielo-
stopniowej weryfi kacji. Oceniane są 
przez pryzmat wszystkich zadań, które 
powinny być realizowane przez gminy. 

Analizie podlegają zarówno zagadnie-
nia związane z polityką inwestycyjną, 
dostępnością do infrastruktury tech-
nicznej i sposobami realizacji polity-
ki społecznej.

- Godło „Teraz Polska” stało się 
świadectwem potwierdzającym no-
woczesność i walory jednostek sa-
morządu lokalnego, a także stanowi 
oryginalne narzędzie budujące markę 
oraz prestiż gmin - mówi Krzysztof 

Przybył, prezes Fundacji Polskiego 
Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

Uroczyste wręczenie nagród od-
było się podczas Gali „Teraz Polska” 
29 maja br. w Teatrze Wielkim – Ope-
rze Narodowej.

– To właśnie codzienna praca nas 
wszystkich, wspólne działania i przed-
sięwzięcia, żmudne odmienianie wize-
runku Naszej Gminy i kilkuletnie przy-
gotowania pozwoliły nam na złożenie 

aplikacji w tegorocznej edycji najbar-
dziej prestiżowej polskiej nagrody: Go-
dła Promocyjnego „Teraz Polska”. Są 
gminy, które kilkukrotnie aplikowa-
ły w tym konkursie, a jednak nagrody 
nie otrzymały. Nam się udało za pierw-
szym razem. Dziękuję wszystkim: pra-
cownikom Urzędu Gminy Brwinów, 
nauczycielom i pracownikom tech-
nicznym naszych szkół i przedszkoli, 
pracownikom instytucji kultury, pra-
cownikom ośrodka pomocy społecznej, 
wszystkim bez wyjątku brwinowskim 
społecznikom: zarówno tym zrzeszo-
nym w organizacjach pozarządowych 
czy w ochotniczych strażach pożar-
nych i w spółce wodnej, jak i wszystkim 
wolontariuszom współpracującym ze 
stowarzyszeniami i fundacjami, szko-
łami, instytucjami kultury i ośrodkiem 
pomocy społecznej, dziękuję pracow-
nikom naszej spółki wodociągowo-
-kanalizacyjnej, przedsiębiorcom 
i rolnikom działającym na terenie 
Naszej Gminy oraz wszystkim sołty-
som i radnym – podkreśla burmistrz 
Arkadiusz Kosiński. (PR)

Gmina Brwinów została Laureatem XXVII edycji Konkursu „Teraz Polska”. Przyznane Godło 
potwierdza, że gmina jest jedną z najlepszych w Polsce pod względem gospodarności oraz atrak-
cyjności dla mieszkańców i przedsiębiorców.

Konkurs 90 drzew 
na 90-lecie Letniska 

Brwinów
Burmistrz Gminy Brwinów 
zaprasza do udziału w konkursie 
na najciekawsze zdjęcie drzewa 
lub krótki wierszyk o drzewach. 
Nagrodami będą sadzonki drzew 
o wysokości ok. 1,2-1,5 m, które 
mieszkańcy będą mogli zasadzić 
na swoich działkach.

Konkurs przypomina utworzenie w 1927 r.
Letniska Brwinów, które zostało wyodręb-
nione z mającej swoją siedzibę w Brwi-
nowie gminy Helenów. 90-lecie zostanie 
upamiętnione przez zasadzenie 90 drzew, 
do których załączone zostaną odpowied-
nie certyfi katy.

Dzisiejsza gmina Brwinów znajdu-
je się w zielonej krainie miast-ogrodów. 
W otoczeniu willi można podziwiać pięk-
ny starodrzew. Do tych tradycji nawiązu-
je konkurs skierowany do mieszkańców 
gminy Brwinów, którzy wyrażą chęć za-
sadzenia drzewa na swojej nieruchomości 
(do wyboru dąb, lipa, brzoza, buk). 

Konkurs trwa do 30 czerwca 2017 r. 
i polega na przesłaniu na adres zielen@
brwinow.pl zdjęcia drzewa lub krótkie-
go wiersza o tematyce drzewa lub drzew. 
Uczestnicy niepełnoletni mogą wziąć udział 
w konkursie za zgodą rodziców lub opie-
kunów. Zgłoszenie do konkursu należy 
składać na formularzu, który jest załącz-
nikiem do regulaminu. Szczegółowe infor-
macje dostępne są na stronie internetowej 
www.konkurs.brwinow.pl. (PR)

Reklama
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Zakład Wodociągów i Kanalizacji w 
Grodzisku Mazowieckim prowadzi 
akcję „zadymiania”. Jej celem jest wy-
krycie osób, które nielegalnie odprowa-
dzają wody deszczowe do kanalizacji 
sanitarnej. – Dym szybko rozchodzi się 
po całej instalacji kanalizacyjnej. Je-
żeli wydostanie się poprzez rynnę, to 

dowód na to, że właściciel nielegalnie 
odprowadza wody opadowe – mówi 
Maciej Mański, dyrektor Operacyj-
ny ZWiK. Są już pierwsze efekty opi-
sywanych działań. – Na ten moment 
wykryliśmy około 40 posesji, które nie-
legalnie odprowadzały wody opado-
we. Kontrole będziemy przeprowadzać 

ZWiK wykrywa 
nieprawidłowości 

do końca tego roku, ale akcja będzie 
cyklicznie wznawiana, informuje, 
dyrektor Mański. Za nielegalne od-
prowadzanie wody deszczowej do 
kanalizacji sanitarnej grozi do 10 tys. 
zł kary, a przy rażących nieprawidłowo-
ściach działania takie mogą skutkować 
nawet ograniczeniem wolności. [SD]  

Reklama

R E G I O N
Trwa mobilizacja 
mieszkańców sąsiedniego 
Ożarowa Mazowieckiego, 
którzy chcą budowy 
wiaduktów nad linią 
kolejową w ciągu dróg 
wojewódzkich nr 701 
i 718. Petycję w tej 
sprawie można 
podpisywać online. 

J akie są argumenty za takim 
rozwiązaniem? – Codziennie 
mieszkańcy Ożarowa Mazo-
wieckiego czekają po kilka-

naście, kilkadziesiąt minut pod 
semaforem. Problem z wiecznie 
zamkniętymi przejazdami jest 
zdaniem mieszkańców na tyle 
palący, że postanowili wpłynąć 
na swoich radnych w tej kwe-
stii. Przyjęte przez radnych Ra-
dy Miasta stanowisko wyraźnie 
podkreśla, że sytuacja jeszcze 
bardziej się pogorszy, albowiem 
zwiększy się przepustowość 
i pociągów będzie coraz więcej. 
Modernizacja linii kolejowej pla-
nowana jest najbliższym czasie, 
zatem żeby ratować się przez co-
raz dłuższym postoju przed za-
mkniętymi szlabanami musimy 
działać – czytamy w petycji.

– My, mieszkańcy Ożarowa 
Mazowieckiego, ciągle w pamię-
ci mamy wypadki, do których 
doszło w okolicach torów ko-
lejowych. Są one spowodowa-
ne oczywiście niefrasobliwości 
pieszych, którzy zniecierpliwie-
ni przechodzą w niedozwolo-
nych miejscach, a kierowcy 

wjeżdżają na ostatni moment 
pod nadjeżdżający pociąg. Ile 
ma zdarzyć się takich trage-
dii? Niestety do tej pory nikomu 
nie udało się wybudować tunelu 
czy wiaduktu, dlatego przyszedł 
czas na nas i na naszą inicjaty-
wę. Podpisz apel i roześlij infor-
mację o nim swoim znajomym 
– weźmy sprawy w swoje ręce 
mieszkańcy Ożarowa niedaw-
no pokazali, że nie ma na nich 
mocnych! Chcemy bezkolizyj-
nej przeprawy, która zlikwiduje 

sztuczny podział miasta na dwie 
części, spowoduje szybszy do-
jazd policji, pogotowia, straży, 
ochrony i innych służb,ułatwi 
nam, mieszkańcom, dojazd do 
szkoły, pracy, centrum miasta 
i swoich domów, zapobiegnie 

kolejnym śmiertelnym wypad-
kom – zaznaczają mieszkańcy.

Wspomniane stanowisko rad-
nych Ożarowa zostało przyjęte 
pod koniec maja. – Widząc co-
raz prężniej rozwijające się mia-
sto, a w ślad za nim osiedlanie 
się coraz większej liczby miesz-
kańców oraz zwiększenie często-
tliwości przejeżdżających przez 
centrum naszego miasta pocią-
gów, Rada Miejska w Ożarowie 
Mazowieckim zwraca się do Za-
rządu Województwa Mazowiec-

kiego o zapewnienie w budżecie 
województwa odpowiednich 
środków fi nansowych na wyko-
nanie bezkolizyjnych skrzyżo-
wań dróg wojewódzkich numer 
701 i 718 z linią kolejową numer 3 
– czytamy w nim. [JW]

Walczą o wiadukty nad torami
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– Codziennie mieszkańcy Ożarowa 
Mazowieckiego czekają po kilkanaście, 
kilkadziesiąt minut pod semaforem. 

 AnDrZeJ GoleC 

B R W I N Ó W
Na facebookowym 
profilu Arkadiusza 
Kosińskiego, burmistrza 
Brwinowa, natrafiliśmy 
na nieco intrygujący 
wpis. Początek 
brzmiał: „Uchylę rąbka 
pewnej informacji: 
od kilku miesięcy 
pracowaliśmy nad 
koncepcją modernizacji 
targowiska...” 

P ostanowiliśmy więc 
poznać nieco szerzej 
ów „rąbek informa-
cji”. Na czym polega 

koncepcja przebudowy targo-
wiska w Brwinowie? – Zaczęli-
śmy nad nią pracować jeszcze 
w listopadzie ubiegłego roku. 
Pojawiła się pierwsza wersja, 
druga, sugestie zmian. W kwiet-
niu pokazaliśmy tę koncepcję 
właścicielom nieruchomości 
sąsiadujących z targowiskiem. 
Generalnie im się spodobała, 
uwagi uwzględniliśmy w kolej-
nej wersji opracowania – mówi 
nam Arkadiusz Kosiński.

Dobrze, ale na jakich ele-
mentach owa koncepcja ma się 
opierać? – Dziś układ jest taki, 
że wszystkie obiekty na targowi-
sku są odsunięte trzy metry od 

granic sąsiednich nieruchomo-
ści. Za pawilonami, ale jeszcze na 
terenie targowiska jest bałagan, 

wieczorami dochodzi do „dziw-
nych”, rozrywkowych spotkań. 
Zaproponowaliśmy więc „roz-
ciągnięcie” pawilonów do gra-
nic nieruchomości. W rezultacie 

na targowisku będą mogły po-
wstać większe pawilony, zwięk-
szy się również przestrzeń na 

komunikację, powstanie prze-
pisowa droga pożarowa. Przy-
będzie  zadaszonych miejsc do 
handlu – twierdzi burmistrz.

Arkadiusz Kosiński podkre-
śla, że koncepcja moderniza-
cji targowiska spodobała się 
też samym kupcom. – Wczoraj 
się z nimi spotkaliśmy, przy-
szło kilkadziesiąt osób. General-
nie plan im się spodobał, choć 
oczywiście jakieś obawy były. 
W przyszłym tygodniu urucha-
miamy konsultacje z użytkowni-
kami targowiska, czyli naszymi 
mieszkańcami. Liczymy, że do 
17 lipca zbierzemy wszystkie 
uwagi, aby na koniec sierpnia 
wypracować optymalne rozwią-
zanie – mówi.

Kiedy więc przebudowa tar-
gowiska może się rozpocząć? 
Burmistrz Kosiński: – To jest 
długotrwały proces. Najwcześniej 
w 2019 roku. Będziemy szukać źró-
deł dofi nansowań zewnętrznych.

Już teraz burmistrz zaprasza 
mieszkańców na spotkanie ini-
cjujące konsultacje społeczne 
w sprawie koncepcji moderniza-
cji targowiska. Odbędzie się ono 
27 czerwca o godz. 18.00 w OSP 
Brwinów przy ul. Pszczelińskiej 3. 
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Targowisko będzie na miarę czasów 

G R O D Z I S K  M A Z .
Dobra wiadomość 
dla miłośników biegania. 
W grodziskim kalendarzu 
imprez sportowych 
pojawi się Parkrun, 
czyli cotygodniowe 
zmagania biegowe.

Czym jest Parkrun? To
cykliczny bieg, odby-
wa się zawsze w so-
boty i zawsze o godz. 

9.00. Biega się prze cały rok nie-
zależnie od warunków pogo-
dowych. Biegi przeznaczone 
są dla każdego bez względu na 
wiek. Do pokonania jest dystans 
o długości 5 km. Udział w bie-
gach jest bezpłatny. Celem im-
prez biegowych jest promocja 
aktywnego trybu życia. Cyklicz-
ność Parkrunu powala na sys-
tematyczne treningi.

W naszym regionie Par-
krun odbywa się w Pruszkowie 

i Skierniewicach. Niebawem do 
grona biegających miast dołączy 
Grodzisk Mazowiecki. Pierwszy 
grodziski Parkrun odbędzie się 
1 lipca na terenie Stawów Wal-
czewskiego. Start umiejscowio-
ny będzie w okolicach wejścia 
na teren od ul. Nadarzyńskiej. 
– W zdecydowanej większo-
ści nawierzchnia trasy to szutr 
i chodnik. W przypadku złej po-
gody niektóre fragmenty trasy 
mogą być pokryte błotem, liść-
mi oraz kałużami. W ramach 
możliwości wolontariusze ubez-
pieczający trasę będą stali na 
trasie w miejscach o podwyż-
szonym ryzyku lub fragmenty 
te zostaną oznaczone – zapew-
niają organizatorzy. 

Przed biegiem należy doko-
nać rejestracji na stronie biegu, 
wydrukować numer i kod star-
towy, a następnie przyczepić je 
do koszulki, w której będzie-
my biegać. [AS]

Parkrun zawita do Grodziska 
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Liczymy, że do 17 lipca zbierzemy 
wszystkie uwagi, aby na koniec 
sierpnia wypracować optymalne 
rozwiązanie – mówi Arkadiusz Kosiński.
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Polbruk S.A. to jeden z największych na polskim rynku producentów kostki brukowej, betonowych 
wyrobów drogowych i innych elementów małej architektury. Firma posiada 18 zakładów 
produkcyjnych i jest częścią irlandzkiej grupy CRH plc.

Obecnie poszukujemy kandydatów do naszego zakładu w Pruszkowie na stanowisko:

Operator linii produkcyjnej
Podstawowe obowiązki:
•	 Obsługa nowoczesnej linii technologicznej produkującej wyroby betonowe,
•	 Stałe kontrolowanie jakości produkowanych wyrobów,
•	 Dbanie o prawidłowy przebieg procesu technologicznego.

Wymagania:
•	 Uprawnienia do obsługi wózka jezdniowego,
•	 Mile widziane doświadczenie przy obsłudze pulpitów sterowniczych. 

oraz

Elektryk
Podstawowe obowiązki:
•	 Utrzymanie w pełnej sprawności linii produkcyjnych pod kątem elektrycznym,
•	 Aktywne uczestnictwo w usuwaniu usterek i awarii.

Wymagania na stanowisko elektryk
•	 Wykształcenie min. zasadnicze zawodowe / techniczne, 
•	 Wiedza w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych do 1kV,
•	 Uprawnienie SEP do 1kV,
•	 Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

Oferujemy:
•	 Pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku . Więcej o nas: www.polbruk.pl
•	 Możliwość rozwoju zawodowego poprzez kursy i szkolenia,
•	 Stabilne warunki zatrudnienia, umowa o pracę.

CV prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: jacek.kowalczyk@polbruk.pl  
lub osobiście w zakładzie: POLBRUK S.A. ul. Parzniewska 6, 05-800 Pruszków.

Firma zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
Na dokumentach prosimy umieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 

w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r.  
o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. nr 101, poz. 926 z późn. zm. )”.

MAM 
 W UCHU

MAM 
 W UCHU

MAM 
 W UCHU

MAM 
 W UCHU

MAM 
 W UCHU

Szkolenia 
BHP

– wstępne
– okresowe

694 127 292
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Akcja została przeprowadzona 13 
czerwca. W trakcie przeszukania ma-
gazynów w Jankach funkcjonariusze 
Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbo-
weg wraz CBŚ odnaleźli dokumentację 
księgową dwóch firm, z której wynika-
ło, że w magazynach przedsiębiorstw 
przetrzymywane są automaty do gier. 

Maszyny są nielegalne. W magazynach 
i garażach odkryto aż 214 automa-
tów. Urządzenia zostały zabezpieczo-
ne. Sprawą nielegalnych automatów 
do gier zajmie się delegatura  Mazo-
wieckiego Urzędu Celno-Skarbowego  
w Pruszkowie. Szacunkowa wartość 
rynkowa urządzeń to 2,5 mln zł. To 

Zarekwirowali  
ponad 214 automatów 

kolejna akcja Urzędu Celno-Skarbo-
wego i CBŚ w naszym regionie. Na po-
czątku czerwca w Wólce Kosowskiej 
zlikwidowano dwa nielegalne kasyna. 
Mundurowi odkryli tam 40 urządzeń 
do gier hazardowych, stół do gry w ko-
ści i dwie ruletki. Funkcjonariusze od-
kryli również wzory paszportów. [AS]  

1. Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1073) oraz uchwały Nr XXV/240/2016 Rady Gminy Raszyn z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Dawidy Bankowe w Gminie Raszyn – rejon 
ul. Kmicica, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
części terenów położonych we wsi Dawidy Bankowe w Gminie Raszyn – rejon ul. Kmicica, obejmujący obszar planu w obrębie 
Dawidy Bankowe w Gminie Raszyn, którego granice wyznaczają:
1)  od północy – północne granice działek nr ew.: 20/83, 20/82, 20/81, 20/80, 20/79, 20/78, dalej północna i wschodnia granica 

działki nr ew. 20/77, a następnie północne granice działek  nr ew.: 20/36 i 20/73; 
2)  od wschodu - wschodnie granice działek nr ew.: 20/73 i 20/74; 
3)  od południa - południowe granice działek nr ew.: 20/74, 20/75, 20/76, 20/37, 20/38, dalej zachodnie granice działek nr ew.: 

20/41 i 20/38, a następnie południowe granice działek nr ew.: 20/36 i 20/33;
4)  od zachodu – zachodnie granice działek nr ew.: 20/33 i 20/83,
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 3 do 31 lipca 2017 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w siedzibie 
Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, II piętro (tablica ogłoszeń obok pokoju 219), w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w  dniu 10 lipca 2017 r. o godz. 
15.00, w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, pok. 102. 

2. Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1073) oraz uchwały Nr XXV/239/2016 Rady Gminy Raszyn z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Wypędy w Gminie Raszyn – Obszar IV, zawiadamiam o wyłożeniu 
do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Wypędy  
w Gminie Raszyn – Obszar IV, obejmujący dwa obszary planu w obrębie Wypędy w Gminie Raszyn, którego granice wyznaczają:
1)	 w obszarze nr 1:

a) od północy –  odcinek od zachodniej do wschodniej granicy działki nr ew. 39/1, 
b) od wschodu – wschodnia granica administracyjna obrębu Wypędy;
c) od południa – południowa granica działki nr ew. 39/1;
d) od zachodu – zachodnia granica działki nr ew. 39/1 na długości 70,0 m,

2)  w obszarze nr 2:
a)  od północy – północne granice działek nr ew. 46/1 i 47;
b)  od wschodu – wschodnia granica administracyjna obrębu Wypędy;
c)  od południa – południowe granice działek nr ew.: 155/5, 79/4 i 79/6 do osi istniejącej ul. Zdrojowej;
d)  od zachodu – oś istniejącej ul. Zdrojowej, dalej południowa granica działki nr ew. 58/2, a następnie zachodnia granica 

obrębu Wypędy,

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 3 do 31 lipca 2017 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w siedzibie 
Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, II piętro (tablica ogłoszeń obok pokoju 219), w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w  dniu 10 lipca 2017 r. o godz. 
16.00, w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, pok. 102. 

Projekty planów oraz prognozy udostępnione zostaną również na stronie internetowej Gminy www.bip.raszyn.pl – Prawo lokalne – Plany 
zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Raszyn – Projekty planów.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje 
ustalenia przyjęte w projekcie miejscowym, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Raszyn  
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,  
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 sierpnia 2017 r.  

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do ww. projektów planów jest Wójt Gminy Raszyn.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 2-5, w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 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 (Dz. U.  z 2016 r., poz. 353 ze zm.) ww. projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz  
z prognozą oddziaływania na środowisko poddaje się postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, 
zapewniając możliwość udziału społeczeństwa w tym postępowaniu w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. 

W związku z powyższym, Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz wnosić uwagi i wnioski. 
Uwagi i wnioski w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać do Wójta Gminy Raszyn w formie 
pisemnej w Kancelarii Urzędu Gminy Raszyn lub pocztą na adres 05-090 Raszyn ul. Szkolna 2a; ustnie do protokołu w Referacie 
Urbanistyki i Planowania Przestrzennego (pokój 219) oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności 
opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres: urbanistyka@raszyn.pl., w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 14 sierpnia 2017 r. Uwagi i wnioski powinny zawierać imię, nazwisko i adres Wnioskodawcy oraz oznaczenie nieruchomości. 

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez 
rozpatrzenia. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest Wójt 
Gminy Raszyn.        

Z up. Wójta
Zastępca Wójta

mgr  Michał Kucharski

Raszyn, dnia 23 czerwca 2017 r.

OGŁOSZENIE    
Wójta Gminy Raszyn  

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 
• części terenów położonych we wsi Dawidy Bankowe w Gminie Raszyn – rejon ul. Kmicica 
• części terenów położonych we wsi Wypędy w Gminie Raszyn - Obszar IV

Reklama

Wianki i wiele  
plenerowych atrakcji 

 Joanna Wielgus 

R E G I O N
Kolejny weekend  
w naszym regionie upłynie 
pod znakiem ciekawych 
imprez plenerowych. 
Podpowiadamy co,  
gdzie i kiedy!

W iele wskazuje na to, 
że zabawie sprzy- 
jać będzie także 
dobra pogoda, 

więc w sobotę i niedzielę śmia-
ło można planować spędzenie 
czasu na świeżym powietrzu  
i przy dźwiękach muzyki. 

PRUSZKÓW
Pruszkowskie Wianki co roku 
przyciągają całą masą ciekawych 
propozycji. Nie inaczej będzie te-
raz. Spotykamy się o godz. 12.00 
w niedzielę, 25 czerwca, w Parku 
Potulickich. W parkowej scene-
rii zaplanowano szereg atrakcji, 
w tym konkursy na najładniejszy 
wianek i poszukiwanie kwiatu 
paproci. W czasie festynu bę-
dzie można popływać kajaka-
mi. O godz. 17.00 do wspólnej 
zabawy i tańca zaprosi zespół 
Pruszkowiacy, a godzinę póź-
niej grupa Stavar. 

Równolegle na Placu Jana Paw-
ła II będzie można podziwiać wy-
stawę zabytkowych motocykli 

(od godziny 14.00). O 17.00 uli-
cami Pruszkowa przejedzie pa-
rada tych maszyn. A już od godz. 
18.00 na Placu zaczną gromadzić 
się miłośnicy rolek, aby wziąć 
udział w Nightskatingu, wspól-
nym przejeździe ulicami miasta 
(start o godz. 19.00). Również 
w niedzielę odbędzie się IV Bieg 
Dzieci. Początek zmagań o godz. 
10.00 na stadionie Znicza. 

GRODZISK MAZ. 
Wianki w Grodzisku odbędą się 
w sobotę na Stawach Walczew-
skiego. O godz.16.30 z tanecznym 
repertuarem wystąpi orkiestra 
Gedeon Richter. O godz. 18.00 

w swingowych rytmach pozo- 
staniemy dzięki zespołowi 
Grzeczni Chłopcy. O tej samej 
porze rozpoczną się warszta-
ty robienia wianków. Kulmi-
nacja o godz. 22.00, kiedy swój 
występ rozpocznie Teatr Ognia 
i kiedy wianki zostaną puszczo-
ne na wodzie. W niedzielę rów-
nież na Stawach Walczewskiego 
odbędzie się otwarcie kąpieliska 
i boisk do siatkówki. Tego dnia 

rozegrany zostanie turniej siat-
kówki plażowej o puchar burmi-
strza miasta.

OTRĘBUSY
Ostatni czerwcowy weekend w za-
bytkowym parku w Karolinie tak-
że upłynie pod znakiem wspólnej 
zabawy i powitania lata. O opra-
wę zadba zespół Mazowsze,  
a w programie m.in. koncerty,  
warsztaty artystyczne, zajęcia 
edukacyjne, niespodzianki dla 
młodszych i starszych, prze-
jażdżki kucykami, jarmark pro-
duktów regionalnych i rękodzieła 
artystycznego, pokaz musztry pa-
radnej, degustacja potraw. Do tego 

Strefa Dziecka, gdzie czekać będą 
dmuchane zamkni, wata cukro-
wa, popcorn. W piątek, 23 czerw-
ca, o godz. 20.30 na scenie głównej 
zobaczymy solistów, chór i balet 
pod dyrekcją Jacka Bonieckiego 
z gościnnym udziałem zespołu 
Trebunie-Tutki. W sobotę zaba-
wa rozpocznie się o godz. 13.00 od 
koncertu muzyki popularnej. Im-
prezę poprowadzą Olgierd Łuka-
szewicz, Duet Jaha i Michał Haber.  

P R U S Z K Ó W
Już niedługo stan  
ul. Broniewskiego 
znacznie się poprawi. 
Droga co prawda nie 
przejdzie generalnej 
modernizacji, a jedynie 
doraźny remont,  
ale komfort jazdy  
ulegnie zmianie. 

M ieszkańcy Prusz-
kowa od lat czeka- 
ją na remont cią- 
gu drogowego  

Warsztatowa – Broniewskiego  
– Warszawska. Inwestycja jest  
jednak bardzo złożona, a co za  
tym idzie kosztowna. Trwają 
prace związane z budową ka-
nalizacji deszczowej wzdłuż  
ul. Warsztatowej. Jednak gene-
ralna modernizacja tego szlaku  
jest w przygotowaniu.

Ze względu na planowane za-
mknięcie linii kolejowej nr 447 
oraz konieczność stworzenia 
autobusowej komunikacji za-
stępczej niejako wymusza prze-
prowadzenie remontu, zwłaszcza 
ul. Broniewskiego. To właśnie tędy 
ma kursować część autobusów, 
a nie wykluczone, że i kierowcy 
wybiorą tę drogę by przedostać 
się do Warszawy.

– Zarówno nam jako sta-
rostwu, tak i miastu zależy na 
tym, aby wprowadzić komuni-
kację zastępczą dla mieszkań-
ców w jak najbardziej dogodny 

sposób. Projekt powstał w związ-
ku z planem skierowania komu-
nikacji zastępczej, dla połączenia 
północnej część Pruszkowa 
z Warszawą, ciągiem dróg powia-
towych ul. Warsztatową i Bro-
niewskiego oraz ul. Warszawską 
w Piastowie – mówi nam Krzysz-
tof Bukowski ze Starostwa Po-
wiatowego w Pruszkowie.

Aby autobusy mogły kursować 
tą trasą konieczne jest popra-
wienie stanu nawierzchni dro-
gi. Dlatego powiat przygotowuje 
się do przeprowadzenia remon-
tu nawierzchni ul. Broniewskie-
go. Nowa nakładka pojawi się na 
odcinku od ul. Warszawskiej do 
strażnicy. Oprócz ułożenia dwu-
warstwowej nakładki bitumicz-
nej na jezdni wymienione zostaną 
krawężniki. Remont obejmie 
również chodnik. Orientacyjny 
koszt remontu wyniesie około 450 
tys. zł. Część pieniędzy dołoży na 
to zadanie miasto Pruszków.

Kiedy ruszą roboty? – Chcemy, 
aby remont był możliwie jak naj-
mniej uciążliwy dla kierowców, 
dlatego planujemy przeprowa-
dzić go w wakacje. Na tę chwilę 
nie jestem jeszcze w stanie podać 
dokładnej daty ogłoszenia prze-
targu. Obecnie przygotowywa-
na jest dokumentacja i liczymy,  
że nastąpi to w ciągu najbliż- 
szych dni – zaznacza Bukowski.

Broniewskiego ma być go-
towa przed zamknięciem linii  
kolejowej 447. [AS]

Szykują się do remontu 
Broniewskiego 

KOMORÓW
Mieszkańcy sołectwa Komo-
rów lato powitają 23 czerwca 
(piątek) o godz. 18.30. Atrak-
cje? Konkurs wianków dla dzie-
ci, malowanie buziek, karaoke, 
gry i zabawy, grill, ognisko, po-
tańcówka. Muzykę zapewni ze-
spół Forte. Impreza odbędzie się 
przy ul. Kaliszany 18.

NADARZYN
Piknik rodzinny to propozycja 
na niedzielę w Nadarzynie. Na 
terenie przy kościele św. Kle-
mensa nie zabraknie występów 
artystycznych, animacji, teatrzy-
ków. Zabawa rozpocznie się po 
mszy o godz. 12.00 i potrwa do 
godz. 17.00. Będzie to okazja aby 
odwiedzić wiele ciekawych sto-
isk, spróbować potraw z grilla, 
kupić rękodzieło. Przed godz. 
15.00 wystartuje VII Nadarzyń-
ski Bieg Rodzinny. 

MILANÓWEK
W niedzielę, 25 czerwca, w mie-
ście-ogrodzie zaplanowano otr-
warcie Miejskiego Podwórka na 
terenie kąpieliska miejskiego. 
Początek imprezy o godz. 15.00, 
a w programie strefa aktywno-
ści sportowych: park linowy, 
ping-pong, piłkarzyki, labi-
rynt, kręgle oraz strefa relak-
su: scena letnia, animacje dla 
dzieci i plaża.

W sobotę i niedzielę śmiało można 
planować spędzenie czasu na świeżym 
powietrzu i przy dźwiękach muzyki. 
Propozycji i atrakcji czeka wiele! 
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Marsz „Różni a Równi” po raz kolejny przeszedł 
ulicami Grodziska Mazowieckiego 

W sobotę, 17 czerwca 2017 roku 
już po raz piąty odbył się marsz 
pod hasłem „Różni a Równi”. 

Marsz jest wyrazem solidar-
ności z osobami niepeł-
nosprawnymi. Imprezie, 
która była organizowana 

przez Starostwo Powiatu Grodziskiego 
towarzyszyła wystawa prac uczestni-
ków konkursu plastycznego nawią-
zującego do idei marszu, kiermasz 
oraz punkty informacyjne instytucji, 
w których można było zasięgnąć opi-
nii i uzyskać pomoc i wsparcie.

Marsz rozpoczął się punktualnie 
o godzinie 14.00. W imieniu Starostwa 
Powiatu Grodziskiego wszystkich ze-
branych powitała Lidia Abramczyk. 
Następnie głos zabrał Paweł Dłużewski, 
który podkreślił iż, „idea marszu jest 
godna uwagi i fantastyczna. To akcep-
tacja niepełnosprawności intelektual-
nej, fi zycznej, akceptacja nas samych, 
bowiem nie ma człowieka, który czułby 

się w pełni zdrowy, bez jakiejkolwiek 
ułomności. Mimo wszystko powinniśmy 
wszyscy siebie akceptować. Na szcze-
gólną uwagę zasługuje fakt, że wszyscy 
przyszli tu dobrowolnie, rezygnując ze 
swoich obowiązków, czy innych zajęć 
– dodał Paweł Dłużewski. Głos zabrał 
również Starosta Grodziski – Marek 
Wieżbicki, który podziękował wszyst-
kim za przybycie i wyraził zadowolenie 

z tego, że marsz organizowany jest już 
po raz piąty i mimo tylu lat wciąż mo-
żemy się spotkać i w nim uczestniczyć.  
Spod pomnika Józefa Chełmońskie-
go uczestnicy marszu przeszli depta-
kiem, ulicami: Zondka, Krupińskiego, 
Bartniaka i 3-go Maja do Parku Skarb-
ków. Tego dnia wręczono nagrody i wy-
różnienia dla uczniów, którzy wzięli 
udział w konkursie plastycznym. Jego 

celem było promowanie idei marszu, 
tolerancji dla osób z niepełnospraw-
nością. Część z nich można było zo-
baczyć w Parku Skarbków. Upominki 
i gratulacje wręczyli: Marek Wieżbicki 
– Starosta Grodziski, Przewodniczą-
cy Rady Powiatu – Jerzy Terlikowski 
oraz Barbara Madzelan-Sadoś, Naczel-
nik Wydziału Oświaty, Kultury i Spor-
tu.  Do konkursu zgłoszono 59 prac 

w kategoriach: szkół podstawowych, 
gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych 
i w kategorii osób niepełnosprawnych. 

Podziękowania otrzymali również 
kierownicy i dyrektorzy instytucji, 
jednostek powiatu, które nieprze-
rwanie działają na rzecz aktywizacji 
osób niepełnosprawnych. W marszu 
uczestniczyli radni powiatu grodzi-
skiego, kierownicy i dyrektorzy jed-
nostek powiatowych oraz członkowie 
stowarzyszeń, którzy dbają na co dzień 
o potrzeby osób z niepełnosprawno-
ścią i ich rodzin. Inicjatywy, takie jak 
sobotni marsz, mają na celu inte-
grację z osobami niepełnosprawny-
mi, zmniejszenie różnic społecznych 
oraz udostępnienie informacji zwią-
zanych z formami terapii i pomocy, 
jaką mogą uzyskać. 

Można  śmiało stwierdzić, że organi-
zowanie takich imprez zmienia sposób 
postrzegania osób niepełnosprawnych. 
Z roku na rok w marszu bierze udział 
coraz więcej osób. AGB

Powiat Grodziski
Biuletyn przygotowywany i reDagowany przez Starostwo Powiatu GroDziskiego. ReDakcja WPR nie ponosi oDpowieDzialności za jego treść.

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

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

J uż od godzin południowych, 
w niedzielę, 18 czerwca miesz-
kańcy wypełniali plac przy
ul. Księdza Jerzego Popiełusz-

ki w Michałowicach, gdzie odbył się 
tegoroczny festyn Dni Gminy Mi-
chałowice. Ofi cjalnego otwarcia te-
go wydarzenia dokonał wójt gminy 
Michałowice, Krzysztof Grabka, który 
życzył wszystkim wspaniałej zabawy 
i niezapomnianych wrażeń.

Wśród wielu artystów, którzy za-
prezentowali się na scenie nie mo-
gło oczywiście zabraknąć uczniów 
z gminnych szkół w Komorowie,  No-
wej Wsi i Michałowicach oraz chó-
ru z Opaczy-Kolonii „Czerwone 
Korale” i michałowickich senio-
rów „Michałowiczanka”. 

Bardzo ciekawie było także podczas 
występu Teatru Tańca OBF oraz OBF 
Broadway, gdzie panie zaprezentowały 

niezwykły układ choreografi czny na-
wiązujący do znanych musicali.

Na najmłodszych czekało wiele 
niespodzianek. Odważni mogli się 
sprawdzić na dużych lub tych nieco 
mniejszych dmuchanych zjeżdżal-
niach, a wiele doskonałej zabawy 
i fikołków było także dzięki kulom 
bumper ball i eurobungee.

 Bardzo dużym zainteresowaniem 
cieszyły się stoiska, gdzie można by-
ło ozdobić koszulkę, plecak czy tor-
bę na zakupy. Działo się również na 
stoisku twórczości artystycznej, na 
którym to dzieci tworzyły przepięk-
ną i wyjątkową biżuterię. Natomiast 
co można zrobić z wykorzystaniem 
surowców wtórnych,  można było 
się dowiedzieć podczas warszta-
tów ekologicznych. 

Ale to nie wszystko. Mieszkańcy 
mogli fotografować się w różnych 

Za nami festyn z okazji Dni Gminy Michałowice. Wydarzenie, którego nie 
można było przegapić. Piękna pogoda, moc atrakcji i muzyka na żywo 
w wykonaniu gwiazdy wieczoru, którą w tym roku była znakomita wokalistka, 
kompozytorka i autorka tekstów, Anna Wyszkoni. To wszystko dostarczyło 
mieszkańcom porządną dawkę energii.

stylizacjach w fotobudce, uczestniczyć 
w akcji „Ośmiorniczki dla wcześnia-
ków w Gminie Michałowice”, treningu 
fi tness z instruktorką, zobaczyć tre-
surę psów czy  wystawę "Gmina daw-
niej i dziś".  Można było też ścigać się 
wymarzonym autkiem po torze wy-
ścigowym aut Carrera. Dla ochłody 
organizatorzy częstowali lodami, zaś 
dla wzmocnienia - grochówką.  

 W trakcie festynu nie mogło 
oczywiście zabraknąć konkursów, 
w których głównymi z nagrodami 
były 2 koszulki Reprezentacji Pol-
ski w piłce nożnej. Uwaga !!! z pod-
pisami wszystkich piłkarzy.

Mieszkańcy przenieśli się też 
do słonecznej Italii, gdyż na sce-
nie zabrzmiały największe włoskie 
przeboje w wykonaniu rodowite-
go Włocha, Franchesco Chiarinie-
go (Volare, L’italiano…).

Festyn Dni Gminy 
Michałowice A.D. 2017

Brawo gminni 
gimnazjaliści!
Znów uczniowie III klas gimnazjów 
gminy Michałowice uzyskali średni 
wynik z obowiązkowego egzaminu 
gimnazjalnego wyższy nich ich 
koledzy uczęszczający do szkół w 
Warszawie czy na terenie powiatu 
pruszkowskiego. Gratulujemy!!!

Egzaminy odbyły się w kwietniu. W gminnych 
gimnazjach przystąpiło do nich 161 uczniów.

Uczniowie gminnych szkół, podobnie jak 
w całym kraju, najlepsze wyniki uzyskali z ję-
zyka angielskiego (wersja podstawowa) - 84,5 
% oraz języka polskiego - 80,9%. 

Na tle gminy najlepiej wypadli uczniowie 
ze szkoły w Michałowicach.

Tegoroczne wyniki uczniów nie są przy-
padkowe. Od lat egzamin gimnazjalny wy-
pada w gminnych szkołach dużo lepiej niż 
w kraju, woj. mazowieckim, powiecie prusz-
kowskim i Warszawie.

Przypomnijmy także, że niedawno gminna 
oświata uplasowała się na 2. miejscu ogól-
nopolskiego rankingu "Miejsc sprzyjają-
cych edukacji".

Po całym dniu wyśmienitej i nie-
ustającej zabawy przyszedł czas 
na wisienkę na torcie, a dokładniej 
mówiąc na występ gwiazdy wieczo-
ru tegorocznego festynu Dni Gminy 
Michałowice. W tym roku przed mi-
chałowicką publicznością wystąpiła 
Anna Wyszkoni. Wśród wielu piose-
nek które mogliśmy usłyszeć w nie-
dzielę znalazły się takie przeboje jak 
„Czy ten pan i pani”, „Biegnij przed 
siebie”, „Wiem, że jesteś tam”. Nie za-
brakło również piosenek z najnowszej 
płyty artystki „Jestem tu nowa”, któ-
ra ukazała się blisko miesiące temu.

Do zobaczenia za rok!

EGZAMIN 
GIMN.2017

GMINA 
MICHA OWICE

WARSZAWA POWIAT 
PRUSZK.

WOJEW. 
MAZ.

KRAJ

J Z. POLSKI 80,9 79,1 75,2 72,4 69
HISTORIA I WOS 70,7 69,8 65,8 61,8 59
MATEMATYKA 60,1 61,3 55,4 50,9 47

PRZYRODNICZE 62,4 62,3 58,4 54,9 52
J Z.ANG. PODST. 84,5 82,9 77,8 71,1 67
J Z. ANG. ROZSZ. 70,5 68,4 60,7 53,2 49

 

 



Piątek, 23 CZERWCA 2017

W I A D O M O Ś C I

Ogłoszenia

G R O D Z I S K  M A Z O W I E C K IR E G I O N
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódz-
kich przygotowuje się do kolejnego re-
montu w naszym regionie. Ogłoszony 
został przetarg na wykonanie remon-
tu nawierzchni bitumicznej na drodze 
wojewódzkiej nr 718. Niestety nie cho-
dzi o fragment trasy w Pruszkowie, ale 
o odcinek tuż poza granicami miasta 

leżący w powiecie warszawskim-za-
chodnim. – Remont będzie prowadzo-
ny na odcinku między linią kolejową  
a granicą między Duchnicami a Prusz-
kowem – mówi nam Monika Burdon, 
rzecznik prasowy Mazowieckiego 
Zarządu Dróg Wojewódzkich.W ra-
mach prac na ponad 2-kilometrowym 

Będzie remont 718 

odcinku drogi zostanie sfrezowana 
nawierzchnia jezdni. Na jej miejscu 
zostanie ułożona nowa nakładka bi-
tumiczna, wyprofilowane zostaną 
również pobocza drogi. Wszystkie 
prace mają zostać wykonane do końca 
sierpnia. W trakcie remontu kierowcy  
muszą liczyć się z utrudnieniami. [AS] 
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Nadarzyn, dnia 23.06.2017 r.

O G Ł O S Z E N I E
Wójta Gminy Nadarzyn

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego  

w Gminie Nadarzyn  
 
Na podstawie art. 17 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003  r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016  r., poz. 778 ze zm.) 
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Nadarzyn:

•	 Uchwały Nr XXX.364.2017 z dnia 27 marca 2017  r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla działki nr ew. 427/8 w Nadarzynie,

•	 Uchwały Nr XXXI.378.2017 z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla działek nr ew.: 148/1, 148/2, 149/1, 149/2  
i 150 we wsi Parole,

•	 Uchwały Nr XXXI.379.2017 z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części wsi Rozalin – rejon ulic: Daniewice, 
Przemysłowa i Kawalerska.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planów miejscowych. 
Wnioski do planów należy składać na piśmie do Urzędu Gminy Nadarzyn 
ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn, w terminie do 28 lipca 2017 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 1, w związku z art. 46 pkt. 
1 i art. 51 ust. 1 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 ze zm.), zawiadamiam o przystąpieniu 
do przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko, 
obejmujących sporządzenie prognoz oddziaływania na środowisko 
dla potrzeb projektów ww. miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego.  
Stosownie do art. 54 ust. 2 ww. „ustawy” organ opracowujący projekt 
dokumentu zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w strategicznej 
ocenie oddziaływania na środowisko. 
W związku z powyższym, Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną 
dokumentacją sprawy w Referacie Urbanistyki i Architektury w godzinach 
pracy Urzędu (pok. 114) oraz wnieść uwagi i wnioski. Zgodnie z art. 40 
„ustawy” uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie 
do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez 
konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Uwagi i wnioski należy składać na piśmie w kancelarii Urzędu Gminy 
(pok.100), pocztą na adres: Urząd Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 
24, 05-830 Nadarzyn lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
na adres: architektura@nadarzyn.pl, w terminie do 28 lipca 2017 r. 
Uwaga lub wniosek powinny zawierać imię i nazwisko lub nazwę  
i adres wnioskodawcy, przedmiot uwagi lub wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy 
Nadarzyn.
Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostaną bez 
rozpatrzenia.

Wójt Gminy 
mgr inż. Janusz Grzyb         

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 miasta Pruszkowa dla obszaru  
Al. Wojska Polskiego – Gordziałkowskiego – Komorowska – Brzozowa  
– Obszar I.” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Wyłożenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie 
się od 3 lipca 2017 r. do 24 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 10 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 7 sierpnia 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 7 sierpnia 2017 r.

Prezydent Miasta Pruszkowa
mgr Jan Starzyński

Ogłoszenia

OBWIESZCZENIE
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 21.06.2017 r. 
została wydana decyzja nr 7/2017 o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej obejmującej budowę drogi gminnej  
– ulica Piachy w miejscowości Pęcice, gmina Michałowice 
na działkach:

378/1, 361(361/1, 361/2), 362(362/1, 362/2), 363(363/1, 
363/2), 378/2(378/9, 378/10), 379, 380(380/1, 380/2), 
391(391/1, 391/2), 392(392/1, 392/2) obręb Pęcice, gmina 
Michałowice.

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.

 Seweryn Dębiński 

P R U S Z K Ó W
O tym, że w okolicach  
toru kolarskiego 
w Pruszkowie powstanie 
plac zabaw dla psów 
pisaliśmy pod koniec 
maja. Miasto udostępniło 
informacje o ofertach 
jakie złożyły firmy,  
by wykonać to zadanie. 
Niestety kwoty są  
wyższe niż planowano,  
czy uda się zrealizować  
tę inwestycję? 

Z takim też pytaniem po-
stanowiliśmy zwrócić 
się do urzędu miasta. 
– Niebawem powinno 

nastąpić rozstrzygnięcie, ponie-
waż my zakładamy realizację te-
go placu zabaw do końca lipca. 
Zabrakło nam niewielkiej kwoty 
z tych środków, które były w bu-
dżecie obywatelskim. Chodzi o 
kwotę około 3,5 tys. sł w stosun-
ku do najniższej oferty złożonej 

przez jedną z firm. Planujemy 
dołożyć te środki i zrealizować 
projekt niebawem. Powiedzmy 
sobie szczerze, że ta kwota jest 
niewielka przy skali całego zada-
nia – wyjaśnia Michał Landow-
ski, wiceprezydent Pruszkowa.

Najniższą ofertę złożyła firma 
Weran – nieco ponad 95,5 tys. zł. 
Kolejne przedsiębiorstwo za-
oferowało zaledwie kilkanaście 

złotych więcej, a ostatnia – trze-
cia – oferta wynosiła 118 tys. zł. 
Czy z uwagi na tę sytuację termin 
zakończenia inwestycji ulegnie 
zmianie? – Nie powinien – od-
powiada krótko Landowski.

Przypomnijmy co właściwie 
powstanie pomiędzy prusz-
kowskim torem kolarskim 
a garażami od strony ul. Ewy. 
W ramach tej inwestycji zostaną 

wykonane nawierzchnie z pia-
sku (240 m kw.) i żwiru (72 m 
kw.), trawniki (330 m kw.) oraz 
ogrodzenie. Oczywiście nie za-
pomniano o najważniejszych 
elementach, czyli urządzeniach 
zabawowych dla psów. Zamon-
towane zostaną: kładka, płotki 
(w kształcie kości), równoważ-
nia duża, obręcze i drążki do 
skoków, tunel, słupki do slalo-
mu i ścieżki. Oprócz tego poja-
wią się ławki, kosze na śmieci 
i psie odchody, kaseta na worki 
higieniczne oraz tablica infor-
macyjna z regulaminem.

– Zaprojektowany ogródek 
zabaw dla psów, w formie wy-
posażonego ogrodzonego wy-
biegu, będzie miejscem gdzie 
bezpiecznie będzie można pu-
ścić psa ze smyczy, wystoso-
wanym regulaminem, czyste 
i komfortowe. Miejsce to po-
wstanie żeby psy nie biegały lu-
zem i miały miejsce do zabawy, 
treningów i socjalizacji – napi-
sano w dokumentacji projekto-
wej inwestycji.
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Plac zabaw dla psów.  
Znamy oferty

Wójt Gminy Nadarzyn  
zawiadamia, 

że na stronach internetowych Urzędu Gminy 
Nadarzyn – www.nadarzyn.pl (BIP) oraz 
na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu 
Gminy Nadarzyn został zamieszczony wykaz 
nieruchomości położonych w Nadarzynie, 
przeznaczonych do oddania w najem.

Reklama



OgłoszeniaZamów: 22 758 77 88
reklama@wprmedia.pl                
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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

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ

22 758 77 88

 ► Biuro rachunkowe w Milanówku 
zatrudni księgową. vero-mona@wp.pl 

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

 ► Poszukujemy fryzjerów do 
renomowanego salonu fryzjerskiego 
w Podkowie Leśnej. Bardzo dobre 
warunki fi nansowe od 35-45 % od 
obrotu, praca w systemie zmianowym. 
Zapewniamy profesjonalne szkolenia. 
Osoby zainteresowane prosimy o 
kontakt tel.781-540-777, podkowa@
galeriaarkadius.pl

 ► 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 

 ► Pedantyczna Ukrainka, posprząta dom, 
mieszkanie, biuro po remoncie też na 
terenie Warszawy i w okolicach. 
Telefon: 722-733-927

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

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

Pomoc Kuchenną, Hotel Pałacyk 
Otrębusy, 503-164-828 

 ► Poszukujemy pracowników na 
stanowisko pomocy fryzjerskiej 
z ukierunkowaniem na dalszy rozwój 
zawodowy i możliwością awansu. 
Zapewniamy atrakcyjne wynagrodzenie 
i szkolenia zawodowe. Osoby 
zainteresowane prosimy 
o kontakt tel. 781-540-777,
podkowa@galeriaarkadius.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 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 Panie i Panów do 
sprzątania oraz pracowników ochrony 
z orzeczeniem o niepełnosprawności. 
Umowa o pracę. Wynagrodzenie 
2100,00 zł/miesiąc. Praca na terenie 
Pruszkowa. Tel. kontaktowy 
720-847-919 lub (14) 680-90-85 

 ► Zatrudnię mężczyznę do  obsługi 
maszyn produkcyjnych i pakujących 
oraz prac magazynowych 
w Pruszkowie. Tel. 501-000-005, 
e-mail: info@tantus.pl 

 ► Zatrudnimy Panie i Panów  
do sprzątania  oraz pracowników 
ochrony z orzeczeniem 
o niepełnosprawności. 
Umowa o pracę. Wynagrodzenie 
2100,00 zł/miesiąc. Praca na terenie 
Pruszkowa. Tel. kontaktowy 
720-847-919 lub (14) 680-90-85 

Kupię

 ► Skup książek i staroci 606-900-333 

Sprzedam

 ► Magiel, tel.: 535-487-338 

 ► Sprzedam meble kuchenne, 
sprzęt AGD oraz szafy z ekspozycji 
tel.: 510-873-993 

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 

 ► Dachy papą: 605-606-914 

Dam pracę

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

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

 ► 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 

 ► Pracowników ochrony na obiekt 
handlowy w Piasecznie. Zapewniamy 
szkolenie. Stawka 11 zł netto. Grafi k do 
ustalenia. 660-720-557; 605-627-980; 
605-611-567; 605-954-981 

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

 ► 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

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

PARTNER HANDLOWY

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!

Wójt Gminy Nadarzyn 
zawiadamia,  

że na urzędowych tablicach 
ogłoszeń oraz na stronach 

internetowych urzędu 
został zamieszczony 

wykaz  nieruchomości, 
stanowiących  drogę  

wewnętrzną, przeznaczonych  
do wydzierżawienia w trybie 

bezprzetargowym. 

Szkolenia 
BHP

– wstępne
– okresowe

694 127 292

 ► Docieplanie Budynków 
795-969-696 

 ► Elektryk, tel.: 500-300-402 

 ► Hydraulik, 535-872-455 

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

 ► Protezy zębowe 450 zł: 508-357-334 

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

 ► Studnie tel. 601-231-836  

Szkolenia BHP - wstępne, 
okresowe 694-127-292 

 ► 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 



R E K L A M A
Piątek, 23 CZERWCA 201716


