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Czy milanowski basen 
to ważny temat?

 Anna Sołtysiak 

P R U S Z K Ó W
Tu kopią, tam frezują, 
a w jeszcze innym 
miejscu dopiero kładą 
nawierzchnię. Do końca 
wakacji zostały już 
niespełna dwa tygodnie, 
a Pruszków przypomina 
raczej teren wykopalisk 
archeologicznych, 
a nie miasto gotowe 
na zamknięcie 
linii kolejowej. 

W ielu mieszkańców 
i kierowców oba-
wia się, że liczne 
remonty drogowe 

odbiją się na nich przysłowiową 

Pruszków to jeden wielki wykop 

CZYTAJ WIĘCEJ NA STR. 2

Takich głosów wśród naszych 
czytelników jest znacznie wię-
cej. I nie ma się co dziwić.

Od września ruch samochodów 
w Pruszkowie znacznie się zwięk-
szy i to nie tylko ze względu na 
koniec sezonu urlopowego. Wiele 

czkawką. – Kto koordynował te 
remonty? Czy nie dało się tego 
wszystkiego zrobić wcześniej 
albo szybciej. Zaraz zamkną ko-
lej, a większość dróg jest rozko-
pana. Może ktoś zasponsoruje 
mi helikopter – podkreśla Piotr. 

osób właśnie wtedy przesiądzie 
się z pociągów do aut, bowiem 
od 3 września na rok zamknięta 
zostanie linia kolejowa 447. Do-
datkowo na lokalnych drogach 
pojawią się autobusy komunikacji 
zastępczej. Czy do tego czasu uda 
się zakończyć remonty drogowe 
w Pruszkowie? Drogowcy i za-
rządcy dróg zapewniają, że tak. 
Oby te zapewnienia się sprawdzi-
ły zwłaszcza, że chodzi tu o jed-
ne z głównych dróg wyjazdowych 
z Pruszkowa: Al. Jerozolimskie, 
Warsztatową, Broniewskiego i Li-
pową. Warto dodać, że w połowie 
września ruszy remont wiaduk-
tu nad torami kolejowymi w cią-
gu ul. Poznańskiej. 

Czy we wrześniu czeka nas drogowy armagedon? Se
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Ż Y R A R D Ó W

Ekopark miejsce 
dla każdego  4
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Otwarcie hali 
widowiskowo-
-sportowej 
planowane jest 
na kwiecień 2020 r.

Dla kierowców najważniejsze 
jest to kiedy zakończy się remont 
Al. Jerozolimskich. Wyłączenie 
fragmentu tej arterii z ruchu wy-
wołało duże utrudnienia w ru-
chu. W ostatnim czasie remont 
przeszło skrzyżowanie u zbiegu 
Al. Jerozolimskich i ul. Bohate-
rów Warszawy. Choć prace trwa-
ły tylko kilka dni, to wprowadził 
spory chaos na ulicach miasta. 
– Ruch odbywa się w tej chwi-
li po nowo wybudowanej jezd-
ni od wiaduktu do ul Bohaterów 
Warszawy. Istniejąca jezdnia jest 
rozbierana, niebawem wykonana 
zostanie nowa konstrukcja – po-
informowała nas Monika Burdon, 
rzecznik prasowy Mazowieckie-
go Zarządu Dróg Wojewódzkich, 
zarządcy Al. Jerozolimskich. 

Okazuje się jednak, że MZDW 
ma również dwie inne wiado-
mości dla kierowców. Jedną do-
brą: – W nocy z 26 na 27 sierpnia 
planowane jest całkowite przy-
wrócenie ruchu na wyłączonym 
odcinku drogi od ul. Partyzan-
tów do ul. Bohaterów Warsza-
wy. Roboty drogowe będą jeszcze 
trwały do końca listopada – pod-
kreśla Burdon.

I drugą złą, a dotyczącą wia-
duktu w ciągu ul. Poznańskiej 
(DW 718). Chodzi o remont tej 
przeprawy. –  Remont wiaduk-
tu będzie polegał przede wszyst-
kim na poprawie i zabezpieczeniu 
obecnego stanu technicznego 

i 3 Maja powstaną krawężniki, 
chodniki oraz nowa nawierzch-
nia drogi. Robimy wszystko, 
aby skrzyżowanie było gotowe 
i w pełni funkcjonalne na dzień 
1 września. Ponadto zgodnie 
z zapisami umowy do 21 listopa-
da ma być gotowy cały ciąg uli-
cy Warsztatowej na odcinku 530 
metrów wyjaśnia nam Krzysztof 
Bukowski ze Starostwa Powia-
towego w Pruszkowie. 

Natomiast remont ul. Broniew-
skiego został niejako wymuszo-
ny przez wspomniane wcześniej 
zamknięcie linii kolejowej nr 447. 
Nawierzchnia tej drogi była w tak 
złym stanie, że organizatorzy ko-
munikacji zastępczej nie chcieli 
się zgodzić na puszczenie tędy 

linii autobusowych. Remont zo-
stanie zatem wykonany w eks-
presowym tempie. – Na ulicy 
Broniewskiego rozpoczęły się 
kolejne prace, które planowo 
zostaną zakończone 30 sierpnia. 
W tym czasie zostaną wymienio-
ne krawężniki i fragment chodni-
ka. Nawierzchnia drogi zostanie 
wymieniona na długości ok. 640 
metrów, a co najważniejsze na-
stąpi również korekta łuku przy 
„strażnicy”. Poszerzona w tym 
miejscu droga zapewni więcej 
bezpieczeństwa poruszającym 
się pojazdom i pozwoli spraw-
nie poruszać się autobusom li-
nii zastępczej, które od nowego 
roku będą poruszały się tą drogą 
– podkreśla Bukowski. 

Z długiej listy remontowanych 
dróg pozostaje jeszcze Lipowa. 
Wielu kierowców to właśnie tędy 
dojeżdżało do ul. Armii Krajo-
wej i wyjeżdżało z miasta przez 
Pęcice. Obecnie droga jest wy-
łączona z ruchu. Kłopot jednak 
w tym, że przy ulicy znajdu-
je się szkoła podstawowa, do 
której wielu rodziców przywo-
zi dzieci. Czy tu również uda się 
zakończyć prace na czas? – Re-
mont ul. Lipowej dobiega koń-
ca. Termin zakończenia prac 
14 września. W rejonie Szkoły Pod-
stawowej nr 6 roboty budowla-
ne będą ukończone do 3 września 
– mówi nam Andrzej Kurzela, 
wiceprezydent Pruszkowa.

Czy te zapewnienia się speł-
nią? Przekonamy się niebawem.

obiektu m.in. od spodu wiaduk-
tu zostanie odbita powierzchnia 
betonu i ułożona nowa. W trakcie 
remontu ograniczenia w ruchu 
będą uzależnione od prowa-
dzonych robót. Na czas remon-
tu obiekt nie zostanie wyłączony 
z ruchu. Zgodnie z planem re-
mont potrwa od połowy września 
do końca października – zazna-
cza rzeczniczka MZDW.

To jednak nie wszystko. W pół-
nocnej części miasta trwają 
prace na ul. Warsztatowej, 
a w minioną środę (16 sierpnia) 
ruszył remont ul. Broniewskie-
go. W przypadku tej inwestycji 
inwestorem jest powiat prusz-
kowski. – Do 31 sierpnia na 
skrzyżowaniu ul. Warsztatowej 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

P I A S T Ó W
W niedzielę około godz. 
22.00 w Piastowie 
w rejonie ul. Bema 
mężczyzna zaatakował 
16-letnią dziewczynę. 
– Próba gwałtu na 
16-letniej dziewczynie. 
Nagłośnijcie to – napisał 
do nas Hubert.

N a jednej z face-
bookowych grup 
pojawiła się infor-
macja o zdarzeniu 

do którego doszło w minioną 
niedzielę. W rejonie ul. Bema 
około godziny 22.00 słychać 
było krzyki młodej dziewczy-
ny. Zaatakował ją mężczyzna. 
Próbował ją zgwałcić. 16-latkę 
uratowały przypadkowe oso-
by. Na miejsce wezwano rów-
nież policję. Mężczyznę udało 
się zatrzymać.

O potwierdzenie tych infor-
macji poprosiliśmy funkcjona-
riuszy z pruszkowskiej komendy. 
Funkcjonariusze podkreślają, że 
to nie była nawet próba gwałtu. 
– Nie możemy tu mówić o gwał-
cie. Nie było nawet usiłowania. 
Mężczyzna będzie odpowiadał 

za usiłowanie doprowadzenia 
do innej czynności seksualnej 
– mówi nam mł. asp. Marta Sło-
mińska z Komendy Powiatowej 
Policji w Pruszkowie. – Dziew-
czyna została zaczepiona przez 
pijanego 20-latka. Mężczyzna 
złapał ją i przyciągnął do sie-
bie. 16-latka zaczęła krzyczeć 
i to zwróciło uwagę innych 
osób. 20-latek szybko odda-
lił się z miejsca zdarzenia, ale 
dzięki relacji świadków udało 
się go złapać – dodaje. 

Opiekun prawny 16-latki
złożył już zawiadomienie. 
20-latek trzeźwieje w policyjnej 
celi. Gdy dojdzie do siebie usły-
szy zarzut usiłowania dopro-
wadzenia do poddania się innej 
czynności seksualnej. [AS]

Zaczepił 16-latkę. 
Próbował zgwałcić?
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G R O D Z I S K  M A Z .
Władze Grodziska 
Mazowieckiego 
nie rezygnują 
z planów budowy hali  
widowiskowej połączonej 
z obserwatorium 
astronomicznym. 
Ogłoszono kolejny 
przetarg na realizację 
tej inwestycji.

C entrum Aktywiza-
cji i Integracji Spo-
łecznej ma powstać 
w Grodzisku Mazo-

wieckim przy ul. Sportowej. 
W jego skład ma wejść hala wi-
dowiskowo-sportowa, skate-
park, ścianka wspinaczkowa oraz 
wieża z obserwatorium astro-
nomicznym – „Mały Kopernik”.
Hala ma być również połączo-
na z budynkiem Szkoły Podsta-
wowej nr 6.

Teoretycznie inwestycja ta po-
winna już być w trakcie realizacji. 
Planowano, że budowa rozpocz-
nie się jeszcze w 2016 r. Tak się 
jednak nie stało. Konieczne było 
wprowadzenie zmian w projekcie 
dotyczących m.in. zastosowania 

Drugie podejście do „Małego Kopernika”
pomp ciepła i ogniw fotowoltaicz-
nych. Później ogłoszono przetarg, 
ale oferty były zbyt drogie więc 
postępowanie unieważniono.

Finalnie „Mały Kopernik” 
ustąpił miejsca innej inwesty-
cji – Mediatece. Ten projekt jest 
już w trakcie realizacji. Nie ozna-
cza to jednak, że pomysł budo-
wy hali widowiskowo-sportowej 
trafi ł do szufl ady. Projekt został 

nieco „odchudzony” z nowinek 
technologicznych i po zmianach 
ponownie ogłoszono przetarg 
na jego realizację. 

W samym projekcie nie zmie-
niło się zbyt wiele. Hala sportowa 
ma pomieścić 200 trenujących 
osób do dyspozycji których bę-
dą boiska do piłki nożnej, ręcz-
nej, siatkówki i koszykówki. Pole 
do gry będzie można podzielić 

na trzy sektory. Nie zabraknie 
pomieszczeń towarzyszących 
– szatni, toalet i pomieszczeń 
technicznych. W budynku po-
wstanie również trybuna na 3000 
widzów. W miejscu istniejącego 
skateparku ma powstać nowy 
obiekt. Projekt zakłada również 
budowę wieży z obserwatorium. 
W skład „Małego Kopernika”, bo 
tak jest nazywany ten element 
projektu, wejdą: przestrzeń rekre-
acyjno-edukacyjna na zewnątrz, 
ścianka wspinaczkowa z naniesio-
nymi warstwami geologicznymi 
w kontekście epok prehistorycz-
nych, ekspozycja tematyczna z fi -
zyki i chemii, sala z wirtualnym 
obserwatorium oraz obserwa-
torium astronomiczne w wieży, 
sale do warsztatów naukowych. 
Uzupełnieniem całości może być 
sprzęt multimedialny do projek-
cji i wykładów. W centrum nie 
zabraknie sali zabaw dla naj-
młodszych, kuchni ze stołówką, 
szatni i toalet. 

Pojawia się zatem pytanie kie-
dy mieszkańcy będą mogli korzy-
stać z nowej hali? Na jej otwarcie 
trzeba będzie poczekać aż do 
kwietnia 2020 r. [AS]

P R U S Z K Ó W
Jednym z pomysłów 
zgłoszonych do 
pruszkowskiego budżetu 
obywatelskiego było 
wykonanie kontrapasa 
rowerowego w ciągu 
ul. Chopina. Starostwo 
negatywnie zaopiniowało 
ten pomysł. Ale 
właściwie dlaczego?

P omysł wytyczenia kon-
trapasa zgłosił jeden 
z mieszkańców pod-
czas przyjmowania 

projektów do budżetu partycy-
pacyjnego na 2017 r. Specjalna 
„luka” dla rowerzystów miała zo-
stać poprowadzona wzdłuż ul. 
Chopina w Pruszkowie. Nieste-
ty nie doczekamy się realizacji 
tej inwestycji, ponieważ pomysł 
ten został negatywnie zaopinio-
wany i odrzucony przez staro-
stwo. Wobec tego nie może on 
zostać wdrożony.

Dlaczego nie będzie kontra-
pasa? Poszło o przepisy i kwe-
stie bezpieczeństwa. – Podpisane 

13 czerwca 2017 roku uzasadnie-
nie do podjętej decyzji informuje 
m.in. o tym, że w pasie drogo-
wym drogi gminnej ul. Chopina 
istnieją stanowiska parkingowe. 
Kontrpas dla rowerów o szer. 1,5 
m ograniczałby szerokość jezdni 
manewrowej, co jest niezgodne 
z § 116 Rozporządzenia Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej 
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi pu-
bliczne i ich usytuowanie (Dz. U. 
z 2016 r., poz. 124) – poinformował 
nas Krzysztof Bukowski ze Staro-
stwa Powiatowego w Pruszkowie. 

I jak wyjaśnia dalej: – Zgod-
nie z tymże rozporządzeniem 

dla stanowisk postojowych 
usytuowanych pod kątem 60 
stopni do krawędzi jezdni po-
winna być zapewniona jezd-
nia manewrowa o szerokości 
4 m. Po wybudowaniu kontra-
pasa o szer. 1,5 m pozostanie 
tylko 3,5 m jezdni manewro-
wej – powiedział Krzysztof Bu-
kowski. – Dlatego też Starostwo 
nie mogło wydać innej decyzji. 
Przyjęcie proponowanej orga-
nizacji ruchu z kontrapasem 
byłoby niezgodne z prawem. 
W proponowanym projek-
cie ponadto nie uwzględnio-
no dodatkowego oznakowania 
D-6 (przejście dla pieszych) dla 
kontrapasa – dodał. [SD]
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Czemu nie będzie kontrapasa 
na ul. Chopina? 

Dziewczyna 
została zaczepiona 
przez pijanego 
20-latka. 
Mężczyzna złapał 
ją i przyciągnął 
do siebie. 

Ja wiem, że jest sezon ogórkowy i nie macie co „mówić” ludziom, ale to nie 
jest temat dnia. Budujemy drogi, budujemy boisko sportowe na Szkolnej, 
to są tematy bieżące, a basen to jest temat zastępczy. – Wiesława Kwiatkowska, burmistrz 
Milanówka o basenie miejskim, który nadal pozostaje zamknięty. Więcej na ten temat przeczytacie na str. 6.

C Y T A T02

Pruszków to jeden wielki wykop 
Czy we wrześniu czeka nas drogowy armagedon?
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Zostań opiekunką seniorów 
w Niemczech i Anglii 
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P R U S Z K Ó W
Recepta na uciążliwości 
zapachowe w Pruszkowie  
i Parzniewie gotowa. Ma być 
nią rozbudowa budynku 
hali sortowni Miejskiego 
Zakładu Oczyszczania.  
Czy tak będzie? 

W ubiegłym roku  
pruszkowska ra-
da miejska pod-
jęła uchwałę 

w sprawie miejscowego planu za-
gospodarowania części obszaru 
Gąsin Przemysłowy-Groblowa, 
której celem było umożliwienie 

wykonania pomieszczenia przed 
halą sortowni. – Obecnie Miej-
ski Zakład Oczyszczania jest na 
etapie uzyskiwania decyzji o śro-
dowiskowych uwarunkowa- 
niach – opracowywany jest raport 
oddziaływania na środowisko, 
który zostanie przekazany do Re-
gionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska oraz Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sani-
tarnego w celu zaopiniowania 
– przedstawia nam Elżbie-
ta Jakubczak-Garczyńska, na- 
czelnik Wydziału Ochrony Śro- 
dowiska Pruszkowa.

Budowa tzw. przedsionka to 
melodia przyszłości. Mieszkańcy 
Pruszkowa i Parzniewa liczą, że 
tu i teraz uda się zastosować roz-
wiązanie, które ograniczy uciążli-
wości zapachowe. – Prezes spółki 
został zobowiązany do przestrze-
gania harmonogramu prac, któ-
re są szczególnie uciążliwe dla 
mieszkańców. Prace związane 
z rozrywaniem worków z tra-

wą wykonywane będą wyłącz-
nie w nocy z wtorku na środę 
oraz z czwartku na piątek – tłu- 
maczy Jakubczak-Garczyńska.

Z kolei 7 września w szkole pod-
stawowej nr 10 przy ul. Pływackiej 
prezydent Jan Starzyński spotka 
się z mieszkańcami, aby poroz-
mawiać o sprawie MZO i uciąż- 
liwościach zapachowych. [JM]

Sortowania do rozbudowy

 Anna Sołtysiak 

Ż Y R A R D Ó W
Ekopark przy ul. Nietrzebki 
w Żyrardowie to często 
odwiedzane miejsce  
przez mieszkańców. 
Jest szansa na to, że  
obiekt ten stanie się 
popularny również 
poza granicami miasta. 
Żyrardowski zieleniec 
niebawem zmieni 
swoje oblicze.

W ielu mieszkańców 
naszego regionu 
szuka ciekawych 
miejsc do wypo-

czynku z dziećmi. Nowe kąpieli-
ska, place zabaw i parki cieszą się 
dużym powodzeniem, nawet je-
śli czasem trzeba przejechać kil-
kanaście kilometrów by do nich 
dotrzeć. W przyszłym roku w na-
szej okolicy przybędzie ciekawe 
miejsce do spędzania wolnego 
czasu. W Żyrardowie na 36 tys m 
kw. powstanie Ekopark. 

Można powiedzieć, że każ-
dy znajdzie tam coś dla siebie. 
W ramach projektu powstaną tu 

boiska do gry w piłkę nożną oraz 
 w koszykówkę i siatkówkę. Dla 
miłośników aktywnego spędza-
nia czasu pojawi się również si-
łownia plenerowa. W jej skład 
wejdą takie urządzenia jak: bie-
gacz, orbitrek, koła Thai Chi, 
motyl, rower i inne. Siłownia 
będzie idealnym uzupełnieniem 
dla zestawy do street workoutu, 
który już istnieje w tym miej-
scu. Nie zabraknie również toru 
dla łyżworolek. 

To tyle jeśli chodzi o atrakcje 
dla starszych użytkowników. Jakie 
atrakcje przygotowano dla malu-
chów w ekoparku nie może za-
braknąć dużego placu zabaw. 
Obecnie dzieci do swojej dys-
pozycji mają jedynie plac zabaw 
zbudowany przez firmę Nivea 
oraz zestaw małego astronauty, 
czyli kilka wieżyczek połączonych 
linami i mostkami. 

Przestrzeń dla maluchów 
znacznie się powiększy. Pojawi 

się kolejny zestaw zabawek, tym 
razem z grą w kółko i krzyżyk, 
rurką do przewrotów i zjeżdżal-
nią. Nie zabraknie również in-
nych wolnostojących elementów 
jak huśtawki, ścianki wspinacz-
kowe, zjazdy linowe, platforma 
do balansowania czy równo-
ważnie. Ciekawym elementem 
będzie również linarium w kształ-
cie smoka oraz ścieżka muzyczna 
z kontrabasem, harfą, cymbałka-
mi i bongosami.

Na terenie ekoparku znaj-
dzie się również taras widoko-
wy, miejsce do grillowania. Nie 
zabrakło też miejsca na stoły do 
ping-ponga i... piłkarzyki. Spo-
ro zabawy przyniosą również gry 
planszowe zarówno te na spe-
cjalnych stołach: szachy, warca-
by i chińczyk, jak i te naziemne. 
W ekoparku powstanie bowiem 
duża naziemna szachownica. 

W parku pojawią się również 
elementy małej architektury: ław-
ki (około 150) oraz kosze na śmieci 
i stojaki rowerowe. Całość uzu-
pełni duża toaleta publiczna. 

Kiedy będzie można korzystać 
z ekoparku? Inwestycja ma być 
gotowa w drugim kwartale 2018 r.
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Ekopark – miejsce dla każdego

R E G I O N
Umowy na budowę trasy 
ekspresowej S7 Warszawa 
Lotnisko – Grojec zostały 
podpisane. Niebawem 
powinny ruszyć prace 
budowlane. 

D okładnie 29 km dłu-
gości będzie miał 
nowy odcinek trasy 
S7. Inwestycja zo-

stała podzielona na trzy odcin- 
ki A – Warszawa Lotnisko – Lesz-
nowola (6,6 km), B – Lesznowola 
– Tarczyn (14,8 km), C – Tarczyn 
– obwodnica Grójca (7,9 km)., dla 
każdego ogłoszono zaś oddziel-
ny przetarg.

Najniższą ofertę na budowę 
odcinka A zaoferowało kon-
sorcjum firm Rubau Polska Sp. 
z o. o, Construcciones Rubau S.A.  
– 221,4 mln zł. Najniższą cenę  
388,6 mln zł za zbudowanie odcinka 
B, zaoferował IDS-BUD S.A. Nato-
miast najkorzystniejszą propozy-
cję cenową za budowę odcinka C  
opiewającą na kwotę 203 mln zł, 
złożyła Mota-Engil Central Europe.  

Umowy na S7 podpisane

To właśnie z tymi firmami Gene-
ralna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad podpisała w czwartek 
17 sierpnia umowę.

Inwestycja jednak już od same-
go początku miała problemy: od 
przedłużającego się postępowania 
przetargowego, przez ogromną 
liczbę pytań zadanych przez wy-
konawców, po... zbyt duże kosz-
ty budowy. Szacunkowo okazało 
się, że zabrakło blisko 20 mln zł. 
Co w tej sytuacji zrobili drogo-
wcy? – Zwróciliśmy się do cen-
trali o zwiększenie środków na 
realizację tej inwestycji. Z reguły 
nie ma z tym problemów – mówiła 
nam na początku maja Małgorza-
ta Tarnowska, rzecznik prasowy 

Warszawskiego oddziału GDD-
KiA. Zgoda przyszła bardzo szyb-
ko. Ministerstwo Infrastruktury 
i Budownictwa poinformowało, 
że przyznano dodatkowe środ-
ki na budowę fragmentu ekspre-
sówki. Dokładnie chodzi o kwotę 
57 mln zł. Dlaczego ministerstwo 
przeznaczyło na to zadnie wię-
cej pieniędzy niż wspominane 
już wcześniej 20 mln zł? Chodzi 
o zarezerwowanie środków na 
nieprzewidziane roboty, bowiem 
w trakcie budowy może się okazać, 
że drogowcy będą musieli wykonać 
jakieś prace ponad programowo.

W ramach inwestycji powstanie 
dwujezdniowa trasa ekspresowa 
z sześcioma węzłami drogowymi. 
Na odcinku Warszawa Lotnisko – 
Lesznowola kierowcy do swojej 
dyspozycji będą mieli po trzy pa-
sy ruchu w każdym kierunku, a od 
Lesznowoli do obwodnicy Grójca 
po dwa pasy ruchu w każdą stronę. 
Dodatkowo zostanie zarezerwo-
wane miejsce na trzeci pas, który 
mógłby powstać w przyszłości. Kie-
dy kierowcy będą mogli pojechać 
nowa trasą? Dopiero w 2021 r. [AS]

P R U S Z K Ó W
Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego „Zieleń 
Miejska” kontynuuje  
prace związane  
z modernizacją osiedla  
przy ul. Broniewskiego  
w Pruszkowie. Niebawem 
nowy wygląd zyskają 
budynki z numerami 1A i 1B. 

P apiernia to osiedle 
znajdujące się przy 
ul. Broniewskiego 
w Pruszkowie. Wiele 

osób uważa je za osiedle znaj-
dujące się na krańcu świata. 
I nie ma się co dziwić. Osie-
dle w ostatnich latach zosta-
ło otoczone „murami”: z jednej 
strony są tu ekrany akustycz-
ne oddzielające osiedle od toro-
wiska, z drugiej mur otaczający  
teren parku logistycznego. 

Dwa lata temu na wniosek 
mieszkańców na osiedlu po-
jawili się miejscy radni i wło-
darze Pruszkowa. Wszyscy 

zgodnie zadeklarowali, że 
osiedle będzie się zmieniać. 
W ubiegłym roku remont prze-
szedł budynek z numerem 5, 
w tym prace ruszyły w blokach 
z numerami 7 i 9. Wiele wska- 
zuje również na to, że nowy 
wygląd zyskają również budyn-
ki z numerami 1A i 1B. – Prze- 
targ na roboty budowlane pla-
nujemy ogłosić pod koniec roku. 
Mamy już większość uzgod- 
nień z konserwatorem zabyt-
ków, teraz czekamy już tylko 

na opinie do proponowanego 
zagospodarowania terenu oraz 
kosztorysów – zapowiadał nam 
w lutym Zbigniew Piotrzkow-
ski, prezes TBS. 

Te zapowiedzi się spełniają. 
TBS szuka firmy, która zajmie 
się remontem wspomnianych 

budynków. W ramach prac 
w budynku z numerem 1A zo-
stanie przeprowadzony remont 
elewacji, klatki schodowej, po-
krycia dachowego. Wymienione 
zostaną również okna i drzwi. 
W lokalach, bez łazienek zo-
staną one wydzielone. W bu-
dynku zostanie zamontowany 
węzeł centralnego ogrzewa-
nia i ciepłej wody użytkowej. 
W mieszkaniach wykonany zo-
stanie również dodatkowy ob-
wód elektryczny umożliwiający 

zamontowanie płyty elektrycz-
nej. Praktycznie ten sam za-
kres prac zostanie wykonany 
w budynku 1B. 

Roboty powinny ruszyć jeszcze 
w tym roku. Termin zakończenia 
remontu wyznaczono na prze- 
łom lipca i sierpnia 2018. [AS]

Kolejne budynki na Papierni  
do przebudowy

Termin zakończenia remontu 
wyznaczono na przełom lipca 
 i sierpnia 2018.

Prezes spółki został zobowiązany  
do przestrzegania harmonogramu 
prac, które są szczególnie uciążliwe 
dla mieszkańców. 

0404 W I A D O M O Ś C I

5,5mln zł – to wysokość dofinansowania jakie Piastów otrzymał z Narodowe-
go Funduszu Ochrony Środowiska na realizację projektu „Poprawa jako-

ści środowiska w Mieście Piastowie poprzez rozwój terenów zieleni”. Szacowany 
koszt całego zadania to blisko 6,5 mln zł. 5,5mln
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W Grodzisku Mazowieckim tereny 
miejskie są stale upiększane. Jeszcze 
nie tak dawno przed basenem był tyl-
ko trawnik i głazy, a teraz pojawiło się 
oczko wodne. Skąd pomysł? – Mie-
liśmy taką małą pustkę przed base-
nem i na początku nie wiedzieliśmy 
za bardzo co zrobić w tym miejscu. 

Rosły tam stare topole, był trawnik, 
kamienie i nie wyglądało to zbyt do-
brze. Dlatego postanowiliśmy za-
inwestować i zrobić oczko wodne.  
To taka wisienka na torcie jeśli cho-
dzi o zagospodarowanie terenu wo-
kół basenu. Będzie to bardzo ładnie 
wyglądać dopiero w przyszłym roku, 

gdy zieleń rozkwitnie. Nadal jesteśmy 
w trakcie prac – mówi nam Mariusz 
Smysło, dyrektor Ośrodka Sportu  
i Rekreacji w Grodzisku Mazowiec-
kim. – Można w tym miejscu usiąść, 
odpocząć, zrelaksować się. Nie wol-
no się tam kąpać. Oczko ma wyłącz-
nie „cieszyć oko” – podkreśla. [SD] 

Przed basenem  
„wyrosło” oczko wodne 

Reklama

Piastów się zazieleni
 Anna Sołtysiak 

P I A S T Ó W
Piastowski magistrat 
otrzymał gigantyczną 
dotację na modernizację 
zieleni na trenie miasta. 
Teraz przyszła pora na 
realizację tego działania. 
Które miejsca zmienia 
swoje oblicze?

W ładze Piastowa 
pod koniec 2016 r. 
podpisały umo-
wę z Narodowym 

Funduszem Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej na do-
finansowanie projektu „Poprawa 
jakości środowiska w Mieście 
Piastowie poprzez rozwój te-
renów zieleni”. Całkowita war-
tość projektu to prawie 6,5 mln, 
z czego blisko 5,5 mln będzie po-
chodziło właśnie ze wspomnia-
nego dofinansowania. 

Po kilkunastu miesiącach 
przyszła pora na realizację te-
go zadania. Piastowski magistrat 
ogłosił właśnie przetarg na za-
gospodarowanie wybranych te-
renów zieleni na terenie miasta. 
A tych jest dość sporo. Nowe ob-
licze ma zyskać aż 15 zieleńców, 
skwerów i parków. Zadanie zo-
stało podzielone na trzy części. 

Które tereny zostaną pod-
dane modernizacji? W części 
pierwszej nowe oblicze zyskają: 
zespół parkowy przy ul. 11 Li-
stopada, Park Sokorskich, Plac 
Zgody i Plac Słoneczny. W czę-
ści drugiej modernizacji mają 

zostać poddane teren sporto-
wo-rekreacyjny przy Sowiń-
skiego, park przy ul. Kostki, 
oraz zieleniec przy Warszaw-
skiej. Trzecia część zadania 
obejmuje natomiast urządze-
nie zieleni przyulicznej przy 
Sowińskiego, Orzeszkowej, 
al. Tysiąclecia, al. Wojska Pol-
skiego czy w rejonie wiaduktu. 

Prace będą polegać głównie 
na uporządkowaniu istniejącej 
zieleni, nowych nasadzeniach, 
przebudowie ciągów pieszych 
oraz montażu elementów małej 
architektury. Nieco większy za-
kres prac ma zostać wykonany 

na terenie rekreacyjno-sporto-
wym przy ul. Sowińskiego. Tu 
oprócz planowanych nasadzeń 
zostanie wykonane nowe boisko 
rekreacyjne plac zabaw i siłow-
nia plenerowa. 

Kiedy nowa piastowska zieleń 
zacznie cieszyć oko? Większość 
prac ma zostać wykonanych do 
końca sierpnia 2018 r. Natomiast 

wspomniane już teren sporto-
wo-rekreacyjny przy ul. Sowień- 
kiego oraz zieleń przy al. Ty- 
siąclecia, al. Wojska Polskiego  
i przy wiadukcie mają być go- 
towe pod koniec czerwca przy- 
szłego roku. 
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Czy milanowski basen 
to ważny temat?

M I L A N Ó W E K
Jedyny otwarty basen 
w bliższej okolicy, czyli 
ten w Milanówku został 
wyłączony z użytkowania 
w ubiegłym roku. Niegdyś 
teren przy ul. Sportowej 
tętnił życiem, dziś mimo 
innych atrakcji tłumów 
nie widać. Postanowiliśmy 
poruszyć temat na 
nowo. Jak się okazuje 
milanowski basen nie  
jest tematem numer  
jeden dla gminy...

W2016 r. jeszcze 
przed rozpoczę-
ciem sezonu let-
niego pracownicy 

Zakładu Gospodarki Komunal-
nej i Mieszkaniowej w Milanów-
ku dokonali przeglądu stanu 
technicznego basenu. Wów-
czas okazało się, że zbiornik nie 
spełnia standardów i trzeba go 
wyłączyć z użytkowania. To, de-
likatnie mówiąc, nie spodoba-
ło się mieszkańcom Milanówka. 
Ale... nie tylko, bo z tego miejsca 
korzystały osoby zamieszkują-
ce okoliczne gminy. Artykuły na 
ten temat możecie znaleźć na 
naszym portalu www.WPR24.pl.

Zatem wracamy do tematu. 
Udało się nam skontaktować 
z burmistrz Milanówka, jednak 
trafiliśmy w zły termin, ponie-
waż jak poinformowała nas tele-
fonicznie Wiesława Kwiatkowska 

jest w podróży i przebywa na 
urlopie. I nie ma w tym nic złe-
go, bo każdy musi odpocząć. 

Wobec tego poprosiliśmy 
o kontakt do innej, kompetentnej 
osoby z urzędu, by porozmawiać 
w sprawie basenu. Tu pojawiły się 
schody. – Wolałabym żeby redak-
cja poczekała na mnie, bo żad-
nych decyzji pan nie otrzyma. 
Skrótowo na takie tematy się nie 
rozmawia, bo to jest temat, który 
jest przyszłościowy i rozmawia-
my o nim od dwóch lat. To nie 
jest temat na telefon, i na pewno 
nie do publikowania, że: „basen 
dalej zamknięty” albo „basen za 
chwilę będzie otwarty”. Właśnie 
wakacje się kończą, to jest roz-
mowa ewentualnie o przyszłym 
sezonie. Więc myślę, że wrzesień 
to jest odpowiedni moment żeby 
rozmawiać co dalej. Plan nowego 
budżetu, plany na przyszłość, ale 
na pewno nie teraz – mówi w roz-
mowie z nami Wiesława Kwiat-
kowska, burmistrz Milanówka.

Wydaje się, że po prostu konkret-
nego pomysłu na ten obiekt jak 
nie było, tak nie ma. W końcu na-
sze pytania spotkały się z krótką 
ripostą. Okazuje się, że milanow-
ski basen to nie jest jeden z waż-
niejszych tematów dla Milanówka. 
– Ja wiem, że jest sezon ogórko-
wy i nie macie co „mówić” lu-
dziom, ale to nie jest temat dnia. 
Budujemy drogi, budujemy bo-
isko sportowe na Szkolnej, to są 
tematy bieżące, a basen to jest te-
mat zastępczy – skwitowała Wie-
sława Kwiatkowska.

W tej sprawie poproszono nas 
o kontakt we wrześniu. I z pewno-
ścią wrócimy do tematu, być mo-
że uda nam się poznać przyszłość 
miejsca, które mimo że nie było 
najnowocześniejsze oraz można 
było przyczepić się do jego este-
tyki, to wiele osób je pokochało. 
Zwłaszcza dla dzieci i młodzieży 
to był punkt obowiązkowy pod-
czas wakacji. Obecnie pozosta-
ją nam tylko wspomnienia. [JM]
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P R U S Z K Ó W
Mamy dobrą wiadomość  
dla właścicieli 
czworonogów.  
Plac zabaw dla psów  
jest już otwarty!

W Pruszkowie po-
wstał pierwszy 
plac zabaw dla 
psów. Czworo-

nożni pupile mają teraz miej-
sce, w którym mogą się wyhasać 
i pobawić z innymi psiakami. Po-
mysł stworzenia placu zabaw to 
jedna z inicjatyw zgłoszonych do 
budżetu obywatelskiego. O jej 
realizacji zdecydowali mieszkań-
cy, którzy oddawali swoje głosy 
właśnie na ten projekt. 

W ubiegłym tygodniu infor-
mowaliśmy, że obiekt jest już 

gotowy. Konieczne było wpro-
wadzenie drobnych poprawek. 
Wszystko udało się zrealizować 
zgodnie z wytycznymi. Plac zabaw 
jest już dostępny dla zwierzaków.

Jakie atrakcje czekają na na-
szych czworonożnych pupili? 
Na placu zamontowano m.in. 
równoważnię, duże i małe płot-
ki, słupki do slalomu, tunel, ob-
ręcze, drążki do przeskoków 
z regulacją, szałas, kładkę oraz 
grzybki. W trakcie zabawy psia-
ków ich właściciele będą mogli 
odpocząć na ławeczkach. Na te-
renie placu umieszczono rów-
nież podajniki z torebeczkami 
oraz kosze na psie odchody. 

Plac znajduje się na tyłach 
garaży zlokalizowanych na  
przedłużeniu ul. Ewy, tuż obok  
toru kolarskiego. [AS]

Psy mają plac zabaw
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Przy ul. Sowińskiego oprócz 
planowanych nasadzeń zostanie 
wykonane nowe boisko rekreacyjne 
plac zabaw i siłownia plenerowa. 
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16 sierpnia w Piastowie przy ulicy 
Łukasińskiego doszło do tragedii. 
Mężczyzna skoczył z okna i zginął 
na miejscu. O sprawie poinformo-
wała nas czytelniczka. – Wypadek 
w piastowie na ul. Łukasińskiego 1 
jakiś mężczyzna wyskoczył z okna. 
Było pogotowie, ale odjechało. 

Została tylko policja i zabezpiecza 
miejsce wypadku, chyba przyjechał 
też prokurator – napisała do nas Ka-
tarzyna. Informację o tym zdarze-
niu potwierdziła nam policja. – Po 
godz. 13.00 otrzymaliśmy zgłoszenie, 
że w Piastowie na jednej z ulic pod 
blokiem leży denat. Policjanci udali 

się na miejsce i potwierdzili zwłoki 
28-letniego mężczyzny. Na miejscu 
pracuje prokurator wraz z funkcjona-
riuszami – mówiła nam „na gorąco” 
mł. asp. Marta Słomińska z Komen-
dy Powiatowej Policji w Pruszkowie. 
– Będziemy ustalać okoliczności te-
go zdarzenia – dodała. [SD] 

Mężczyzna wyskoczył 
z okna

Reklama

Reklama

Motogrodzisko tuż-tuż
G R O D Z I S K  M A Z .

To jedna z największych 
imprez motocyklowych 
w okolicy, która odbędzie 
się w dniach 18-20 sierpnia. 
Przygotowano masę 
atrakcji, jedną z nich będzie 
występ zespołu Wilki. Jeśli 
w twoich żyłach zamiast 
krwi płynie benzyna, to nie 
może Cię tam zabraknąć!

T o już trzecia edycja 
imprezy, która pod-
bija serca miłośników 
motocykli. Dotychcza-

sowe edycje zlotów cieszyły się 
dużym zainteresowaniem. Tym 
razem należy spodziewać się 
prawdziwych tłumów! Przygo-
towano pole namiotowe, parady 
motocyklowe i koncerty wielu ze-
społów m.in. kultowych Wilków. 
Na zlot zaproszeni są fani każdego 
rodzaju jednośladów, ale nie tylko, 
bo jak zapowiadają organizatorzy 
jeśli ktoś posiada ciekawy samo-
chód to niech się nim pochwali! 

Ale po kolei. Impreza rozpo-
czyna się w piątek (18 sierpnia). 
Otwarcie bram nastąpi o godz. 
15.00, natomiast pierwszy koncert 

– zespołu JZB – wystartuje o 19.00. 
Następnie o 22.00 wystąpi Faza 
Error, a o 23.00 Lost Rambler. Po 
północy będzie czas na nocne roz-
mowy przy ognisku i muzyce.

W sobotę (19 sierpnia) już od 
8.00 rozpoczną się przygoto-
wania do imprezy. Kawalkada 
motocykli wyruszy w kierunku 
Warszawy na parking przy Au-
tomobilklibie Polskim na Be-
mowie. O godz. 10.00 ze stolicy 
wystartuje parada motocyklowa, 
do ul. Maczka i dalej trasą S8, na-
stępnie autostradą A2 w stronę 
Grodziska. Co czeka wszystkich 
po dotarciu na miejsce imprezy, 
czyli do Natolina? Konkursy i za-
bawy dla dzieci, dorosłych, po-
kazy walk rycerskich i nie tylko! 
Następnie o 13.00 wyruszy ko-
lejna parada motocykli, będzie 

to uroczysty przejazd kolumny 
złożonej z motocykli przez mia-
sto i powrót na miejsce imprezy. 

W sobotnim harmonogranie 
nie zabraknie „pochłaniacza 
agresji” (demolowanie samocho-
du, gołymi rękami), pokazów ra-
townictwa, pierwszej pomocy, 
show kulinarnego Tomasza Ja-
kubiaka, koncertów zespołów: 
Swear the Empress, Blueberry 
Hill Trio, 4 szmery, a o godz. 21.00 
na scenie pojawi się gwiazda 
wieczoru – Wilki! 

W niedzielę o 8.00 pobudka 
i śniadanie, godzinę później po-
lowa msza św. za szczęśliwe po-
wroty motocyklistów i o 12.00 
uroczyste zakończenie zlotu.

Patronat medialny nad tą im-
prezą objęliśmy my, czyli: Gazeta 
WPR oraz portal WPR24.pl. [SD]

R E G I O N
Półrogatki na niektórych 
przejazdach Warszawskiej 
Kolei Dojazdowej to dla 
wielu kierowców jeszcze 
nowość i nie wszyscy 
oswoili się z ich obecnością. 
Statystyki mówią same za 
siebie – każdego miesiąca 
przynajmniej dwukrotnie 
dochodzi do uszkodzenia 
półrogatek. 

J akiś czas temu dostrze-
gliśmy, że na przejeździe 
WKD w Otrębusach braku-

je jednego z drągów półrogatek. 

Kierowcy niszczą półrogatki
Usterka została usunięta w trzy dni. 
– Uszkodzenie drąga półrogat-
ki, o którym mowa dotyczy zda-
rzenia zaistniałego 28 lipca (piątek) 
o godz. 18.39. Do czasu usunię-
cia usterki instalowane jest do-
datkowe oznakowanie pionowe. 
Uszkodzona półrogatka została 
naprawiona w dniu 31 lipca (po-
niedziałek) – mówi nam Krzysztof 
Kulesza, rzecznik prasowy WKD. 

Ale jak się dowiadujemy od 
przewoźnika, do zdarzeń w wy-
niku których awarii ulegają szla-
bany dochodzi dość często. – Po-
ważniejsze zdarzenia w posta-
ci złamania drąga półrogatki 

(wyłamania szlabanu półrogat-
ki) zdarzają się średnio dwa razy 
w miesiącu i dotyczy to wszyst-
kich tego typu przejazdów. Na-
tomiast zdarzenia nie skutkujące 
uszkodzeniem infrastruktury 
kwalifi kowane jako wykroczenia, 
jak np. wjazd na przejazd kolejo-
wy podczas funkcjonującej sygna-
lizacji świetlnej i zamykających 
się półrogatkach odnotowywa-
ne są w liczbie około 15 na mie-
siąc – podkreśla Kulesza. – Warto 
zwrócić uwagę, że sygnalizacja 
uruchamia się z pewnym wy-
przedzeniem czasowym wzglę-
dem półrogatek – dodaje. [SD]

Poczta zakłóca spokój?
 JakUB MałkiŃski 

P R U S Z K Ó W
Pękająca ściana 
w budynku mieszkalnym, 
zatarasowane przejście 
i ogromny hałas 
– mieszkańcy ul. Chopina 
wyliczają problemy 
wynikające z pracy 
pobliskiej Poczty Polskiej. 
Pytają, czy w końcu 
się to zmieni?

„L udzie listy piszą”, 
a listonosz je roz-
wozi, jednak w tej 
sytuacji wcale tak 

kolorowo nie jest. Mieszkań-
cy ul. Chopina narzekają na 
uciążliwości związane z funk-
cjonowaniem placówki Poczty 
Polskiej zlokalizowanej w po-
bliżu ich budynków. – Tak dłu-
żej nie może być. Podjeżdżają 
duże samochody, przeładowu-
ją się i tak przez cały dzień. Nie 
ma mowy o ciszy nocnej! W na-
szym budynku, Chopina 62, pę-
ka ściana. Samochody tarasują 
przejście. To nie do wytrzyma-
nia – mówi nam Kazimierz.

Mieszkańcy podjęli walkę 
o zmianę sytuacji i zaintere-
sowali sprawą władze miasta. 
– Urząd Miasta w Pruszko-
wie na wniosek mieszkańców 
okolicznych budynków podjął 
działania w postaci pisma do 
Poczty Polskiej, w którym po-
prosiliśmy o przeanalizowanie 
możliwości delokalizacji po-
jazdów o dużych gabarytach 
oraz zachowanie cieszy noc-
nej w godzinach 22.00-6.00, jak 
również został ustawiony znak 
B-5 (zakaz wjazdu samocho-
dów ciężarowych) – wyjaśnia 
Michał Landowski, wicepre-
zydent Pruszkowa.

Warto dodać, że w lutym w po-
siedzeniu Komisji Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środo-
wiska wzięli udział przedsta-
wiciele poczty i mieszkańcy 
budynku przy ul. Chopina 62. 
Podjęto zobowiązania, co do 
ograniczenia liczby wymian 
i rezygnacji z nich w godzinach 
nocnych, wyłączania silników 
samochodów podczas odpraw 
czy zbadania sprawy chodnika 
oraz pękającej ściany w budyn-
ku mieszkalnym. 

Czy Poczta Polska stosuje 
się do wspomnianych ustaleń? 
– W wyniku ustaleń z władzami 
samorządowymi i przedstawi-
cielami mieszkańców ograni-
czyliśmy w placówce dostawy 
do maksimum czterech dzien-
nie, zaprzestaliśmy dostaw noc-
nych, pouczyliśmy kierowców, 
aby wyłączali w trakcie odpraw 
silniki samochodów – poin-
formowało nas biuro prasowe 
Poczty Polskiej. 

W razie wystąpienia usterek 
mieszkańcy mogą liczyć, że zo-
staną one usunięte. – Osoby od-
powiadające za infrastrukturę
pocztową są w kontakcie z miesz-
kańcami, by lepiej oceniać sytu-
ację i usuwać ewentualne uszko-
dzenia infrastruktury, które 
mogą być wynikiem codzien-
nego użytkowania przez służby 
doręczeń i pracowników placów-
ki budynku, dróg dojazdowych 
i miejsc postojowych – zapew-
nia Poczta Polska.

Mieszkańcy podkreślają, że 
bacznie przyglądają się pracy 
placówki i w razie jakichkolwiek 
uciążliwości będą podejmować 
kolejne działania w sprawie.
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Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
Biuletyn przyGotowywany i reDaGowany przez UrzĄD MieJski w GroDzisku Mazowieckim. ReDakcJa WPR nie ponosi oDpowieDzialności za JeGo treść.

ul. T. Kościuszki 32A, tel. 22 755 55 34;
www.grodzisk.pl

niespodziewane i fundamentalne zmiany sys-
temu edukacji doprowadziły do tego, że gminy 
musiały zapewnić z roku na rok około 20% wię-
cej miejsc w przedszkolach zamiast w szkołach. 
Gmina Grodzisk Mazowiecki, która w ostatnich 
latach wybudowała duże i nowoczesne przed-
szkole, inwestowała następnie w szkoły, aby 
możliwie najlepiej przygotować je do przyjęcie 
sześciolatków. Tymczasem w wyniku przesu-
nięcia obowiązku szkolnego musiała zmierzyć 
się z zagwarantowaniem miejsc dla całej grupy 
nowych przedszkolaków.

Gmina podjęła cały szereg działań, by każde-
mu dziecku biorącemu udział w rekrutacji za-
pewnić miejsce w publicznej placówce.

W dniu dzisiejszym mogę oświadczyć, że 
wszystkim potrzebującym rodzicom wskaza-
no miejsca w placówkach gminnych lub niepu-
blicznych wybranych w drodze konkursu. Warto 
w tym miejscu zaznaczyć, że gmina od wielu 
lat przekazuje na każde dziecko przebywające 
w przedszkolu niepublicznym dotację w wysokości 
ok. 590 zł miesięcznie.

Po tych kilku słowach wyjaśnienia chciałbym 
bardzo podziękować zdecydowanej większości 
rodziców, którzy nam zaufali oczekując spo-
kojnie na rozwiązanie całej sytuacji. Prosiliśmy 
o cierpliwość i mogliśmy liczyć na Państwa. Ma-
jąc świadomość, jak ważną sprawą dla każdego 
z nas jest edukacja, w tym wychowanie przed-
szkolne, zrobiliśmy wszystko by do 4 sierpnia 
wskazać miejsce każdemu dziecku. Szczególne 
podziękowania należą się dyrektorom gminnych 
szkół i przedszkoli, dzięki którym mogliśmy utwo-
rzyć dodatkowe oddziały przedszkolne w gmin-
nych placówkach oświatowych.

Równocześnie ważne, by wszyscy członkowie 
naszej samorządowej wspólnoty mieli świado-
mość jak istotne jest administracyjne włącze-
nie się w poczet mieszkańców Gminy Grodzisk 
Mazowiecki. W toku rekrutacji okazało się jak 
wielu rodziców nie jest zameldowanych w na-
szej gminie. To nie tylko uniemożliwia właściwe 
oszacowanie choćby liczby najmłodszych, którzy 
mają trafi ć do gminnych przedszkoli, ale także 
powoduje, że podatki, z których utrzymujemy 

Szanowni Państwo,
między innymi przedszkola, najczęściej zasilają 
budżet innej gminy, nie tej, w której zamieszkują. 

W związku z tym apeluję do wszystkich Pań-
stwa i proszę, decydując się na zamieszkanie 
w Grodzisku Mazowieckim, meldujcie się u nas! 
To dzięki części podatku dochodowego miesz-
kańców przekazywanego gminie może ona prze-
znaczyć środki na budowę kolejnej placówki 
oświatowej, drogi czy oświetlenia. 

W przyszłym roku w procedurze rekrutacyjnej 
szczególną uwagę skierujemy na wnikliwą ana-
lizę i weryfi kację wniosków i oświadczeń skła-
danych przez rodziców. Zobowiązuje mnie do 
tego dbałość o fi nanse gminy i uczciwość wo-
bec tych rodziców, z podatków których utrzy-
mywane są przedszkola.

Dziękuję raz jeszcze Rodzicom za cierpli-
wość i zaufanie a Przedszkolakom życzę wspa-
niałego roku szkolnego 2017/18 w grodziskich 
przedszkolach.

Grzegorz Benedykciński, 
burmistrz Grodziska Mazowieckiego
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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

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 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 

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

Nauka

 ► 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 

Dam pracę

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

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 

 ► Zatrudnię osobę mającą pojęcie 
o malowaniu pistoletem. 
Tel.: 602-73-56-74 

 ► 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 

 ► 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 

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

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

ParTNer HaNdlowy

OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy Brwinów informuje, że na tablicach ogłoszeń 
w budynku Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12 oraz 
na stronie internetowej www.brwinow.pl, od dnia 18 sierpnia 2017 
roku na okres 21 dni, został wywieszony wykaz nieruchomości sta-
nowiących własność Gminy Brwinów przeznaczonych do oddania 
w dzierżawę.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodar-
ki Nieruchomościami, pok. 204 lub pod nr tel.  (22)  738 26 53,  
(22) 738 26 13.

DO PRZEDSZKOLA
ŻŁOBKA, SZKOŁY

podpisz ubrania i przedmioty
zamów prasowanki i naklejki 

z imieniem i nazwiskiem
www.metki.pl

tomoje@metki.pl

660 254 890
wysyłka pocztą lub

odbiór osobisty Komorów


