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G R O D Z I S K  M A Z .
Grodziskie Stawy 
Walczewskiego przyciągają 
tłumy, ale czasami słychać 
głosy niezadowolenia. Chodzi 
o kąpielisko, niektórzy 
mieszkańcy narzekają na 
jakość wody w zbiornikach. 
Postanowiliśmy to sprawdzić. 

Sanepid: woda w stawach jest dobrej jakości

N a facebookowych 
stronach i grupach 
co pewien czas poja-
wiają się niezbyt po-

chwalne wpisy na temat jakości 
wody w stawach. Takie wiado-
mości dotarły też bezpośrednio 
do nas. – Byliśmy dwa razy na 
grodziskich Stawach i nasze 

dzieci, łącznie pięcioro, nie-
stety po każdym pobycie wy-
miotowały. Ktoś wykonuje 
badania tej wody? – dopytu-
je czytelniczka.

Podobne pytanie zadaliśmy 
burmistrzowi Grodziska Ma-
zowieckiego. – Badania wody 
przeprowadzane są na okrągło, czYtAJ WiĘceJ nA str. 2

zgodnie z wymaganiami. Woda 
jest oceniana jako najwyższej 
jakości. Zresztą takie badania 
są do wglądu. Dlatego zatru-
cie dzieci nie może być kwe-
stią wody – mówi Grzegorz 
Benedykciński.

 Anna Sołtysiak 

P R U S Z K Ó W
Miał całe życie przed sobą. 
20-letni Adrian zginął 
w wyniku wypadku, do 
którego doszło na terenie 
Żbikowa. Mężczyzna 
wpadł do głębokiego 
wykopu. Czy był to 
nieszczęśliwy wypadek
czy niedopatrzenie 
wykonawcy prac? 

D o tego tragicznego 
wydarzenia doszło 
w nocy z 26 na 27 lipca. 
Około godz. 23.30 na 

Czy tej tragedii można było uniknąć? 

czYtAJ WiĘceJ nA str. 2

ul. 3 Maja wpadł do wykopu 
– mówiła nam „na gorąco” pod-
kom. Karolina Kańka, rzecznik 
prasowy Komendy Powiatowej 
Policji w Pruszkowie.

Strażacy, którzy wyciągnęli 
z wykopu 20-latka udzielili mu 
pomocy. Konieczne było prze-
prowadzenie reanimacji, ponie-
waż mężczyzna nie oddychał. 
Po dotarciu na miejsce karetki 
opiekę nad 20-latkiem przejęli 
ratownicy medyczni. – Przeję-
liśmy pacjenta po zatrzymaniu 
akcji serca. 20-latek w stanie 
bardzo ciężkim został prze-
wieziony do szpitala – poin-
formował nas Wojciech Diadia, 

ul. 3 Maja na wysokości numeru 
92 Adrian wpadł do głębokiego 
na kilka metrów wykopu. W do-
le znajdowała się woda. – Straż 
wyciągnęła go, ale dopiero po 
10 minutach. Reanimacja trwała 
prawie godzinę po czym został 
przewieziony do szpitala, praw-
dopodobnie kolejowego – napi-
sał do nas czytelnik.

Policjanci z pruszkowskiej 
komendy potwierdzili infor-
macje o tym dramatycznym 
wydarzeniu. – Otrzymaliśmy 
zgłoszenie kilkanaście minut 
po godz. 23.00. Ze wstępnych 
oględzin wynika, że mężczy-
zna idąc polami na wysokości 

kierownik pruszkowskiej bazy 
Falck Medycyna.

Mimo pomocy otrzymanej 
od strażaków, ratowników me-
dycznych i lekarzy nie udało 
się uratować 20-latka. Kilka 
godzin po tych wydarzeniach 
otrzymaliśmy informację, że 
Adrian zmarł.

Policjanci zaraz po tym tra-
gicznym wydarzeniu podkre-
ślali, że było zbyt wcześniej 
na ocenę przyczyn tragedii. 
Sprawdziliśmy czy dziś wia-
domo już coś więcej na temat 
tego wypadku.

Wracamy do sprawy wypadku na terenie Żbikowa M
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Broniewskiego 
w nowym przebiegu  5
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Badania wody przeprowadzane są na okrągło, zgodnie 
z wymaganiami. Woda jest oceniana jako najwyższej jakości 
– Grzegorz Benedykciński, burmistrz Grodziska Mazowieckiego o stanie wody na Stawach Walczewskiego.

02

Chwilę po zamieszczeniu infor-
macji na naszym portalu pojawi-
ły się głosy, że wykop do którego 
wpadł 20-latek był źle zabezpie-
czony. Czytelnik, który poinfor-
mował o wypadku, również tak 
uważał. – Szczerze to była kwe-
stia czasu kiedy wydarzy się tu ja-
kaś tragedia. Tam non-stop małe 
dzieci przechodzą i nikt się nie 
interesuje, że tam są słabo za-
bezpieczone wykopy i każdy mo-
że sobie tam wejść – zaznacza. 

Co więcej wśród komentarzy 
jeden z internautów podkreślił, 
że sprawa nieodpowiedniego za-
bezpieczenia terenu budowy była 
zgłaszana straży miejskiej. – Już 
przynajmniej miesiąc wcześniej 
były zgłaszane problemy z budo-
wą która się tam odbywa, straż 
miejska przyjeżdżała robiła 
zdjęcia i jak widać nie przynio-
sło to żadnego skutku – napisał 
jeden z czytelników. 

Postanowiliśmy zweryfiko-
wać tę informację. Okazało się, że 
strażnicy miejscy otrzymali wia-
domości od mieszkańców, ale nie 
dotyczyły one zabezpieczenia te-
renu budowy. – W sprawie tej bu-
dowy otrzymaliśmy tylko jedno 
zgłoszenie. Dokładnie 8 czerwca. 
Mieszkańcy skarżyli się na gło-
śne działanie pomp, które w nocy 
wypompowywały wodę z wyko-
pu – powiedział nam Włodzi-
mierz Majchrzak, komendant 
pruszkowskiej straży miejskiej. 

zabezpieczającej. Inni zaznacza-
ją natomiast, że siatka okalała 
wykop. Okoliczności lipcowe-
go wypadku bada pruszkowska 
prokuratura. Zapytaliśmy więc, 
czy wiadomo już jak i czy w ogóle 

teren budowy był zabezpieczo-
ny. – Policjanci sporządzili notat-
kę z oględzin miejsca zdarzenia. 
Wynika z niej, że teren budowy 

był ogrodzony oraz oznaczony ta-
bliczką informującą o wykopach 
– powiedziała nam prokurator 
Marta Grochowska, która pro-
wadzi sprawę. – Policjanci będą 
ustalać czy zabezpieczenia były 
wystarczające – zaznacza.

Kilku czytelników poinformo-
wało nas, że grupa znajomych 
20-latka była pod wpływem al-
koholu. Te informacje potwier-
dza prokuratura. – Z zeznań 
wynika, że znajomi mężczy-
zny wcześniej spożywali alko-
hol. Również 20-latek miał go 
spożywać – mówi Grochowska. 
– W tym przypadku czekamy na 
potwierdzenie tych informacji 
przez opinie z zakładu medy-
cyny sądowej. Ta zostanie wy-
dana za kilka miesięcy – dodaje. 

Wszyscy nadal zastanawiają 
się jak doszło do tej tragedii. Czy 
to nieszczęśliwy wypadek? Nie-
dopatrzenie wykonawcy? Zbyt 
słabe lub nieodpowiednie zabez-
pieczenia terenu budowy? Py-
tań jest wiele. – Na tym etapie 
nie wykluczamy żadnego sce-
nariusza i badamy każdy wątek 
– podkreśla Grochowska.

Na wyjaśnienie tej sprawy 
i ostateczne ustalenia trzeba 
jeszcze poczekać. Jak długo jesz-
cze potrwa śledztwo? – Mamy 
jeszcze kilka osób do przesłu-
chania. Ważna jest również opi-
nia zakładu medycyny sądowej. 
Sprawa potrwa jeszcze kilka 
miesięcy – podkreśla prokura-
tor prowadząca postępowanie. 

Czy tej tragedii można 
było uniknąć? 

– Była interwencja i po uzgod-
nieniach z kierownikiem budo-
wy, pompy miały być wyłączane 
na noc. To jedyne zgłoszenie ja-
kie mamy odnotowane w naszych 
książkach – dodaje. 

Wiele osób twierdzi, że teren 
budowy był nieodpowiednio ogro-
dzony podkreślając, że wokół wy-
kopu nie było ustawionej siatki 

dokończenie ze str. 1

Wracamy do sprawy wypadku na terenie Żbikowa

– Ja rozumietm z czego te gło-
sy niezadowolenia mogą wy-
nikać. Jak ktoś mnie nie lubi 
to ma powody żeby się dener-
wować, bo tak fajnego miejsca, 
tak pięknego trudno szukać 
w okolicy. To prawdziwy prze-
bój. Ponadto jeśli kogoś coś nie-
pokoi to są takie instytucje jak 
m.in. sanepid. Wystarczy tam 

zadzwonić i zgłosić sprawę 
– dodaje burmistrz Grodziska 
Mazowieckiego.Wobec tego po-
stanowiliśmy zwrócić się do 

ocenę bieżącej jakości wody 
w Stawach Walczewskiego. Wy-
starczy wejść pod ten adres: 
www.grodzisk.psse.waw.pl, klik-
nąć w zakładkę „Aktualności 

i komunikaty”, a następnie w „Ko-
munikaty”. Widoczne są dwa 
ostatnie badania z 4 i 17 lipca. 
Wówczas stwierdzono przydat-
ność wody do kąpieli. [SD]

Sanepid: woda w stawach 
jest dobrej jakości

Powiatowej Stacji Sanitarno-
-Epidemiologicznej w Grodzi-
sku Mazowieckim i spytać, czy 
napłynęły zgłoszenia dotyczące 
konkretnie tego tematu. – Żad-
nych takich zgłoszeń nie było. 
Wykonujemy badania wody na 
bieżąco. Zrobiła się piękna po-
goda, być może ktoś zauważył, 
że woda zmętniała lub coś w tym 
rodzaju, bo woda jest dobrej ja-
kości – mówi Grażyna Wasilew-

ska, zastępca kierownika Sekcji 
Higieny Komunalnej. 

Ponadto na stronie grodziskie-
go sanepidu można sprawdzić 

dokończenie ze str. 1 F o t o m i g a w k aF o t o m i g a w k a

8 sierpnia po 11.00 na wysokości Galerii Podkowa doszło do zdarze-
nia z udziałem trzech pojazdów. – W stronę Grodziska poruszał się 
mercedes, który wjechał w motocyklistę sygnalizującego manewr 
skrętu w lewo. Ten trafi ł na przeciwległy pas ruchu i uderzył w nad-
jeżdżający samochód. Motocyklista trafi ł do szpitala – mówił nam 
st. asp. Sławomir Janowiec z grodziskiej komendy. [JM]  
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R E G I O N
9 sierpnia w godzinach 
porannych na autostradzie 
A2 w stronę Warszawy 
doszło do wypadku. 
W miejscowości Kotowice 
(gmina Brwinów) 
zderzyły się dwa pojazdy. 
Ucierpiało sześć osób.

Z darzenie sparaliżowało 
ruch w stronę Warsza-
wy. Przez kilka godzin 
kierowcy mogli korzy-

stać tylko z jednego pasa ruchu. 

– Do wypadku doszło o godz. 
4.35 na autostradzie A2 w Ko-
towicach. Policjanci pracują na 
miejscu i usuwają pozostałości 
po zdarzeniu. Kierowcy muszą 
liczyć się z utrudnieniami – mó-
wiła nam „na gorąco” mł. asp. 
Marta Słomińska z Komendy Po-
wiatowej Policji w Pruszkowie.

Sześć osób zostało przewie-
zionych do szpitala. – Samochód 
marki renault najechał na cy-
sternę, odbił się od niej i wjechał 
w barierę energochłonną. Pojaz-
dem podróżowała sześciooso-
bowa rodzina z Izraela. Wszyscy 
zostali przetransportowani do 
szpitala – podaje  mł. asp. Marta 
Słomińska. – Okoliczności wy-
padku będą wyjaśniane – dodaje.

Ale to nie jedyne zdarzenie, 
do którego doszło tego dnia na 
autostradzie A2. Kilka godzin 
później policjanci interwenio-

wali przy kolizji. – Do stłuczki 
doszło w stronę Grodziska na 
wysokości... wspomnianego 
wcześniej wypadku. Kierow-
ca jednego z pojazdów zapa-
trzył się na zdarzenie i najechał 
na samochód poruszający się 
przed nim – wyjaśnia prusz-
kowska funkcjonariuszka. [JM]

Sześć osób rannych 
w wypadku na A2
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–  Żadnych takich zgłoszeń nie było. 
Wykonujemy badania wody na bieżąco 
– mówi nam Grażyna Wasilewska z PSSE 
w Grodzisku.
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– Samochód marki renault najechał 
na cysternę, odbił się od niej i wjechał 
w barierę energochłonną – opisywała 
mł. asp. Marta Słomińska.

Policjanci sporządzili notatkę
 z oględzin miejsca zdarzenia. 
Wynika z niej, że teren budowy był 
ogrodzony oraz oznaczony tabliczką 
informującą o wykopach. 
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42mln zł – tyle wynosiła cena wywoławcza na pierwszej licytacji komor-
nicznej gruntów, na których miał powstać park rozrywki Adventure World 

Warsaw. Na zakup działek pod Grodziskiem Mazowieckim nie było chętnych. 42 mln  
zł

Reklama

N A D A R Z Y N 
W Nadarzynie ma  
powstać prawdziwe 
rowerowe „El Dorado”. 
Gmina inwestuje  
w ścieżki dla cyklistów, 
ale to nie koniec. 
Niewykluczone,  
że mieszkańcy będą  
mogli korzystać  
z roweru gminnego.

W ubiegłym roku 
Nadarzyn otrzy-
mał ponad 4,5 mln 
zł dofinansowania 

na budowę ścieżek rowerowych. 
Szybko przystąpiono do realizacji 

przedsięwzięcia i efekty są już wi-
doczne m.in. na ul. Plantowej. Cy-
kliści powinni być zadowoleni, 
bo powstanie blisko 20 km ście-
żek rowerowych.

Na tym gmina Nadarzyn nie 
zamierza poprzestać. Urząd 
przygotowuje dokumentację na 
kolejne ścieżki, które zapewnią 
lepszą komunikację oraz wpły-
ną na redukcję emisji dwutlenku 
węgla. – Obecnie przygotowuje-
my dokumentację, której wymaga 
jednostka organizująca finanso-
wanie tj. ZIT WOF.  Na część ście-
żek mamy pełną dokumentację 
wraz z pozwoleniami na realiza-
cję, dla dwóch odcinków mamy 

przygotowany program funkcjo-
nalno-użytkowy. Termin złoże-
nia dokumentów 31 sierpnia br 
– podaje Anna Gutowska, kierow-
nik referatu inwestycji w gmi-
nie Nadarzyn.

Rower gminny w Nadarzynie?

Kolejna licytacja terenów 
pod AWW

 Anna Sołtysiak 

G R O D Z I S K  M A Z .
Jeden z komorników 
działających przy  
grodziskim sądzie 
rejonowym przygotowuje  
się do ogłoszenia drugiej  
już licytacji gruntów,  
na których miał powstać 
park rozrywki Adventure 
World Warsaw.

Niektórzy praktycznie do 
samego końca wierzy-
li, że pod Grodziskiem 
Mazowieckim powsta-

nie gigantyczny park rozrywki. 
Inwestycja pod szyldem „Adven-
ture World Warsaw” miała składać 
się z pięciu wysp tematycznych, 
na których planowano rozmieścić 
25 wyjątkowych atrakcji. Goście 
znaleźliby tam kolejki górskie, 

zjeżdżalnie wodne, baseny, in-
teraktywne fontanny i wiele in-
nych. Uzupełnieniem kompleksu 
miały być: baza hotelowa z 800 
pokojami, całoroczny aquapark 

oraz strefa rozrywkowo-handlo-
wa. Budowa miała zakończyć się 
w 2015 r., ale park testowo miał 
zostać udostępniony dla gości 
jeszcze w 2014 r.
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wyszło, zaś teren, na którym miał 
powstać AWW ma zlicytować ko-
mornik. W maju br. odbyła się 
pierwsza licytacja komornicza  
20 działek. Niestety nie było chęt-
nych na ich zakup.

Wartość grodziskich grun-
tów należących do AWW została 
oszacowana na 56 mln zł. Cena 
wywoławcza na pierwszej licy-
tacji wynosiła 3/4 tej kwoty, czyli  
42 mln zł. – W przypadku drugiej 
licytacji cena wywoławcza stano-
wi 2/3 ceny oszacowania – poin-
formował nas komornik. Druga 
licytacja już została ogłoszona. Od-
będzie się 3 października w budyn-
ku Sądu Rejonowego w Grodzisku 
Mazowieckim. Cena wywoław- 
cza licytacji to już nie wspomniane 
42 mln zł, a o dziewięć milionów 
złotych mniej, czyli 33 mln zł. Czy 
tym razem znajdą się chętni?

Mowa o ścieżkach, ale przy oka- 
zji pojawi się niezbędna infra-
struktura. Na terenie gminy po-
jawi się 7 punktów „Bike&Ride”, 
w których udostępnionych zo-
stanie 70 miejsc postojowych. Ale 
nadarzyński urząd rozważa jesz-
cze jedno udogodnienie dla cy-
klistów. Chodzi o rower gminny. 
Obecnie, przy okazji budowy ście-
żek, na terenie gminy pojawi się 
infrastruktura w postaci wiat i sto-
jaków. Nie pozostaje nic innego, jak 
uzupełnić całość o system wypo-
życzalni rowerów. Gminna inicja-
tywa miałaby zostać zrealizowana 
przy okazji II etapu budowy ścieżek  
w oparciu o środki własne. [JM]

P R U S Z K Ó W
Nie pozostaje nic innego, 
jak tylko korzystać. 
Siłownia plenerowa  
przy ul. Tadeusza  
w Pruszkowie została 
oddana do użytkowania.

C oraz więcej osób 
stawia na aktywny 
wypoczynek. Aby 
umożliwić miesz-

kańcom odpowiednie warun-
ki do rekreacji, miasto tworzy 
siłownie plenerowe. Korzysta-
nie z nich jest w pełni darmowe, 
a szczególnie w okresie letnim 

tego typu miejsca cieszą się du-
żą popularnością.

W kwietniu pruszkowski 
magistrat ogłosił przetarg na 
wybudowanie siłowni plene-
rowej przy ul. Tadeusza. Mi-
nął kwartał i mieszkańcy mogą 

podziwiać efekty inwestycji. 
Do ich dyspozycji oddano je-
denaście urządzeń do ćwiczeń 
o zróżnicowanej funkcji. Te-
ren siłowni obejmuje 314 mkw. 
– Mamy nadzieję, że wybudo-
wana siłownia będzie cieszyła 
się dużym zainteresowaniem 
wśród mieszkańców nasze-
go miasta, a w szczególności 
mieszkańców dzielnicy Osto-
ja – podkreślają pruszkow-
scy urzędnicy.

Koszt wykonania siłowni przy 
ul. Tadeusza to blisko 170 tys. zł. 

Tym samym mieszkańcy 
Pruszkowa zyskali kolejne 

miejsce do rekreacji. Siłow-
nie zewnętrzne znajdują się: 
w Parku Anielin, w Parku Ma-
zowsze, w Parku Kościuszki, 
w okolicach studni oligoceń-
skiej przy ulicy Lipowej oraz 
przy ulicy Wiśniowej. [JM]

Siłownia 
plenerowa czeka 
na mieszkańców
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Wartość gruntów została oszacowana na 56 milionów złotych

Druga licytacja odbędzie się  
3 października w grodziskim Sądzie 
Rejonowy. Cena: 33 mln zł.

– Mamy nadzieję, że wybudowana 
siłownia będzie cieszyła się dużym 
zainteresowaniem wśród  
mieszkańców – mówią urzędnicy.
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Na ul. Mazowieckiej w Józefinie 
(gmina Żabia Wola) motocyklista 
wypadł z drogi i uderzył w betono-
wy przepust. W wyniku odniesionych 
obrażeń śmierć poniósł 22-letni pa-
sażer. Do zdarzenia doszło 7 sierpnia 
w godzinach wieczornych. Przyczyną 
wypadku była nadmierna prędkość.  

– W Józefinie na ul. Mazowieckiej 
21-letni motocyklista nie dostosował 
prędkości do warunków panujących 
na drodze i zjechał do rowu. Męż-
czyzna uderzył w betonowy prze-
pust – mówi nam st. asp. Sławomir 
Janowiec z Komendy Powiatowej 
Policji w Grodzisku Mazowieckim. 

Śmiertelny wypadek  
w Józefinie

Motocyklem podróżowały dwie 
osoby. Zdarzenie skończyło się 
tragicznie. – 22-letni pasażer trafił 
do szpitala z rozległymi obrażenia-
mi. Niestety nie udało się go urato-
wać, mężczyzna zmarł – podaje st. 
asp. Janowiec. – Z kolei prowadzący 
przebywa w szpitalu – dodaje. [JM] 

W R O T K A R S T W O
Kolejne wyzwanie przed 
Martą Dobrowolską  
(na zdjęciu druga z lewej). 
Wrotkarka UKS Grodzisk 
Mazowiecki dostała 
powołanie do reprezentacji 
Polski na zawody European 
Cadet Challenge.

T rudno wyobrazić so-
bie, że z krajowych za- 
wodów podopieczna 
Sławomira Chmury 

wraca bez medalu. To niemalże 
nierealny scenariusz. Dlaczego? 
Bo Marta Dobrowolska przyzwy-
czaiła, że zostawia rywalki dale-
ko w tyle. Nie robi jej różnicy, czy 

rywalizuje na torze łyżwiarskim 
czy wrotkarskim.

W sezonie zimowym zawodnicz-
ka grodziskiej Sparty triumfowa-
ła w grudniowych Ogólnopolskich 
Zawodach Dzieci w Zakopanem, 
a potem wzięła udział w mię-
dzynarodowym campie w Col-
labo. Fantastycznym pokazem 
umiejętności były młodzieżo-
we mistrzostwa kraju, w których 

Dobrowolska zdobyła pięć zło-
tych medali. Triumfowała na  
500 m (dwa razy), 1000 m, 1500 m  
oraz w wieloboju. Sezon letni? 
W maju Dobrowolska wyruszyła  
do Tomaszowa Mazowieckiego 
na mistrzostwa Polski w jeździe 
szybkiej na wrotkach. Zawod-
niczka Sparty zdobyła dwa zło-
ta i srebro, a wraz z koleżankami 
triumfowała również w sztafecie.

Marta Dobrowolska jest obser-
wowana przez trenerów kadry. Na 
początku sierpnia zawodniczka 
otrzymała powołanie do repre-
zentacji Polski na zawody Eu-
ropean Cadet Challenge, które 
odbędą się w dniach 11-12 sierp-
nia w Ostendzie. [JM]

Dobrowolska powołana do kadry
P I A S T Ó W

Piastowskie kino Baśń 
ma stać się wyjątkowym 
miejscem dla widzów. Nie 
tylko za sprawą filmów, 
ale i warunków w jakich 
można je oglądać. Obecnie 
w kinie trwają prace 
remontowe.

O siągnięcie wysokie-
go standardu – taki 
jest cel moderniza-
cji. Pierwsze zmia-

ny w piastowskim kinie, które 
pamięta lata 70-te przeprowa-
dzono w 2014 roku. Konieczna 
była wymiana aparatury projek-
tora analogowego na cyfrowy, 

pojawił się nowy ekran projek-
cyjny oraz system nagłaśniający. 
Wiadomo, że w kinie sprzęt od-
grywa ważną rolę, ale sam bu-
dynek był w... kiepskim stanie. 
W związku z tym wymieniono 
podłogi, ocieplono dach i poło-
żono nową izolację.

Sala kinowa zmieniła się 
i widzowie mogą oglądać fil-
my w komfortowych warun-
kach. Jednak w okresie letnim 
nie ma czasu na próżnowanie. 
Standard kina jest stale ulep-
szany. – Przeprowadzane obec-
nie działania to kolejne etapy 
ulepszania kina Baśń. Skoń-
czył się remont pomieszcze-
nia zaadoptowanego na nową 

siedzibę kasy kinowej. Trwa 
również pierwszy etap wdra-
żania systemu klimatyzacji oraz 
zwiększenie liczby miejsc dla 
widzów na sali kinowej – po-
informował piastowski urząd.

Na prowadzone prace mia-
sto otrzymało dofinansowanie 
z Polskiego Instytutu Sztu- 
ki Filmowej. 

Od września widzowie po-
nownie będą mogli zasiąść 
wygodnie w fotelach w kinie 
Baśń i oglądać ciekawe pro-
dukcje. Na początek w reper-
tuarze „Gru, Dru Minionki” oraz 
„Synalek”. Filmy będą wyświe-
tlane w dniach 1-3 września, od-
powiednio o 17.00 i 19.00. [JM]

Szpital poszukuje 
najlepszego rozwiązania

 Jakub Małkiński 

P R U S Z K Ó W
Burza ugaszona. Przed 
pruszkowskim Szpitalem 
Kolejowym otwiera się nowy 
rozdział po połączeniu 
z Mazowieckim Centrum 
Rehabilitacji „STOCER”  
Sp. z o.o. Jaka będzie 
przyszłość placówki?

W maju los Szpita- 
la Kolejowego im. 
dr med. Włodzi-
mierza Roeflera 

w Pruszkowie Sp. z o.o. stanął 
pod znakiem zapytania. Wielo-
tygodniowa batalia była niezwy-
kle trudna i wyczerpująca. – Szpital 
Kolejowy im. dr med. Włodzi-
mierza Roeflera w Pruszkowie 
Sp. z o.o. nie został zakwalifiko-
wany do podstawowego systemu 
zabezpieczenia szpitalnego czy-
li tzw. sieci szpitali. Z uwagi na to 
zarząd spółki dołożył wszelkich 
starań, wykorzystując wszystkie 
ścieżki prawne, aby doprowadzić 
do uzyskania przez szpital kwa-
lifikacji do „sieci ”. Jedną z takich 
możliwości było uzyskanie wpisu 
poprzez decyzję ministra zdrowia. 
Niestety, pan Konstanty Radziwiłł 
nie widział potrzeby aby Szpital Ko-
lejowy funkcjonował samodzielnie 

na terenie Pruszkowa – wyjaśnia 
nam Anna Bida z MCR Stocer,  
Szpital Kolejowy w Pruszkowie.

4 sierpnia w pruszkowskiej 
placówce podsumowano jej 
działalność jako spółki prawa 
handlowego. Poruszono również 
kwestię przyszłości. Nad szpita-
lem zebrały się czarne chmury, 
ale udało się znaleźć rozwiąza-
nie. Jeśli nie sieć szpitali to... – In-
ną możliwością było połączenie ze 
spółką która spełniała przesłanki 
wymienione w ustawie o świad-
czeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków pu-
blicznych. Zapewniało to gwa-
rancję uzyskania finansowania na  
4 lata. W związku z tym 1 sierpnia 
2017 roku Szpital Kolejowy połączył 
się z Mazowieckim Centrum Re-
habilitacji „Stocer” Sp. z o.o., która 
jest spółką przejmującą – tłumaczy 
Bida. – Szpital Kolejowy funkcjono-
wać będzie w innej formie praw-
nej, jako jednostka organizacyjna 
Mazowieckiego Centrum Rehabi-
litacji Sp. z o.o. – dodaje.

Do końca września szpital 
realizuje kontrakt podpisany 
z Narodowym Funduszem Zdro-
wia. Jakie są plany placówki, co 
do dalszego funkcjonowania?  
– Z dniem 1 października 2017 
roku w życie wchodzą nowe 
przepisy regulujące działanie 
i finansowanie Szpitali wcho-
dzących w skład „sieci szpitali” 
z których wynika, iż szpital nie 
uzyska finansowania w zakresie 
oddziałów realizujących kontrakt 
planowy. W Szpitalu Kolejowym 
tylko jeden oddział realizuje ta-
ki kontrakt, jest to oddział chi-
rurgii. Obecnie zarząd spółki 
poszukuje rozwiązania w za-
kresie możliwości wykorzysta-
nia potencjału tego oddziału. Pod 
uwagę brane są różne rozwią-
zania zarówno w zakresie wyko-
rzystania oddziału na potrzeby 
wewnętrzne, jak również komer-
cyjne. Szpital przygotowany jest 
również do złożenia oferty kon-
kursowej – tłumaczy przedsta-
wicielka placówki.

Wybrali lokalizacje PRM
P R U S Z K Ó W

Poznaliśmy lokalizacje 
Pruszkowskiego Roweru 
Miejskiego wybrane przez 
magistrat. Sprawdziliśmy 
gdzie waszym zdaniem, 
powinny być ulokowane 
wypożyczalnie PRM.

W ielu mieszkańców 
miasta od daw-
na podkreślało, 
że w Pruszkowie 

powinny funkcjonować wypoży-
czalnie jednośladów w formule 
roweru miejskiego. Z tego roz-
wiązania korzysta bowiem wie-
le miast i gmin w naszej okolicy 
m.in. Warszawa, Grodzisk Mazo-
wiecki oraz Michałowice.

W Pruszkowie z wypoży-
czalni rowerów będzie można  
skorzystać już we wrześniu. Ma 
działać przez dwa miesiące  
do 5 listopada. Gdzie pojawią  
się stacje? Na początek wybra-
no cztery lokalizacje. Rowery  
będzie można wypożyczać 
w rejonie stacji WKD, ma być 
zlokalizowana przy ul. Ewy. 
Druga zostanie ustawiona przy  
ul. Helenowskiej w rejonie 
studni oligoceńskiej. Wypoży-
czalnia pojawi się również przy  
ul. Promyka w rejonie krzyżów- 
ki z ul. Robotniczą. Ostatnia, 
czwarta stacja, będzie dostęp-
na w Parku Mazowsze.

Czy te lokalizacje pokrywa-
ją się z wizją mieszkańców? 
Sprawdziliśmy, gdzie chcieli-
byście widzieć wypożyczalnie. 
Najwięcej głosów padło na takie 

lokalizacje jak dworzec WKD, 
dworzec PKP, Park Kościuszki, 
Park Mazowsze, Park Potulic-
kich od strony dzielnicy Tworki, 
os. Staszica, rejon Urzędu Sta-
nu Cywilnego, okolice Centrum 
Dziedzictwa Kulturowego, tar-
gowisko przy ul. Komorow-
skiej, rejon Nowej Stacji, okolice 

McDonalds, ul. Promyka, oko-
lice muzeum Dulag 121, okoli-
ce basenu Kapry lub szpitala na 
Wrzesinie, rejon sklepów Lidl 
zarówno przy al. Wojska Pol-
skiego i Al. Jerozolimskich. To 

propozycje najczęściej zgłasza-
ne lub takie, które zebrały naj-
więcej polubień.

Po uruchomieniu PRM miesz-
kańcy do swojej dyspozycji będą 
mieli 32 rowery (po osiem w każ-
dej stacji). Co ciekawe wśród 
nich będą dwa tandemy i dwa 
rowery dziecięce. Każda z czte-

rech stacji będzie miała 12 stano-
wisk, ale rowerów w niej będzie 
osiem. Skąd ta różnica? Dodat-
kowe miejsca pozwolą na zosta-
wienie na danej stacji większej 
liczby rowerów. [AS]
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W Pruszkowie z wypożyczalni  
rowerów będzie można skorzystać  
już we wrześniu.
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Kino ma być jak z bajki

dokończenie ze str. 1

Szpital Kolejowy połączył się z Centrum Rehabilitacji „STOCER” 
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Wielkimi krokami zbliża się zamknię-
cie linii podmiejskiej. Od 3 września 
będzie obowiązywał nowy rozkład 
jazdy Kolei Mazowieckich. „Wsiąść 
do pociągu byle jakiego” – niebawem 
słowa piosenki Maryli Rodowicz bę-
dą działały na podróżujących niczym 
płachta na byka. Wszystko związane 

jest z modernizacją linii 447, która 
we wrześniu zostanie zamknięta na 
rok. Pasażerowie obawiają się, że 
komunikacja zastępcza nie udźwi-
gnie ciężaru i nie zda egzaminu. Co 
do pociągów Kolei Mazowieckich, 
od 3 września będzie obowiązywał 
nowy rozkład jazdy. Składy jadące  

z Grodziska zatrzymają się dopiero na 
stacji Warszawa Zachodnia. Trzeba 
zaznaczyć, że liczba kursów spadnie.  
Nowy rozkład Kolei Mazowieckich 
ma obowiazywać do 14 październi-
ka. Mieszkańcy Piastowa, Pruszkowa 
czy Brwinowa będą zmuszeni korzy-
stać z komunikacji zastępczej. [JM] 

KM szykują się na remont,  
jest nowy rozkład

Reklama

 O G Ł O S Z E N I E
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego  

planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
położonego we wsi Otrębusy,  gm. Brwinów 

obejmującego działki o nr ew. 357/12 i 477/13.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 
z 2017r. poz. 1073) zawiadamiam o podjęciu przez Radę 
Miejską w Brwinowie uchwały nr XLIII.374.2017 z dnia  
31 maja 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru położonego we wsi Otrębusy, gm. Brwinów.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej 
wymienionego planu.

Wnioski na piśmie należy składać w Biurze Obsługi 
Interesanta Urzędu Gminy w Brwinowie (05-840 
Brwinów, ulica Grodziska 12, pokój nr 7) w terminie 
do dnia 8 września 2017 r. Wniosek powinien zawierać 
nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
       

w/z Burmistrza
Sławomir Walendowski 

Zastępca Burmistrza 
Gminy Brwinów

Broniewskiego  
w nowym przebiegu?

 Anna Sołtysiak 

P R U S Z K Ó W
Plany zmiany przebiegu  
ul. Broniewskiego  
w Pruszkowie znane są już 
od kilku lat. Czy zostaną 
wcielone w życie?

Dziś ul. Broniewskie-
go jest dość kręta. 
Ostre zakręty wy-
muszają na kierow-

cach zdjęcie nogi z gazu. Jest to 
jednak droga powiatowa, któ-
ra wraz z ulicami Warsztatową 
i Warszawską stanowi dogod-
ny ciąg komunikacyjny między 
Pruszkowem, Piastowem a war-
szawskim Ursusem. Ten układ 
komunikacyjny wzmocni jeszcze 
wiadukt nad torami kolejowy-
mi, który ma połączyć ul. War-
szawską z Grunwaldzką.

Władze Pruszkowa szukają już 
firmy, która zajmie się przygoto-
waniem dokumentacji projekto-
wej dla tej przeprawy. Inwestycję 
wspólnie sfinansują samorządy 
Pruszkowa, Piastowa, Powiatu 
Pruszkowskiego oraz PKP PLK.

Koncepcja budowy wspomnia-
nej przeprawy zakłada budo-
wę ronda po północnej stronie 
miasta. A to oznacza, że ul. Bro- 

niewskiego miałaby zostać włą-
czona w nieco innym miejscu niż 
wynika to z dzisiejszego układu 
drogi. Czym to jest spowodowa-
ne? Z zapisów miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzen-
nego dla tego obszaru miasta, 
który zakłada „wyprostowanie”  
ul. Broniewskiego.

Za zmianę przebiegu tej drogi 
odpowiadać będzie pruszkow-
skie starostwo powiatowe, bo-
wiem to właśnie ta jednostka jest 
zarządcą ul. Broniewskiego. Czy 
przygotowania do tej inwestycji 
już ruszyły? – Musimy poczekać 
na koniec remontu linii kolejowej 
447. Projekt jest robiony i prze-
widuje rozwiązanie docelowe. 

Ale musimy odłożyć to zadanie 
do 2019 r. – zaznacza Mirosław 
Chmielewski, członek zarządu 
powiatu pruszkowskiego.

Warto wspomnieć, że usta-
nowienie ul. Broniewskiego 
w nowym przebiegu będzie wy-
magało wykupu gruntów od pry-
watnych właścicieli. – Mamy tu 
mieszkańców, którzy będą mu-
sieli zostać wywłaszczeni. Jest to 
dla nich dramat. Kilka razy już 
byli u nas. Wiemy w jakiej sytu-
acji się znajdują i z duszą na ra-
mieniu oczekują naszych decyzji 
w tej sprawie. Byłoby dobrze po-
dejść do tego w sposób racjonalny 
i ludzki – zaznacza Maksym Go-
łoś, starosta pruszkowski.
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R E G I O N
W 2016 roku najwięcej osób 
przybyło do Warszawy 
– tak wynika z rankingu 
gmin pod względem salda 
migracji wewnętrznych 
opracowanego na 
podstawie danych 
Głównego Urzędu 
Statystycznego.  
Z naszego regionu  
najwyżej uplasował się 
Grodzisk Mazowiecki,  
który zajął 18. miejsce. 

Z estawienie objęło bli-
sko 2,5 tys. gmin. Saldo 
migracji to nic inne-
go jak różnica między 

napływem a odpływem ludno-
ści. Najwięcej osób przybywa do 
Warszawy (6571), która wyprze-
dziła Wrocław (1603) oraz Kra-
ków (1486). Ponad 1,5 tys. gmin 
zanotowało ujemne saldo mi-
gracji. Największy odpływ lud-
ności zanotowano w Poznaniu 

(– 1967), a następnie w Bydgosz-
czy (– 856) i Katowicach (– 852).

W naszym regionie najwyż-
szym dodatnim saldem migra-
cji może pochwalić się Grodzisk 
Mazowiecki (571). Gmina zajęła 
18. pozycję w zestawieniu ogól-
nopolskim, a 6. wśród gmin 
miejsko-wiejskich. W pierw-
szej „100” krajowego rankin-
gu znalazły się także Brwinów  
(59. pozycja), Pruszków (64), 
Nadarzyn (73) i Żabia Wola (92), 
których saldo migracji wyniosło 
odpowiednio: 226, 209, 182 i 155.

Więcej osób przybywa niż 
opuszcza: Jaktorów 144 (104. 
miejsce w Polsce), Michałowi-
ce 140 (109), Milanówek 57 (244) 
i Podkowę Leśną 21 (496).

W 2016 roku ujemne sal-
do migracji zanotowały: Pia-
stów (– 39 osób) oraz Raszyn 
(– 6), co w ogólnopolskim ze-
stawieniu dało gminom miej-
sca odpowiednio 2007 oraz  
1095 lokatę. [JM]

Grodzisk wysoko  
w rankingu migracji

Se
w

er
yn

 D
ęb

iń
sk

i

G R O D Z I S K  M A Z .
Strażnicy  
z grodziskiego 
ekopatrolu uratowali 
małego kociaka,  
który znalazł się na...  
autostradzie A2. 
Przerażonego 
zwierzaka zauważył 
jeden z kierowców.

N ietypowe zgło-
szenie otrzymali 
strażnicy z grodzi-
skiego ekopatrolu. 

Jeden z kierowców jadą- 
cych autostradą A2 w rejo-
nie Grodziska Mazowieckie-
go zauważył małego kociaka. 
Strażnicy po dotarciu na 
miejsce szybko zlokalizowa- 
li zwierzaka.

Mały kot znalazł schro-
nienie pod betonowymi 
barierami oddzielającymi 
dwa pasy na autostradzie. 
Wygrzebał sobie małą jamę 
w której się ukrył. Kociak 
trafił na badania do wete-
rynarza a teraz czeka na ad-
opcję. Zwierzak trafił pod 
opiekę grodziskiej Straży  
dla Zwierząt.

– Kotek nie miał szans sam 
wydostać się z terenu auto-
strady, nie wiadomo także 
jak się tam znalazł – zazna-
czają strażnicy. Dzięki reak-
cji kierowcy kociakowi udało 
się uratować życie. [AS]

Uratowali 
kociaka  
z autostrady

Układ komunikacyjny w północnej części 
miasta ma się zmienić

Ogłoszenie
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Nietypowe zdarzenie na ul. Radoń-
skiej w Grodzisku Mazowieckim. 
Z uszkodzonego pojazdu na drogę 
wylał się... beton. „Idzie Grześ przez 
wieś, worek piasku niesie. A przez 
dziurkę, piasek ciurkiem sypie się za 
Grzesiem” – wiersz Juliana Tuwima 
wręcz idealnie pasuje do opisywanej 

sytuacji. Lecz w tym wypadku nie 
o piasek, lecz o beton chodzi. Widok 
„gruszki” w ruchu drogowym nikogo 
nie dziwi. W końcu masę betonową 
trzeba dostarczyć na plac budowy, 
o ile po drodze jej się... nie zgubi. A tak 
właśnie było w czwartek (3 sierp-
nia) na ul. Radońskiej w Grodzisku. 

Masa betonowa wylała się z uszko-
dzonego pojazdu i zalała pas jez-
dni oraz trawniki na wysokości sie-
dziby Warszawskiej Kolei Dojazdo-
wej aż do ronda na ul. Warszaw-
skiej.  Nie obyło się bez utrudnień 
w ruchu. Usuwanie masy betono-
wej wymagało czasu. [JM] 

Beton zalał 
ulicę Radońską

Reklama

PRUSZKÓW
UL. KRASZEWSKIEGO 41

facebook.com/galeriastyle
TEL. 600 924 925

R E G I O N
Pruszkowskie starostwo 
powiatowe wprowadziło 
tak zwany system kolejkowy. 
Dzięki temu na wizytę 
w urzędzie będzie można 
umówić się przez internet.

T o rozwiązanie ma uła-
twić mieszkańcom 
załatwianie spraw 
urzędowych. Ile razy 

zdarzyło nam się trafi ć na gigan-
tyczną kolejkę w celu uzyska-
nia jakiegoś zaświadczenia lub 
ważnych informacji. System 
kolejkowy umożliwi dokładne 

zaplanowanie wizyty na wy-
brany przez nas dzień i godzinę.

– Z pomocą systemu kolejko-
wego można umówić się na wi-
zytę na stanowiskach z zakresu 
architektury, geodezji, komuni-
kacji (prawa jazdy i rejestracja 

pojazdów), paszportów (z wy-
łączeniem kas), oraz kancela-
rii. System działa intuicyjnie 
i nie powinien nikomu sprawić 

kłopotów. W prosty sposób po-
zwala przejść przez formularz 
rejestracyjny wybierając tema-
tykę spotkania, datę i godzinę, 
na którą chcielibyśmy zareje-
strować swoją wizytę. Póź-
niej zostaje nam tylko czekać 

na wyznaczony dzień i przyjść 
do Urzędu koniecznie minimum 
10 minut wcześniej, aby pobrać 
bilet wpisując otrzymany drogą 

mailową numer identyfi kacyj-
ny na monitorze biletomatu 
– informuje starostwo.

Póki co system działa w trybie 
testowym. Dzięki temu miesz-
kańcy będą mogli przekazać do 
urzędu swoje sugestie co do 
funkcjonowania i ewentualnego 
poszerzenia oraz usprawnienia 
systemu. Władzom powiatu za-
leży bowiem, by system spełniał 
jak najwięcej oczekiwań użyt-
kowników, czyli mieszkańców.

Internetowej rejestracji moż-
na dokonać pod adresem: http://
www.powiat.pruszkow.pl/system-
kolejkowy1421000/public/. [AS]

Na wizytę w urzędzie umów się przez internet

Zmienili organizację 
ruchu w Al. Jerozolimskich  
 Anna Sołtysiak 

P R U S Z K Ó W
Od 10 sierpnia obowiązuje 
zmieniona organizacja 
ruchu w Al. Jerozolimskich 
w Pruszkowie. Należy 
liczyć się ze sporymi 
utrudnieniami.

O d czwartku na skrzy-
żowaniu przy Zniczu 
w Pruszkowie poru-
szamy się inaczej. Ze 

względu na postępującą rozbudo-
wę wąskiego gardła konieczne było 
wprowadzenie zmian w organizacji 
ruchu. – Od najbliższego czwartku 
10 sierpnia 2017 od godziny 00.00 
na skrzyżowaniu Al. Jerozolimskich 
z ulicą Bohaterów Warszawy zosta-
je wprowadzona czasowa zmiana 
organizacji ruchu. Zmiany zostaną 
wprowadzone w związku z prze-
budową Al. Jerozolimskich w ra-
mach której przebudowywane jest 
skrzyżowanie – czytamy na facebo-
okowym profi lu Miasta Pruszków.

Na czym polegają zmiany? Przez 
skrzyżowanie Al. Jerozolimskich 

i ul. Bohaterów Warszawy mogą 
przejechać tylko ci kierowcy, któ-
rzy będą kierować się do stolicy 
lub Piastowa. Fragment DW 719 
przechodzący pod wiaduktem 

jest jednokierunkowy, podobnie 
jak niewielki odcinek ul. Bohate-
rów Warszawy. Niestety nie prze-
jedziemy tu w kierunku centrum 

Pruszkowa. Wjazd na wiadukt bę-
dzie możliwy tylko z ul. Prusa.

Kierowcy jadący od strony 
Warszawy do Pruszkowa mu-
szą dojechać autostradą A2 i dalej 

ul. Poznańską lub przez Regu-
ły i Pęcice.

Taka organizacja ruchu będzie 
obowiązywać tylko do 15 sierpnia.

Historyczne bieganie 
w Piastowie

B I E G I
Historię można poznawać 
na różne sposoby. 
Także poprzez bieganie, 
które jest swego 
rodzaju czczeniem pamięci 
o ważnych wydarzeniach. 
13 sierpnia w Piastowie 
odbędzie się Bieg Bitwy 
Warszawskiej na 
dystansie 1920 metrów.

P ołączenie aktywności 
fi zycznej i pamięci hi-
storycznej jest możli-
we. – Chcemy ożywić 

ducha historycznego wśród 
mieszkańców Piastowa. Przy-
bywa nowych osób, więc bieg 
to znakomita okazja do integra-
cji i poznania się – mówi nam 
Jerzy Derlatka, kierownik Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji w Piastowie.

Grand Prix Piastowskich 
Biegów Historycznych to pięć 
imprez. Pierwsza odsłona ry-
walizacji nastąpiła 9 lipca. 
Uczestnicy mogli wziąć udział 
w Biegu Mazurka Dąbrowskiego. 

Na listach startowych pojawi-
ło się 30 osób, jednak w zawo-
dach wzięło udział o pięć mniej. 
– Jak na okres wakacyjny to do-
bry wynik. Liczymy, że w ko-
lejnych biegach uczestników 
będzie przybywać. Planujemy 
również zorganizować Grand 
Prix w przyszłym roku – zazna-
cza Derlatka.

13 sierpnia o 11.00 wystartu-
je Bieg Bitwy Warszawskiej na 
dystansie 1920 metrów. Uczest-
nicy uczczą kolejną rocznicę Cu-
du nad Wisłą, który zatrzymał 

rozprzestrzenianie się rewolu-
cji na zachód. Trasa biegu pre-
zentuje się następująco: brama 
MOSiRu – skwer B. J. Sokor-
skich – park z pomnikiem Bo-
haterów Ruchu Oporu – wzdłuż 
kortów PTT i Bocce – chodni-
kiem wzdłuż ul. C. Godebskie-
go – chodnikiem przy kortach 
i parkiem wzdłuż ul. 11 Listo-
pada - skwer B.J. Sokorskich 
– MOSiR. Zapisy prowadzone są 
drogą elektroniczną: mosir.pia-
stow@op.pl bądź w dniu impre-
zy od 9.00 do 10.30. [JM]
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Ze względu na postępującą rozbudowę 
wąskiego gardła konieczne było 
wprowadzenie zmian w organizacji ruchu.

System kolejkowy umożliwi dokładne 
zaplanowanie wizyty na wybrany 
przez nas dzień i godzinę.
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Hala sportowa z kolejnym 
dofi nansowaniem

28 lipca br. została podpi-
sana umowa na dofi -
nansowanie w formie 
pożyczki ze środków 

NFOŚiGW w ramach programu „Po-
prawa jakości powietrza. Część 4) 
LEMUR - Energooszczędne Budyn-
ki Użyteczności Publicznej”. Celem 
programu jest zmniejszenie zużycia 
energii, a w konsekwencji ograniczenie 
lub uniknięcie emisji CO2 w związku 
z projektowaniem i  budową nowych 
energooszczędnych budynków uży-
teczności publicznej oraz zamieszka-
nia zbiorowego. Hala sportowa przy SP 
nr 1 została wybudowana w nowocze-
snym standardzie pasywnym, co po-
zwoli na zmniejszenie kosztów energii 
w trakcie jej użytkowania.

Inwestycja została także dofi nan-
sowana przez Ministra Sportu i Tury-
styki ze środków Funduszu Rozwoju 

Kultury Fizycznej w ramach Progra-
mu Rozwoju Regionalnej Infrastruk-
tury Sportowej. Kwota dofi nansowania 
to 2 mln zł. Całkowity koszt budowy 
hali to 9 450 465,92 zł.

Budowa hali dobiegła końca i za-
częły się już procedury odbiorowe. 
Budynek posiada trzy kondygnacje 
o łącznej powierzchni 1914 m². Znaj-
duje się w nim m.in. arena sporto-
wa (z możliwością podziału na trzy 
części), zaplecze szatniowo-sani-
tarne, hol, pokój trenerów, siłownia, 

pomieszczenia techniczne i ma-
gazyny. Widownia jest wyposażo-
na w 224 miejsca siedzące. Łączna 
powierzchnia areny o wymiarach 
44,75 m × 22,50 m i wysokości 7,05 
m umożliwi rozgrywanie spotkań 
na poziomie krajowym. 

Hala sportowa połączona ze Szko-
łą Podstawową nr 1 w Brwinowie bę-
dzie służyć uczniom w ramach lekcji 
wychowania fi zycznego. Po zajęciach 
szkolnych będzie to miejsce sporto-
wej aktywności mieszkańców. Oprócz 
boiska wielofunkcyjnego do ich dys-
pozycji będą także ścianka wspinacz-
kowa oraz sala fi tness.

Uroczyste otwarcie hali sporto-
wej planowane jest na 1 września 
br. Tego samego dnia o godz. 18.00 
odbędzie się tam jedno ze spotkań 
burmistrza Arkadiusza Kosińskiego 
z mieszkańcami. (PR)

Gmina Brwinów otrzymała dofi nansowanie w wysokości ponad 2 mln zł 
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Brwinowie.  
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601 333 138       603 962 657

•markizy •moskitiery, 
•rolety antywłamaniowe, 

•rolety materiałowe, 
•żaluzje alu/drewniane, 

•plisy

witrex2@onet.eu
roletywitrex.com.pl

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

PARTNER HANDLOWY

Szkolenia 
BHP

– wstępne
– okresowe

694 127 292

 797 705 105
-  

wystarczy
dowód osobisty

-  
gotówka
w jeden dzień

Pożyczka
 ekspresowa

P o ż y c z k i   e k s p r e s o w e

Nawet
do 6000zł

Sprawdź nas!
Koszt połączenia wg taryfy operatora.

797 705 110

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

Firma spożywcza zatrudni 
operatora maszyn i urządzeń 
produkcyjnych. Praca 
zmianowa. Dawidy k. Raszyna,   
praca@maga.net.pl, 
22 720-57-42 w. 120 

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

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

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

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

Auto-moto – kupię

 ► NIEMIECKI, wszystkie poziomy, 
604-262-308 

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 tys. 
694-127-292 

Nieruchomości – do wynajęcia

 ► Do wynajęcia garaż podziemny 
ogrzewany ul. Dobra. 
Cena 200 zł. 600-200-702 

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

 ► Wydzierżawię pod usługi plac 
1000 m2, Nadarzyn, 
696-023-878 

Nieruchomości – inne

 ► Zamienię mieszkanie 
kwaterunkowe 39 m2, dwa 
pokoje z kuchnią na większe 
lub o podobnym metrażu, 
może być zadłużone lub do 
remontu. Mieszkanie znajduje 
się w centrum Pruszkowa 
z małym czynszem. 
Tel.: 664-647-613 lub 
662-291-133 

Auto-moto – kupię

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

Usługi

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

 ► Czyszczenie skórzanej 
tapicerki samochodowej, 
505-076-331 

 ► Dachy papą: 605-606-914 

 ► Docieplanie Budynków 
795-969-696 

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

 ► Drzewa, krzewy – ścianie, 
pielęgnacja. Usuwanie 
pni/karp frezarką. 
Tel.: 661-880-661 

 ► Elektryk Pruszków i okolice 
tel.: 602-756-749 

 ► Hydraulik, 535-872-455 

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

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

 ► Protezy zębowe 450 zł: 
508-357-334 

Dam pracę

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

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

Poszukiwany pracownik – 
roznoszenie posiłków na 
oddziały szpitalne. 
Praca w Szpitalu Kolejowym 
tel.: 663-488-006 

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

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

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

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

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

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

 ► 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 

Różne

 ► Nie będę odpowiadał za 
pożyczki i kredyty zaciągnięte 
na moje dane osobowe.
Sławomir Sowiński. 
Tel.: 530-440-117 

OGŁOSZENIE
Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016r.,  
poz. 2147 z późń. zm.) Wójt Gminy Raszyn informuje, 
że podał do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie  
w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn na tablicy ogłoszeń  wykazu :
1) o przeznaczeniu do sprzedaży na rzecz użytkownika 

wieczystego, działki nr ew. 573 obręb Raszyn02 przy  
ul. Sportowej. 

Wykaz został wywieszony z dniem 2.08.2017,
2)  o przeznaczeniu do  wynajęcia na rzecz dotychczasowego 

najemcy dwóch miejsc na terenie szkoły podstawowej  
w Raszynie, w celu umieszczenia automatów  
sprzedających napoje. 

Wykaz został wywieszony z dniem  7.08.2017 roku.

Wykazy zostały wywieszone na okres 21 dni licząc od dnia 
wydania ogłoszenia.

ZAPRASZAMY PO SŁOJE,
SŁOICZKI, NAKRĘTKI, 
BUTELKI, AKCESORIA 
DO PRODUKCJI WINA

 
 

SKLEP OGRODNICZY  
W PRUSZKOWIE, UL. POGODNA 7

www.hurtownia-ogrodnicza.pl

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 

przeznaczonych  
do zamiany.

Niepubliczne  
Przedszkole Montessori

ul. Bolesława Prusa 16, 
05-800 Pruszków

Tel. 22 728 50 50, 608 783 589

ZaPrasZaMy do PrZedsZkola 
Montessori w PrusZkowie

Posiadamy 15-letnie 
doświadczenie, oryginalne 
pomoce rozwojowe, kameralną 
grupę oraz wykwalifikowaną 
kadrę. Naszym atutem jest 
także duży ogród, własna 
kuchnia oraz parking. Od wielu 
lat patronuje nam Polskie 
Stowarzyszenie Montessori.

www.przedszkole-montessori.com


